سالمـت جامـعـه را در
سالمتی شــما مـیبینیم

هرچنــد بــه خوبــی آگاهیــم کــه تمامــی پرســنل بخــش بهداشــت و درمــان،
ســامت خــود را وقــف حفــظ و بهبــود ســامت بیمــاران نمودهانــد ،امــا بایــد
ایــن حقیقــت را نیــز در نظــر داشــت کــه بــه خطرافتــادن ســامت هــر یــک
از اعضــای ایــن گــروه بــزرگ و ارزشــمند ،معــادل اســت بــا بــه خطــر افتــادن
ســامت تمامــی افــراد جامعــه .خطــر جراحــت ،همیشــه در کمیــن پرســنل
بخــش تامیــن ســامت بــوده و هســت؛ پزشــکان ،پیراپزشــکان ،پرســتاران،
بهیــاران و پرســنل بخــش خدمــات روزانــه در معــرض خطــر دریافــت بیــش
از  20نــوع پاتــوژن (عامــل بیمــاریزا) از طریــق خــون یــا مایعــات بــدن بــه
موجــب جراحــات هســتند کــه اصلیتریــن آنهــا عفونتهایــی نظیــر  HIVو
نیــز هپاتیتهــای  Bو  Cمیباشــند.
در بســیاری از مــوارد ،حجــم و فشــار زیــاد کار ،وجــود اســترس و یــا کمبــود
نیــروی انســانی در میــان پرســتاران ،پزشــکان ،اعضــای تیــم جراحــی و بطورکلــی
تمامــی کارکنــان بخــش تامیــن ســامت ،موجــب دور شــدن آنهــا از شــرایط
یگــردد .طبــق
ایمنــی در حیــن کار و افزایــش احتمــال وقــوع جراحــات مــ 
مطالعــات انجامشــده توســط انجمــن پرســتاران آمریــکا  )ANA(1پرســتاران
شــاغل در مراکــزی بــا نیــروی انســانی ناکافــی و ســازماندهی ضعیــف ،دو برابــر
پرســتارانی کــه در مراکــزی بــا تعــداد مناســب پرســنل فعالیــت دارنــد ،جراحــات
ناشــی از ســوزن را گــزارش دادهانــد .همچنیــن روزمرگــی و عادیشــدن امــور
کــه میتوانــد ناشــی از بیاهمیــت انگاشــتن مؤلفههــای پیشــگیری و ایمنــی،
عــدم آگاهــی از عواقــب جراحــات ناشــی از ســوزن و ابــزار تیــز و یــا تصــور اینکــه
رعایــت اصــول ایمنــی دســتوپاگیر خواهنــد بــود ،میتوانــد احتمــال وقــوع
جراحــات را چندیــن برابــر کنــد.
بــا توجــه بــه آمــار موجــود ،از میــان  59میلیــون پرســنل بخــش تامیــن
ســامت در سراســر جهــان ،ســالیانه حــدود  3میلیــون نفــر از طریــق جراحــت در
معــرض پاتوژنهــای قابــل انتقــال بــا خــون قــرار میگیرنــد کــه  2میلیــون نفــر
American Nurses Association .1

از ایــن افــراد بــه ویــروس هپاتیــت  900 ،Bهــزار مــورد ویــروس هپاتیــت
 Cو  170هــزار مــورد ویــروس  HIVمبتــا مــی شــوند کــه بیــش از  %90ایــن
جراحــات در کشــورهای در حــال توســعه رخ میدهــد .شــیوههای نادرســت
رایــج در بیــن پرســنل کادر تامیــن ســامت ماننــد دســت بــه دســت کــردن
ابــزار تیــز بــدون محافــظ در بیــن کارکنــان ،دفــع پســماندهای تیــز و برنــده در
ســطلهای زبالــه و ظــروف غیرایمــن و غیراســتاندارد ،عــدم اســتفاده از ابــزار
ایمــن و اســتفاده مکــرر از وســایل یکبــار مصــرف ،خطــر جراحــات و عفونــت
را بــه میــزان قابلتوجهــی افزایــش میدهــد .طبــق گزارشــی از ،EPINet2
تقریبــاً نیمــی از جراحــات ایجــاد شــده ،در حیــن اســتفاده از ابــزار تیــز و
حــدود  %40از ایــن جراحــات ،ناشــی از ســوزن بــا طراحــی ایمــن بــوده کــه
اکثــرا ً پیــش از فعالســازی شــرایط ایمنــی رخ داده اســت .بعــاوه ،طبــق ایــن
گزارشــات ،اکثــر ایــن جراحــات در اتــاق بیمــاران ،اتاقهــای عمــل و نیــز در
بخشهــای اورژانــس اتفــاق میافتــد .پیــرو اعمــال قانــون ســال  2000مبنــی
بــر ایمنــی و پیشــگیری از جراحــات ناشــی از ســوزن 3و جراحــات مرتبــط بــا
ابــزار تیــز در بخشهــای بیمارســتانی بــه غیــر از اتــاق عمــل ایــن جراحــات
یــا ایــن مــوارد در طــول ســالهای  2001تــا  2006بــه میــزان  %31/6کاهــش
داشــته اســت؛ درحالیکــه میــزان جراحــات در بخشهــای مربــوط بــه جراحــی
کــه اســتفاده از وســایل ایمــن در مقایســه بــا ســایر بخشهــا در آن دارای
محدودیــت میباشــد ،در مــدت زمــان مشــابه %6/5 ،افزایــش یافتــه اســت.
پیامد این خطرات برای فرد ،خانواده ،پرسنل ،بیماران و جامعه
آیا سالمت فرد آسیبدیده قابل جبران است؟
آیــا میتــوان پیامدهــای روحــی و روانــی ناشــی از ایــن خطــرات را بــا صــرف هزینههای
مــادی برطــرف نمود؟
آیــا بــه اینکــه جراحــات و بیماریهــای عفونــی تــا چــه میــزان قــادر بــه دگــرگونــی
مســیر زندگــی شــما میباشــند ،اندیشــیدهاید؟
The Exposure Prevention Information Network .2
Needlestick Safety and Prevention Act of 2000 .3
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چنانچــه هــر یــک از اعضــای بخــش تشــخیص و درمــان در معــرض جراحــات زیــاد و افســردگی بیشــتری رنــج میبرنــد ،زیــرا ایــن افــراد و خانــواده آنهــا
ناشــی از ابــزار تیــز قــرار گیرنــد ،عــاوه بــر ســامت فــرد و خانــواده وی ،در پــی عواقــب بالقــوه جراحــت ،طوالنــی شــدن رونــد آزمایشــات تشــخیصی
ســامت ســایر پرســنل ،بیمــاران و بــه تبــع آن ســایر افــراد جامعــه نیــز بــه و عــوارض جانبــی درمــان پــس از جراحــت تحــت فشــار روحــی زیــادی قــرار
ـی غیرقابــل جبــران بــه
خطــر خواهــد افتــاد و اهمیــت آگاهــی از ایــن موضــوع غیرقابلانــکار اســت؛ مـ 
یگیرنــد .بنابرایــن ،لــزوم توجــه بــه پیامدهــای روانـ ِ
چراکــه کلیــه افــراد ایــن قشــر ،میزبــان مناســب و قابــل دسترســی برای بســیاری موجــب جراحــات ناشــی از ســوزن و ابــزار تیــز دوچنــدان میشــود .عــاوه بــر
از عفونتهــا بخصــوص عفونتهــای قابــل انتقــال از طریــق خــون میباشــند .پیامدهــای مذکــور ،مــــــخارج متـعــــاقـــب ایــن جــراحـــات و فرآیندهای
درمانــی میتوانــد بــه تنهایــی دلیــل
 HIVقاتــل عفونــی پیشــتاز در جهــان
قانعکننــدهای بــرای انجــام اقدامــات
اســت! طبــق آمــار اعالمشــده ،تــا
آگاهی ،کلید ایمنی است.
ایمنــی درخصــوص ابــزار تیــز و برنــده
کنــون  36میلیــون نفــر بــه موجــب آن
باشــد .ایــن جراحــات میتوانــد
جــان خــود را از دســت دادهانــد و تنهــا
در ســال  1/6 ،2012میلیــون نفــر قربانــی ایــدز شــدهاند .گفتنــی اســت در هزینههــای مســتقیم و غیرمســتقیم زیــادی را بــرای بخــش بهداشــت و درمان
همــان ســال 2/3 ،میلیــون نفــر دیگــر بــه ایــن ویــروس آلــوده شــدهاند .در در پــی داشــته باشــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه هزینههــای بیمــه ،مخــارج
کشــورهای درحــال توســعه کــه بیشــترین تعــداد ابتــا بــه  HIVدر جهــان پزشکـــی ،حقــوق از دس ـترفته ،کاهــش رانـــدمان و هـزینـ ـههای فــردی و
را دارنــد ،جراحــات ناشــی از ســوزن نیــز بیشــترین تعــداد را بــه خــود اجتماعــی مربــوط بــه زندگــی روزانــه کارکنــان مجــروح و بیمــار اشــاره نمــود.
اختصــاص میدهنــد .در عیــن حــال از بیــن عفونتهــای هپاتیــت ویروســی
گزارششــده بــه مراکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری ایــاالت متحــده راهکارها :ابزار جلوگیری از خطر
آمریــکا ( %94 ،4)CDCمــوارد شــیوع مربــوط بــه بخــش تأمیــن ســامت در بــرآورد میــزان خطــر عفونتــی کــه کارکنــان را تهدیــد میکنــد ،دشــوار
مراکــز غیربیمارســتانی رخ داده اســت کــه نشــاندهنده فعالیــت ایــن گــروه اســت؛ چراکــه از یــک ســو ،جراحــات ناشــی از ســوزن و ابــزار تیــز کمتــر
خــارج از مراکــز درمانــی ،بــدون دسترســی بــه ابــزار ایمن بــوده اســت .اگرچه از واقــع گــزارش میشــود و از ســوی دیگــر ،ممکــن اســت بدلیــل عــدم
تــا  %85از کســانی کــه بــه عفونــت هپاتیــت  Cمبتــا هســتند ،دچــار عفونــت وجــود اقدامــات نظــارت بــر بهداشــت ،آمــار دقیــق ایــن جراحــات ثبــت
کبــدی مزمــن شــده و در معــرض خطــر ســیروز کبــدی و ســرطان کبــد نگــردد .بــا توجــه بــه اینکــه هیچگونــه فرآینــد ایمنســازی در برابــر  HIVیــا
قــرار دارنــد و احتمــاالً بــه پیونــد کبــد نیــاز پیــدا خواهنــد کــرد ،امــا نگرانــی هپاتیــت  Cو هیچگونــه اقــدام پیشــگیرانه دارویــی پــس از دریافــت ویــروس
اصلــی بــه ایــن دلیــل اســت کــه عالئــم آن غالبـاً پیــش از  20تــا  30ســال هپاتیــت  Cوجــود نــدارد ،تنهــا راهحــل موجــود ،پیشــگیری از عفونــت بــه
از انتقــال ویــروس بــروز پیــدا نمیکننــد .مطالعــات انجــام شــده بــر اســاس وســیله جلوگیــری از قرارگرفتــن در معــرض ایــن ویروسهــا میباشــد.
«مقیاسهــای اســترس دریافتــی» 5و «پرسشــنامه روانشــناختی ب ِــک» 6بــرای نیــل بــه ایــن هــدف ،ســازمانهای بینالمللــی برنامههایــی را
دربــاره کارکنــان بخــش تأمیــن ســامت کــه جراحــت را تجربــه کردهانــد ،تدویــن نمودهانــد کــه شــامل آمــوزش و آگاهســازی پرســنل بخــش تامیــن
مشــخص نمــوده اســت کــه ایــن افــراد از اســترس ،اضطــراب ،فشــار روحــی ســامت ،تامیــن تجهیــزات ایمــن در مراکــز درمانــی و ایجــاد ســازوکار
گزارشدهــی دقیــق جراحــت میباشــد.
Centers for Disease Control and Prevention .4
Perceived Stress Scale (PSS( .5
طبــق ایــن برنامــه آمــوزش پرســنل بخــش تامیــن ســامت شــامل کارکنــان
Beck Depression Inventory (BDI( .6
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فعلــی و جدیــد بایــد بــه صــورت مــداوم و دورهای انجــام گیــرد .ایــن
آمــــوزشها شامل معــــرفی و نحوه استفـــاده از تجهـــیزات و روشهــــایی
اســت کــه موجــب پیشــگیری از جراحــات ناشــی از ابــزار تیــز میشــود .الزم
بــه ذکــر اســت میبایســت تاثیــر فعالیتهــای ایــن قشــر بــر ایمنــی ســایر
قشــرها نیــز بــرای تمامــی پرســنل روشــن گــردد .بــرای نمونــه بایــد توجــه
داشــت کــه هیچــگاه ســوزنهای بــدون درپــوش و ســایر ابــزار تیــز در
ســطلهای زبالــه خانگــی ،ســطلهای بازیابــی یــا درون ســرویس بهداشــتی
دفــع نگــردد؛ چراکــه ممکــن اســت کارگــران بخــش فاضــاب ،مأموریــن
جمــعآوری زبالــه و خدمــه نظافــت نیــز در معــرض خطــر آســیبدیدگی
قــرار گیرنــد .در ایــن آگاهســازیها در کنــار تبییــن خطراتــی کــه پرســنل
بخــش تامیــن ســامت را تهدیــد مینمایــد ،آمــوزش نحــوه اســتفاده
صحیــح از تجهیــزات ایمــن از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت .بــرای مثــال
طبــق آمــار گــزارش شــده از میــان کارکنانــی کــه عمــل خونگیــری را
انجــام میدهنــد %60 ،از جراحــات ناشــی از ابــزار تیــز در حیــن یــا پــس
از انجــام فرآینــد دفــع رخ داده کــه اغلــب بــه دلیــل بیــش از حــد پــر بــودن
ظــروف دفــع پســماندهای تیــز بــوده اســت .طبــق توصیــه  ،CDCظــروف
اســتاندارد دفــع پســماندهای تیــز (ســیفتی باکــس) بایــد حداکثــر تــا خــط
نشــانهی “حداکثــر ظرفیــت” مشــخص شــده بــر روی بدنــه ســیفتیباکس
پــر شــوند .الزم اســت بــه مــوازات آگاهســازی افــراد ،بــا در نظرگرفتــن
تمامــی مؤلفههــای موثــر در جراحــت ناشــی از ســوزن و ابــزار تیــز،
تجهیزاتــی از قبیــل ابــزار بــا ســوزن ایمــن ،ظــروف جمـعآوری پســماندهای
تیــز (ســیفتیباکس) ،دســتکش ،تجهیــزات محافــظ شــخصی بــه تعــداد
کافــی در دســترس پرســنل بخــش تامیــن ســامت قــرار داده شــود.
عــاوه بــر ایــن ،الزم اســت تــا طبــق برنامــه کاهــش جراحت ناشــی از ســوزن
و ابــزار تیــز و برنــده پروســ ه گزارشدهــی جراحــت بــه صــورت کامــل در
مراکــز درمانــی پیادهســازی شــود و هنــگام جراحــت ،افــراد میبایســت
حادثــه را بــه مســئول مربوطــه گــزارش داده تــا نــه تنهــا رونــد پیگیــری
و درمــان زیــر نظــر مراکــز کنتــرل عفونــت قــرار گیــرد ،بلکــه آمــار و ارقــام
دقیقتــری بــرای تخصیــص امکانــات درمانــی بهتــر و مناس ـبتر بــرای ایــن

حــوادث کســب گــردد.
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه ایــن
برنامـ ه مــدون پیشــگیری از جراحــات در همـهی مراکــز درمانــی بطــور دائــم
اجــرا شــود و میبایســت الــزام آن را بــرای تمامــی پرســنل کادر تامیــن
ســامت شــفاف نمــود و توســط متخصصیــن بــر اجــرای ایــن فراینــد نظــارت
و کنتــرل داشــت.
آنچه که اعتقاد داریم ،در اختیار شماست
بــر ایــن باوریــم کــه ایمنــی امــروز شــما تضمیــن کننــده ســامت آینــده
جامعــه اســت؛ وظیفــه خــود میدانیــم کــه جهــت حفاظــت شــما عزیــزان
کــه بیهیــچ چشــم داشــتی زندگــی خــود را وقــف ســامتی هموطنــان
خــود نمودهایــد هــر چــه در تــوان داریــم بــکار گیریــم.
مــا بــا آگاهــی از تمامــی ایــن حقایــق و بــا هــدف کاهــش و کنتــرل عفونــت
در راه تولیــد ابــزار مــورد نیــاز تامیــن ســامت ،اعــم از ســیفتی باکــس،
آمپولبازکــن و  ...گام برداشــتهایم و در جهــت ارتقــاء کیفیــت آن ،بیــش
از پیــش تــاش میکنیــم .آگاهــی از اهمیــت بکارگیــری از ابــزار مناســب
در کاهــش خطــرات ناشــی از جراحــت و عفونــت ،بــه مــا انگیــزهای بــزرگ
بخشــیده اســت تــا بــا توجــه بــه اســتانداردهای موجــود ،کیفیــت مناســب و
تاثیــر آن در بهبــود خدمترســانی بــه بیمــاران ،بــا ارائــه ابزارهایــی ایمــن
بــه منظــور دور مانــدن از جراحــات ناشــی از ابــزار تیــز و برنــده بــه کارکنــان
بخــش تامیــن ســامت خدمــت نماییــم.

از دست دادن یک دقیقه در زندگی بهتر از،
از دست دادن زندگی در یک دقـیقه است.
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جراحـات نـاشــــی از
سوزن و ابزار تیز و برنده

4

خطرات
تعریف:
جراحات ناشـــی از ابزار و اشـــیاء تیـــز و برنده زخمها
و بریدگیهایی در پوســـت هســـتند که توســـط ابزار تیز و در
اثر حـــوادث در محیطهای پزشـــکی ایجاد میشـــوند .این ابزار
عبارتند از ســـوزنها ،لنســـتها ،اســـکالپلها (تیغ بیستوری)،
ابزار جراحی و شیشـــه شکسته.

خطـــر قرارگیری در معـــرض خون و مایعـــات بدن ( )BBFپرســـنل
بخـــش تامیـــن ســـامت ( )HCWsرا بـــه موجـــب حرفـــهای که
دارنـــد ،بـــه شـــدت تهدیـــد میکنـــد و ممکـــن اســـت منجر به
انتقـــال پاتوژنهـــای عفونـــی و خطرناکـــی به پرســـنل شـــده و
ســـامت و زندگـــی ایـــن افـــراد را در معـــرض خطر قـــرار دهد.
متداولترین شـــرایطی کـــه در آن خطر تبادل خـــون و مایعات بدن
در حین کار بســـیار باال اســـت ،عبارتند از:

جراحات ناشـی از سـوزن ( )NSIsبه جراحاتیاطالق میشـود
کـه ناشـی از خراشـیدگی یـا بریدگـی تصادفی پوسـت توسـط انواع
سـوزنها میباشـند .ایـن سـوزنها عبارتنـد از سوزنهــــای
هیپــــودرمیـــــک ( ،)hypodermicسوزنهــای جــــراحی،
سـوزنهای بیوپــــسی ،ســوزنهای خونگیـری (Blood
 ،)Collectionسـوزنهای تـــزریــــق ،کاتتـــر درون عروقـی و
ســـوزنهـــای اتصـــال اجـــزاء سیستــــم انتقال درون عروقی.

 .1جراحات پوستی
 .2تماس با مخاط (غشاء مخاطی ،مانند چشم ،بینی و دهان)
 .3تماس با پوست ناسالم
در محیطهایـــی کـــه هنـــوز محصـــوالت و اقدامـــات ایمنـــی مهیا
نشـــده اســـت ،جراحـــات پوســـتی بیشتریـــن خطـــر را بـــرای
پرســـنل تامیـــن ســـامت دارنـــد ایـــن جراحـــات ممکن اســـت
در اثـــر کار بـــا ســـوزنها ،ابـــزار جراحـــی و شیشـــهها رخ دهد.

حدود  %80از جراحات پوستی ناشی از ابزار تیز و برنده توسط سوزن رخ میدهد که
 %56آنها مربوط به سوزنهای میان تهی ( )hollow- boreاست( .تصویر)1
از آنجـــا کـــه عموماً این ســـوزنها حاوی خون هســـتند ،جـــزء ابزار
پـــرخطر محســـوب میشـــوند .تقریباً یک مـــورد از هـــر دو جراحت
ناشی از ســـوزنهای  ،hollow-boreسالمت پرســـنل بخش بهداشت
و درمان را بـــا قراردهی فـــرد در معرض خون به مخاطـــره میاندازد.

%4 %2

سوزنهای Hollow-bore
ابزار تیز
شیشه
سایر

%38

%56

تصویر  -1انواع ابزاری که عامل جراحات پوستی میباشند

پرستاران
پزشکان
پرسنل آزمایشگاه
سایر (دانشجویان /کارکنان بخش

%28

%44

خدمات ،نگهداری و اداری /محققین و )...

%15
%13

مطالعات انجام شـــده در میان پرســـنل بخش تامین سالمت که بیشتر
دچار جراحت ناشـــی از ســـوزن شـــدهاند نشـــان میدهد که پرستاران
(حـــدود  )%50اکثریت این افراد را تشـــکیل میدهند .بعالوه ،پزشـــکان
و کارکنـــان آزمایشـــگاه نیز به وضـــوح در معرض خطر ســـوزنهای
 hollow-boreآلـــود ه به خـــون و مایعات بدن قرار دارنـــد .عالوه بر
پرســـنل بخش تامین سالمت که مســـتقیماً با ابزار پزشـــکی سروکار
دارنـــد ،کارکنان بخـــش خدمات و نظافـــت این مراکز نیـــز در معرض
جراحات ناشـــی از ســـوزن قرار دارند( .تصویر )2

تصویر  -2گروههای شغلی پرسنل بخش تامین سالمت که پس از جراحت پوستی ،در
معرض خون و یا مایعات بدن قرار گرفتهاند

 %88پرســـتاران اعالم کردهاند ایمنی محیط کار و ســـامت شـــخصی بر کیفیـــت کار و تصمیمگیری آنها
مبنی بـــر ادامه فعالیـــت در این حوزه تاثیرگذار میباشـــد.
5

عوامل خطر
معموالً اینگونه جراحات بر اثر یک ســـری اشـــتباهات و ســـهلانگاری
در بکارگیری ســـوزن و ابزار پزشـــکی تیز و برنـــده رخ میدهد که عموماً
قابل پیشـــگیری میباشـــند .طبق دادههای مراقبتی ( EPINetشـــبکه
اطالعات پیشـــگیری از قرارگیری در معرض جراحـــت در آمریکا) %60 ،از
جراحات گزارششـــده ناشـــی از ســـوزن پس از انجام فرآیند بالینی رخ
دادهانـــد که قبـــل یا در هنگام دفع پســـماند یا درپوشگـــذاری مجدد
باعث جراحت شـــدهاند( .تصویر )3
طبق مطالعـــات بهعملآمده ،عجله در انجـــام کار ،عصبانیت ،حواسپرتی
و انجـــام چند کار بـــه صورت همزمـــان موجب افزایـــش خطر جراحت
میگـــردد .از عوامـــل دیگری که بـــر روی ایمنی هنـــگام بهکارگیری
ابـــزار تاثیر منفی میگذارند خســـتگی ،عـــدم همکاری بیمـــار و کمبود
نیروی انســـانی میباشد.
علل جراحات ناشی از ابزار و اشیاء تیز

%5
%15

خالصـهای از شایعترین علل جراحـات به گـزارش مرکز کنترل و
پیشگیری بیماری در آمریکا (:)CDC

%40

هنگام استفاده از ابزار
پس از استفاده از ابزار ،پیش از دفع
هنگام دفع ابزار و یا مراحل مربوط به آن
هنگام درپوشگذاری مجدد

%40

تصویر  -3زمان وقوع جراحت ناشی از سوزن

بر اســـاس گزارش دپارتمان کار آمریـــکا ( ،)DOLخطر
جراحت پرســـنل فعال در حوزه پرســـتاری بیشتر از
کارکنان معدن میباشـــد.
در بیــن بخشهــای مختلــف مراکــز درمانــی ،بیشــترین جراحــات ناشــی
از ســوزن بــه ترتیــب در اتــاق بیمــار ،اتــاق عمــل و بخــش اورژانــس رخ
میدهــد( .تصویــر )4
%16/7
%31/5

اتاق بیمار
اتاق عمل
بخش اورژانس
بخش مرتبط  /رسیدگی به امور
بیماران سرپایی
بخش مراقبتهای ویژه
بخش فرآوری
سایر

6

%4/0
%4/8
%4/8
%9/4
%28/8

تصویر  -4پراکندگی وقوع جراحت ناشی از سوزن و ابزار تیز در بخشهای تامین سالمت

کمبود تجهیزات محفاظتی شخصی ،ابزار ایمنی و ظروف جمعآوری
پسماندهای تیز و برنده (سیفتی باکس)
عدم وجود شیوههای گزارشدهـی صحیح جراحات ناشی از ابـزار تیز و
برنده
کمبود آگاهی از خطرات مرتبط با کار و محیط کار
عدم آموزش کافی به پرسنل
دسترسی محــدود به ظـروف جمـع آوری پسمـاندهای تیز و برنده
(سیفتی باکس)
کمبود نیروی انسانی
درپوشگذاری مجدد سوزن پس از استفاده
دست به دسـت کردن ابـزار و تجـهیزات تیز و برنده در اتــاق عمل
کوتاهی در استفاده از ظروف جمـع آوری پسماندهای تیز و برنده
(سیفتیباکس) بالفاصله پس از استفاده از ابزار تیز
حوادث پزشکی غیرقابل پیشبینی
واکنشهای غیرقابل پیشبینی بیمار

پیشگیری

عواقب
بیماریهای واگیردار
نگرانی عمده در مورد جراحت ناشـــی از ســـوزن ،مربوط به زخم یا آســـیب
وارده نمیباشـــد ،بلکه قرارگیری پوســـت آســـیبدیده در معـــرض خون و
مایعات بدن فرد اســـت کـــه امکان دارد حامل بیماریهای عفونی باشـــند.
طبق گزارشـــات ،حداقل  20نوع پاتوژن (عامل بیماریزا) شـــامل انواع
ویروسهـــا ،باکتریهـــا و قارچهـــا از طریق جراحت ســـوزن و ابزار تیز
به پرســـنل بخش تامین ســـامت انتقـــال مییابد.
احتمـــال پیشـــروی یک بیماری پس از جراحت ناشـــی از ســـوزن به
عوامل مســـتقل متعددی بســـتگی دارد :غلظت پاتـــوژن در خون و مایع
بدنـــی انتقال یافته ،عمـــق جراحت ،حجم خون ،میـــزان پاتوژن منتقل
شـــده و مرحله عفونت در هنگام انتقال توســـط پاتوژن.
هپاتیت B

هپاتیت C

 / HIVایدز

ویروس دنگی

سفلیس

هرپس

برخی از بیماریهای قابل انتقال به پرسنل تامین سالمت ،در اثر جراحت ناشی از سوزن

هنگامـــی که کارکنـــان بخش تامین ســـامت در اثر ابتال به بیمـــاری در حال
پیشـــروی ،با عوارض حاد و مزمـــن آن یا حتی مرگ مواجه میشـــوند ،میزان
ســـروکانورژن و دسترســـی به واکسیناســـیون یا درمانهای پروفیالکسی پس
از جراحـــت ( )PEPنقش مهم و بســـزایی را ایفا مینمایند.
با توجه به عـــوارض و آســـیبهای بالینـــی ،آسیبرســـانترین بیماریهای
مرتبط با جراحات ناشـــی از ســـوزن و ابـــزار تیز در نتیجه انتقـــال پاتوژنهای
 HBV، HCVو  HIVاز راه خـــون هســـتند( .جدول فوق)
الزم به ذکر اســـت آمـــار موجود در رابطه با میزان جراحات ناشـــی از ســـوزن
و ابـــزار تیز محـــدود و ناکافی میباشـــد .طبـــق نتایج تحقیـــق دکتر ویکر
( )Wickerتنها  %28/7از پرســـنل تامین ســـامت که دچار جراحت شـــدهاند،
جراحت توســـط ســـوزن را گزارش دادهانـــد %50/4 ،این جراحـــت را گزارش
ندادهانـــد و  %20/9از آنها گاهی این جراحت را گزارش داده یا در پرسشـــنامه
مربوطه پاســـخی وارد نکردهاند .بر اســـاس تحقیقی گســـترده در آمریکا%58 ،
از گزارشـــات ناقص بـــوده و طبق مطالعات دیگر ،شـــدت عدم گـــزارش را تا
بیـــش از  %90تخمین زدهاند.
هزینههای مرتبط با جراحت ناشی از سوزن و ابزار تیز و برنده
هزینههای مستقیم
کوتاه مدت
خونگیری و تست فوری (آزمایشگاه)
واکسیناسیون
معاینات بهداشتی و درمانی
درمان پروفیالکسی بعد از جراحت ()PEP
دراز مدت
مشاوره با پرسنل بخش تامین سالمت
آزمایشات پیگیری
درمان دراز مدت

هزینههای غیرمستقیم
اتالف زمان به دلیل اضطراب
فرآیندهای اداری

کاهش راندمان پرسنل تأمین سالمت
حق بیمه باالتر
دعویهای قضایی مرتبط
مطالبه هزینههای جبرانی

سیفتیباکسهای استاندارد

آمپول بازکن

ابزار ایمن

پیشــگیری مؤثــر از جراحــات ناشــی از ســوزن و بــه تبــع آن جلوگیــری از
خطــر قرارگیــری در معــرض خــون و مایعــات بــدن ،نیازمنــد یــک رونــد
جامــع از طریــق ترکیــب راهبردهــا و فعالیتهــای مختلــف میباشــد.
راههای پیشگیری
آمــوزش مداوم و پیوسـته در حوزه استفاده و دفـع ایمن ابزار تیــز
و برنده
الزام گزارش هرگونه جراحت ناشی از سوزن و ابزار تیز
عدم اســـتفاده از سوزن و ابزار تیز تا حد امکان و استفاده از ابزار ایمنی
(سیفتی باکس ،آمپول بازکن و ) ...
دسترســی آســان بــه ظروف استــــاندارد جمـعآوری پســماندهای تیز
(سیفتی باکس) و استفاده صحیح از آنها
دفع فـوری ابزار تــیــز درون ظروف استانــدارد جمـعآوری پسماند
(سیفتیباکس)
جمعآوری پیوسته و دفع صحیح ظروف جمعآوری پسماند (سیفتیباکس)
منع درپوشگذاری مجدد
حذف تزریقات غیرضروری در فرآیندهای درمانی
تزریق واکسن هپاتیت B

الزم اســـت یک برنامه همگانی آموزشـــی در مورد اقدامـــات احتیاطی و طرز
اســـتفاده صحیـــح از ابزار تیـــز و برنده تدوین گـــردد .این برنامـــه عالوه بر
طرز اســـتفاده ایمن از این ابزار ،باید شـــامل طریقه دفـــع ،محیط کار ایمن
ش جراحت نیز باشـــد.
و نحـــوهی صحیح گزار 
تجربه نشـــان میدهـــد تداوم در تقویـــت راهبردهای آموزشـــی به تنهایی
برای کاهش این نـــوع جراحات کافی نمیباشـــد .بنابراین باید پیشـــگیری
از ایـــن جراحات را با اســـتفاده از ابزار ایمنی در برابر ســـوزن و اشـــیاء تیز
تقویت نمـــود .برای مثال در یک ســـری اقدامات با هـــدف کاهش جراحات،
به کارگیری ظروف دفع پســـماندهای تیز (ســـیفتی باکـــس) موجب کاهش
میزان جراحات ناشـــی از ســـوزن در اثر درپوشگذاری مجدد ســـوزن از %23
به تنها  %5شـــد.
جهت پیشـــگیری و جلوگیری از گســـترش جراحات ناشی از ســـوزن و ابزار
تیـــز عالوهبر آمـــوزش و ارتقاء ســـطح آگاهی پرســـنل تامین ســـامت
میبایســـت بر اســـتفاده از ابزار ایمنی مانند ســـیفتی باکس ،آمپولبازکن،
ســـوزنهای دارای محافظ و ســـایر ابزار ایمن در محیط کار تاکید داشـــت.
7

سیفتی
باکس
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وجود ظروف نگهداری پسماندهای تیز و برنده (سیفتیباكس) در كلیه واحدهای بهداشتی و درمانی
اعم از خصوصی و دولتی بر حســب نیاز و میزان فعالیت از تاریخ  82/۶/1طبق بخشــنامه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به شــماره/2/17139 :س مورخ  82/2/13الزامی شده است و
شدن آن توسط واحدهای نظارت بر درمان پیگیری شود.
میبایست عملی
ِ
رنگبندی درب سیفتیباکسها
شرکت  P.I.P.عالوه بر تولید درب قرمز (رنگ اصلی) ،سیفتی باکسهایی با درب رنگی به شرح زیر و با کاربرد تخصصی متنوع ،به سفارش شما ،تولید
مینماید.
نارنجی
 .1مناسب برای پسماندهای عفونی
 .2عدم استفاده برای اشیاء تیز آلوده به مواد پزشکی و دارویی و Cytotoxic/Cytostatic
 .3دفع از طریق سوزاندن ،خاکستر نمودن و یا سایر روشهای مرسوم
 .4برای اشیاء نوک تیز کامال ً تخلیه شده (ابزار خونگیری ،حجامت و)...
 .5موسوم به Fully Discharged

زرد
 .1مناسب برای پسماندهای عفونی
 .2استفاده برای اشیاء تیز آلوده به مواد پزشکی و دارویی بجز ( Cytotoxic/Cytostaticمثل سرنگ حامل تهمانده دارو)
 .3دفع فقط از طریق سوزاندن و خاکستر نمودن
 .4برای اشیاء نوک تیز کامال ً تخلیه نشده
 .5موسوم به Medical
بنفش

 .1مناسب برای پسماندهای Cytotoxic/Cytostatic

 .2دفع فقط از طریق سوزاندن و خاکستر نمودن در دمای فوقالعاده باال
 .3برای اشیاء تیز آلوده به مواد Cytotoxic/Cytostatic
 .4موسوم به Cytotoxic/Cytostatic

آبی
 .1مناسب برای پسماند دارویی با بسته بندی و یا بدون بسته بندی اصلی (مث ً
ال قرص -آمپول)
 .2دفع از طریق سوزاندن ،خاکستر نمودن
 .3موسوم به Pharmaceutical
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جدول راهنمای سیفتی باکسهای P.I.P.
حجم*

مدل

1/5 0/5 0/3 0/08

Rc plus
Ra
Rb
C plus
Cd
Cc
P
Xl
* کلیه حجمها به لیتر میباشد.
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2

2/5

3

3/5

4

4/5

5

5/5

6

7

8/5

9/5

11/5

12

15

22

25

26/3

فهرست
سیفتی باکس

صفحه

سیفتیباکسهای سری Rc plus

12

سیفتیباکسهای سری Rb

20

سیفتیباکسهای سری Ra

16

سیفتیباکسهای سری C plus

22

سیفتیباکسهای سری Cd

26

سیفتیباکسهای سری P

29

سیفتیباکسهای سری Cc
سیفتیباکس XL

24
28

سینی تزریقات و پانسمان

31

راهنمای مونتاژ و کاربری

34

پایه های سیفتی باکس
آمپول بازکن

32

36

11

Rc
plus

12

ســیفتیباکــسهــای ســری  Rc Plusدر  4ســایز بــا مقطــع عرضــی مربعی و  2ســاز با مقطــع دایــره ای و در حجــمهای مختلف
از  2تــا  7لیتــر عرضــه مــیگردنــد .ایــن ســیفتیباکسهــا یکبار مصــرف و قابل اتــوکالو بوده و بدنـــهی آنهــا در برابر ســـوراخ
شــدن مقــاوم میباشــند این ظــروف دارای قفــل دو مرحـــلهای (دائم و موقت) میبـــاشند که با بـــستن درب بصــورت موقت
مــیتــوان از بیــرون ریختن زبالههای تیز جلوگیری نمود وپـــس از تکمیل ظـــرفیت ســیفتیباکــس درب آن را بصــورت دائم
بســت .شـــیارهای تعبیه شـــده بر روی درب این ســـیفتیباکسها موجب تســهیل جـــداسازی ســرســوزن میگردد( .همچنین
بــه منظــور تســهیل جداســازی ســرســوزنهــا ،شـــیارهایی بــر روی دهانــهی درب ایــن ســیفتی باکــسها تعبیه شــده اســت).

1

 1دارای ضامن جهت بازکردن آسان درپوش پس از قفل موقت
2

 2دارای نگهدارندهی درپوش (درحالت باز)
 3دارای شیارهای مختلف در دهانه ی درب جهت جداسازی آسان انواع سرسوزن ها
 4دارای ساختار ایمن جهت جلوگیری از آسیب درب در صورت سقوط
 5دارای قفل مضاعف برای ایمنی بیشتر

3

4

5
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Rc

plus

Rc plus2 lit.

)148 x 148 x 201 (mm

Rc plus3 lit.

)148 x 148 x 234 (mm

Rc plus4 lit.

)167 x 167 x 251 (mm

مشخصات
دارای دسته برای حمل ایمن
دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
مناسب برای پسماندهای طویل مانند تراکر ،پیپت و کانوال (  6و  7لیتری)
دارای لوازم جانبی متنوع جهت استفاده بر روی میز ،دیوار و ...
مدل سیفتی باکس
Rc plus 2
Rc plus 3
Rc plus 4
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* لوازم جانبی :صفحه 31

ایران کد

2134500080750025
2134500080750026
2134500080750027

ظرفیت (لیتر)
2
3
4

مناسب برای استفاده در آمبوالنس و مراکز سیار ( 2و  3لیتری)
عدم انتـشار گازهای خطرناک و آسیب رسان در هنگام سوزاندن
قابل اتــوکالو

قابلیت نصب پایه

تعداد در کارتن
48
48
48

ابعاد کارتن (میلیمتر)
750 × 370 × 340
750 × 370 × 340
750 × 370 × 340

ســینیهــای تزریقات و پانســمان (صفحــه )31
جابــهجایــی ســیفتی باکس

پایه فلزی رومیزی (صفحه )32
نگـهداری سـیفتیباکس روی میز

Rc plus5 lit.

)167 x 167 x 298 (mm

مدل سیفتی باکس
Rc plus 5
Rc plus 6
Rc plus 7

ایران کد

2134500080750028
2134500080750029
2134500080750030

Rc plus6 lit.

)167 x 167 x 386 (mm

ظرفیت (لیتر)
5
6
7

قابلیت نصب پایه

Rc plus7 lit.

)167 x 167 x 499 (mm

تعداد در کارتن
36
30
20

ابعاد کارتن (میلیمتر)
750 × 370 × 340
750 × 370 × 340
750 × 370 × 340
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Ra
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ســیفتیباکسهای ســری  Raدارای مقطــع عرضــی مربعــی میباشــند و در حجمهــای مختلــف از 2/5
لیتــر تــا  11/5لیتــر عرضــه میگردنــد .ایــن ســیفتیباکسها یکبــار مصــرف و قابــل اتــوکالو بــوده و بدنــه
آنهــا در برابــر ســوراخ شــدن مقــاوم میباشــند .ایــن ظــروف دارای قفــل دو مرحلـهای (دائــم و موقــت)
میباشــند کــه بــا بســتن درب بصــورت موقــت میتــوان از بیرونریــزی زبالههــای تیــز جلوگیــری
نمــود و پــس از تکمیــل ظرفیــت ســیفتیباکس درب آن را بصــورت دائــم بســت .همچنیــن شــیارهای
تعبیــه شــده بــر روی درب ایــن ســیفتیباکسها موجــب تســهیل جداســازی ســر ســوزن میگــردد.

Ra4 lit.
)205 x 205 x 187 (mm

مدل سیفتی باکس
Ra 2.5
Ra 3.5
Ra 4
* پایه سیفتی باکس :صفحه 33

ایران کد

2134500080750016
2134500080750013
2134500080750017

Ra3.5 lit.
)155 x 155 x 225 (mm

ظرفیت (لیتر)
2/5
3/5
4

قابلیت نصب پایه

Ra2.5 lit.
)155 x 155 x 192 (mm

تعداد در کارتن
72
72
42

ابعاد کارتن (میلیمتر)
670 × 520 × 520
660 × 520 × 560
670 × 480 × 560
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Ra

Ra8.5 lit.
)205 x 205 x 363 (mm

مدل سیفتی باکس
Ra 4.5
Ra 5.5
Ra 8.5
18

* پایه سیفتی باکس :صفحه 33

ایران کد

2134500080750018
2134500080750021
2134500080750019

Ra5.5 lit.
)205 x 205 x 248 (mm

ظرفیت (لیتر)
4/5
5/5
8/5

قابلیت نصب پایه

Ra4.5 lit.
)155 x 155 x 360 (mm

تعداد در کارتن
48
36
30

ابعاد کارتن (میلیمتر)
660 × 515 × 560
670 × 485 × 580
670 × 470 × 615

قـفل موقـت
جلوگیــری از بیــرون ریختــن محتویــات قبــل از پُــر
شــدن ســیفتی باکــس

شیارهای جدا سازی سرسوزن
تسهیل در جداسازی سرسوزنها

قـفل دائـم
دارای ضامن نشانگر وضعیت قفل دائم

Ra11.5 lit.

)239 x 239 x 339 (mm

Ra9.5 lit.
)239 x 239 x 290 (mm

مشخصات
برخوداری از تعادل باال (بدلیل داشتن سطح مقطع وسیع)
دارای دسته ارگونومیک برای حمل و جابجایی آسان
دارای ارتفاع مناسب برای قرارگیری بر روی زمین ،میز و ترالی

مدل سیفتی باکس
Ra 9.5
Ra 11.5
* پایه سیفتی باکس :صفحه 33

ایران کد

2134500080750020
2134500080750022

ظرفیت (لیتر)
9/5
11/5

دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
عدم انتشار گازهای خطرناک و آسیبرسان در هنگام سوزاندن
قابل اتوکالو

قابلیت نصب پایه*

تعداد در کارتن
30
24

ابعاد کارتن (میلیمتر)
770 × 530 × 545
775 × 530 × 530
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Rb

20

م مختلــف از  22 ،15و  25لیتــری
ســیفتیباکسهای ســری  Rbدارای مقطــع عرضــی مربعــی میباشــند و در  3حجـ 
عرضــه میگردنــد و مناســب بــرای مراکــز بــا پســماندهای زیــاد میباشــند .ایــن ســیفتیباکسها یکبــار مصــرف و
قابــل اتــوکالو بــوده و بدنــه آنهــا در برابــر ســوراخ شــدن مقــاوم میباشــد .تعــادل بــاال و قابلیــت چیدمــان آســان
بــر روی یکدیگــر بــه دلیــل درب مســطح چهارگــوش از دیگــر ویژگیهــای آنهــا میباشــد .ایــن ظــروف دارای
قفــل دائــم و موقــت میباشــند کــه بــا بســتن درب بصــورت موقــت میتــوان از بیــرون ریختــن زبالههــای تیــز
جلوگیــری نمــود .پــس از تکمیــل ظرفیــت ســیفتیباکس درب آن را بایــد بصــورت دائــم بســت.

Rb15 lit.
)250 x 250 x 235 (mm

Rb25 lit.
)250 x 250 x 370 (mm

Rb22 lit.
)250 x 250 x 330 (mm

مشخصات
عدم انتشار گازهای خطرناک و آسیب رسان در هنگام سوزاندن
قابلیت انبارش و چیدمان آسان (بدلیل درب مسطح چهارگوش)
قابل اتوکالو

برخوداری از تعادل باال (به دلیل داشتن سطح مقطع وسیع)
دارای ارتفاع مناسب برای قرارگیری بر روی زمین یا میز
دارای دهانه ی عریض برای دفع پسماندهای حجیم
دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

مدل سیفتی باکس
Rb 15
Rb 22
Rb 25

ایران کد

2134500080750009
2134500080750010
2134500080750011

ظرفیت (لیتر)
15
22
25

تعداد در کارتن
14
12
12

ابعاد کارتن (میلیمتر)
650 × 350 × 640
650 × 350 × 640
640 × 350 × 640
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C
plus

22

ســیفتی باکــس هــای ســری  C plusدارای مقطــع عرضــی دایــره ای مــی باشــند و در حجــم هــای
مختلــف از  1/5لیتــر تــا  5لیتــر عرضــه مــیگردنــد .ایــن ســیفتی باکــس هــا یکبــار مصــرف و قابــل اتــوکالو بــوده و
بدنــهی آنهــا در برابــر ســوراخ شــدن مقــاوم مــی باشــد شــیارهای تعبیــه شــده بــر روی درب ایــن ســیفتی باکــسهــا
موجــب تســهیل جداســازی سرســوزن هــا مــیگــردد .ایــن ظــروف دارای قفــل دو مرحلــه ای فشــاری
( دائــم و موقــت ) مــی باشــند کــه بــا بســتن درب بــه صــورت موقــت مــیتــوان از بیــرون ریختــن زبالــه های
تیــز جلوگیــری نمــود .پــس از تکمیــل ظرفیــت ســیفتی باکــس ،بایــد درب آن را بــه صــورت دائــم بســت.

C plus5 lit.

)345 x ф124 (mm

C plus2 lit.

)180 x ф111 (mm

C plus3 lit.

)190 x ф144 (mm

C plus1.5 lit.
)152 x ф105 (mm

مشخصات
دارای دسته ارگونومیک برای حمل و جابه جایی آسان( 3و  5لیتری)
دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
دارای ضامن جهت بازکردن آسان درپوش پس از قفل موقت
مدل سیفتی باکس
C plus 1.5
C plus 2
C plus 3
C plus 5
* لوازم جانبی :صفحه 31

ایران کد

۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۳
۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳4
۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۱
۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۲

ظرفیت (لیتر)
1/5
2
3
5

عدم انتشار گازهای خطرناک و آسیب رسان در هنگام سوزاندن
مقاوم در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها
قابل اتوکالو
قابلیت نصب پایه*

تعداد در کارتن
168
99
90
54

ابعاد کارتن (میلیمتر)
575 × 440 × 580
470 × 470 × 535
520 × 520 × 605
520 × 520 × 605
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Cc

24

ســـیفتیباکسهای ســـری  Ccدارای مقطع عرضی دایرهای میباشـــند و در دو حجم  7و  12لیتر عرضه
میگردند .ایـــن ســـیفتیباکسها یکبار مصرف و قابـــل اتوکالو بـــوده و بدنه آنها در برابر ســـوراخ
شـــدن مقاوم میباشـــد .شـــیارهای تعبیه شـــده بر روی درب این ســـیفتیباکسها موجب تســـهیل
جداســـازی سرســـوزن میگردد .این ظروف دارای قفل دو مرحلـــهای (دائم و موقت) میباشـــند که
با بســـتن درب بصورت موقت میتـــوان از بیـــرون ریختن زبالههـــای تیز جلوگیری نمـــود .پس از
تکمیـــل ظرفیت ســـیفتیباکس ،باید درب آن را بصورت دائم بســـت.

Cc12 lit.
)304 x ф202 (mm

Cc7 lit.

)195 x ф218 (mm

مشخصات
عدم انتشار گازهای خطرناک و آسیبرسان در هنگام سوزاندن
قابل اتوکالو

برخورداری از تعادل باال (به دلیل داشتن سطح مقطع وسیع)
دارای دسته ارگونومیک برای حمل و جابجایی آسان
دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
مدل سیفتی باکس
Cc 7
Cc 12

ایران کد

2134500080750007
2134500080750008

ظرفیت (لیتر)
7
12

تعداد در کارتن
36
24

ابعاد کارتن (میلیمتر)
530 × 530 × 590
530 × 530 × 590
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Cd

26

ســیفتیباکسهای ســری  Cdدارای مقطــع عرضــی دایــرهای میباشــند و در حجمهــای مختلــف از 0/5
لیتــر تــا  5لیتــر عرضــه میگردنــد .ایــن ســیفتیباکسها یکبــار مصــرف و قابــل اتــوکالو بــوده و بدنــه
آنهــا در برابــر ســوراخ شــدن مقــاوم میباشــد .شــیارهای تعبیــه شــده بــر روی درب ایــن ســیفتیباکسها
موجــب تســهیل جداســازی ســرســوزن مـیگــردد .ایــن ظــروف دارای قفــل دو مرحلـهای (دائــم و موقــت)
میباشــند کــه بــا بســتن درب بصــورت موقــت میتــوان از بیــرونریختــن زبالههــای تیــز جلوگیــری
نمــود .پــس از تکمیــل ظرفیــت ســیفتیباکس ،بایــد درب آنــرا بصــورت دائــم بســت.

Cd5 lit.

)350 x ф124 (mm

Cd1.5 lit.
)172 x ф105 (mm

Cd3 lit.
)192 x ф144 (mm

Cd2 lit.
)200 x ф111 (mm

Cd0.5 lit.
)143 x ф75 (mm

مشخصات
دارای دسته ارگونومیک برای حمل و جابجایی آسان ( 3و  5لیتری)
دارای ارتفاع مناسب برای قرارگیری بر روی میز و ترالی
دارای شیارهای تعبیه شده روی درب (جداسازی آسان سرسوزن ها)
قابل استفاده در آمبوالنس و مراکز سیار (  0/5و  1/5و 2لیتری)
دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
مدل سیفتی باکس
Cd 0.5
Cd 1.5
Cd 2
Cd 3
Cd 5
*لوازم جانبی :صفحه 31

ایران کد

2134500080750002
2134500080750003
2134500080750004
2134500080750005
2134500080750006

ظرفیت (لیتر)
0/5
1/5
2
3
5

عدم انتشار گازهای خطرناک و آسیبرسان در هنگام سوزاندن
مناسب برای پسماندهای طویل (تراکر ،پیپت ،کانوال) ( 5لیتری)
مقاوم در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها
قابل اتوکالو
قابلیت نصب پایه*

تعداد در کارتن
160
108
81
72
45

ابعاد کارتن (میلیمتر)
515 × 415 × 450
560 × 430 × 515
460 × 460 × 530
515 × 515 × 600
515 × 515 × 605
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XL

173
میلیمتر

100میلیمتر

XL26.3 lit.
)660 x 190 x 230 (mm
مشخصات
دارای دهانه بزرگ و ساختاری مناسب برای جمعآوری پسماندهای تیز
و ابزار حجیم و طویل (سوند ،ابزار آندوسکوپی ،تراکر ،پیپت و )...
دارای قفل دو مرحله ای کشویی برای درب ( قفل موقت و دائم)
قابلیت قرارگیری به صورت ایستاده و افقی
مدل سیفتی باکس
XL
28

ایران کد

2134500080750023

ظرفیت (لیتر)
26/3

دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
عدم انتشار گازهای خطرناک و آسیبرسان در هنگام سوزاندن
دارای بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
امکات استفاده بر روی ترالی (صفحه)29
تعداد در کارتن
6

ابعاد کارتن (میلیمتر)
705 × 410 × 680

Trolly

Trolley XL

ترالــی ســیفتی باکــس  XLبــه منظــور قــراردادن ســیفتی باکــس بــه صــورت ایســتاده و انتقــال
آســان و ایمــن آن طراحــی شــده اســت .اســتفاده از ایــن محصــول بــه صــورت ایســتاده
موجــب تســهیل دفــع انــواع پســماندهای طویــل ماننــد ســوند ،ابــزار آندوســکوپی ،تراکــر،
پیپــت و  ...مــیگــردد.

مشخصات
ساخته شده از فلز روکش دار و مقاوم
دارای دسته ی بلند جهت جا بهجایی آسان و ایمن سیفتی باکس XL
سیفتی باکس مناسب
XL

ایران کد

5334560080750001

وسیله ای کاربردی برای حفظ تعادل سیفتی باکس در حالت ایستاده
دارای چرخ های گردان به منظور حرکت در تمامی جهات
تعداد در کارتن
1

ابعاد کارتن (میلیمتر)
940 × 445 × 260

29

P

جیبی

P 0.3 lit.
)85 x 35 x 150 (mm

مشخصات
دارای شیارهای تعبیه شده در دهانه درب برای جداسازی آسان سرسوزن ها
دارای بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
عدم انتشار گازهای خطرناک و آسیبرسان در هنگام سوزاندن
قابل اتوکالو

سبک و با قابلیت حمل آسان
مناسب برای قرارگیری درون جیب و کیفهای پزشکی
مناسب برای استفاده در آمبوالنس و مراکز سیار
دارای قفل دو مرحلهای چرخشی برای درب (موقت و دائم)
دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
مدل سیفتی باکس
P 0.3
30

ایران کد

2134500080750001

ظرفیت (لیتر)
0/3

تعداد در کارتن
150

ابعاد کارتن (میلی متر)
500 × 480 × 475

P

جیبی

P0.08 lit.
)96 x 25 x 56 (mm

مشخصات
ایده آل برای افراد مبتال به دیابت در تمام شرایط کار ،سفر و ...
مناسب برای قرارگیری درون جیب و کیفهای پزشکی
کاربری و حمل آسان و ایمن
دارای شیارهای تعبیه شده در دهانه درب برای جداسازی آسان سرسوزن ها
مدل سیفتی باکس
P 0.08

ایران کد

۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۴

دارای قفل دو مرحلهای کشویی برای درب (موقت و دائم)
مقاوم در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها
دارای بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
دارای رنگ بندی متنوع

ظرفیت (لیتر)
0/08

تعداد در کارتن
300

ابعاد کارتن (میلیمتر)
485 × 370 × 255

31

ســینـی
تزریقات و
پانسمـان

ســینی هــای تزریقــات و پانســمان  P.I.P.مناســب بــرای ســاماندهی لــوازم تزریقــات و پانســمان در مراکــز درمانــی
و آزمایشــگاهی مــی باشــد .از ایــن محصــول مــیتــوان بــرای ســازماندهی لــوازم بــر روی میــز و حمــل ایمــن
لــوازم تزریقــات و پانســمان اســتفاده نمــود .امتیــاز ویــژه ایــن ســینیهــا ،دارا بــودن فضــای قرارگیــری ســایزهای
مختلــف ســیفتی باکــس اســت.

سینی تزریقات و پانسمان کوچک

سینی تزریقات و پانسمان بزرگ

مشخصات
مقاوم در برابر اکثر مواد شیمیایی و اسیدهای رایج در آزمایشگاه
قابل اتوکالو
مدل

کوچک
بـزرگ

32

ایران کد

2132159080750009
2132159080750010

دارای فضای مخصوص جهت قرارگیری سایزهای مختلفی از سیفتی باکس

سیفتی باکس های مناسب
Rc plus 2, 3 / Cd 0.5
Rc plus 2, 3 / Cd 0.5, 1.5

ابعاد محصول (میلی متر)
350 × 247 × 43
390 × 290 × 40

ابعاد کارتن (میلی متر)
530 × 360 × 260
505 × 300 × 400

پایه پالستیکی سیفتی باکس Rc plus

پایه فلزی رومیزی سیفتی باکس Rc plus

جهت نصب سیفتی باکس بر روی دیوار،

جهت نگهداری سیفتی باکس روی میز
مــناسب برای ســـیفتی بـاکــسهای
Rc plus 6 ,7

ترالی ،میلههای عمودی و افقی
منـــاسببــرایســـیفتیباکــسهای
Rc plus 2 ,3 ,4 ,5

پایه فلزی سیفتی باکس ( Rc plusبزرگ)

پایه فلزی سیفتی باکس ( Rc plusکوچک)

جهت نصب سیفتی باکس بر روی دیوار و

جهت نصب سیفتی باکس بر روی دیوار و
میله های عمودی

میله های عمودی

مناسببــــرایســــیفتیباکــسهـای
Rc plus 2 ,3

مناســببـــرایســـیفتیباکـــسهـای
Rc plus 4 ,5 ,6 ,7

پایه فلزی سیفتیباکس  Cplusو( Cdکوچک)

پایه فلزی سیفتیباکس C plusو( Cdبزرگ)

جهت نصب سیفتی باکس بر روی دیوار

جهت نصب سیفتی باکس بر روی دیوار
مناســببـــرایســـیفتیباکـــسهـای
 Cd 3 & 5و Cplus

مناسببــــرایســــیفتیباکــسهـای
 Cd 1.5 & 2و Cplus

ترالی سیفتی باکس XL
وســیله ای کـاربـردی بـرای حفــظ تعـادل
سیفتی باکس در حالت ایستاده
دارای چـرخ های گـردان به منـظور حـرکت در
تمامیجهات

مدل پایه

پـایه پالسـتیکی سیفـتیباکسRC plus
پایه فلزی رومیزی سیفتی باکس RC plus

پایه فلزی سیفتی باکس ( RC plusکوچک)
پایه فلزی سـیفتیباکس ( RC plusبزرگ)
پایه فلزی سیفتیباکس  Cplusو( Cdکوچک)
پایه فـلزی سیفتیباکس  Cplusو( Cdبزرگ)
ترالی سیفتی باکس XL

ایران کد

تعداد در کارتن

ابعاد کارتن (میلی متر)

5334560080750005

32

500 × 350 × 545

5334560080750002

95

5334560080750004
5334560080750003

26

75

2818400080750003

50

5334560080750001

1

2818400080750002

50

730 × 505 × 480
730 × 505 × 480
730 × 505 × 480
300 × 210 × 280
730 × 505 × 480
940 × 445 × 260
33

انجمن ملی ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا ( )NIOSHمؤلفههای طراحی و استفاده از ظروف پسماند را
کارایی ،طراحی مناسب ،دسترسی و قابلیت رؤیت معرفی نموده است که به کاهش خطر برای کارکنان
بخـش بهـداشت و درمـان کمـک مـیکند.
کارایی:
•مقاوم در برابر سوراخ شدن ،نشت و ضربه
•مکانیزم ایمن درب
•بادوام و محکم

طراحی مناسب:
•سهولت در انبارش و مونتاژ
•استفاده ساده و آسان
•امکان استفاده از ظرف با یک دست
•سیستم نصب ایمن
•فضای کافی برای دفع بزرگترین ابزار تیز و برنده مورد استفاده

دسترسی:
•سهولت عملکرد
• وجــود محافظهایــی کــه از داخــل نمــودن دســت بــه درون ظــرف
جلوگیــری کننــد.
•دسته برای استفاده و جابجایی ایمن
•مــکان قرارگیــری ظــرف (ســیفتیباکس) بایــد فاقــد موانــع ،دور از
کلیدهــای بــرق روی دیــوار و دور از ضربــه باشــد.
•ارتفــاع مناســب پایــه دیــواری ( 142 - 132ســانتیمتر) بــه منظــور
مشــاهده آســان و دسترســی بــه درب ظــرف

قابلیت رؤیت:
•امــکان رؤیــت و تشــخیص ظــرف بــه همــراه برچســب مناســب هشــدار
خطــر زیســتمحیطی
•پیش از استفاده از ظرف ،دهانه آن کام ً
ال واضح و قابل مشاهده باشد.
•خط نشانگر حداکثر ظرفیت ،مشخص باشد.
ارتفاع دید  145 :سانتیمتر
ارتفاع مناسب برای نصب
سیفتی باکس  132تا 142
سانتیمتر از زمین بوده که
این ارتفاع برای  % 95پرسنل
مناسب میباشد.

15°

 30تا 50
سانتیمتر

با نصب سیفتیباکس بر روی دیوار در ارتفاع مناسب ،خطر جراحت را به حداقل برسانید.

Rc plus

C plus

آمادهسازی جهت استفاده ،مدل Rc plus

آمادهسازی جهت استفاده ،مدل C plus

درب را در راستای مخزن و به صورت عمود (تصویر  )1بر روی مخزن قرار داده و چهار گوشه آن را
دو به دو و به صورت قطری تا شنیدن صدای ((کلیک)) فشار دهید( .تصویر 2و )3

 .1درب قرمز رنگ را با زاویه  30درجه نسبت به لبه مخزن زرد رنگ نگه داشته ،با انگشت شست بر
روی نقطه تماس فشار آورید( .تصویر)2
 .2درب قرمز رنگ را روی مخزن زرد رنگ با انگشــت شســت یا کف دست فشار داده تا صدای قفل
شدن درب شنیده شود(.تصویر )3این عمل را تا بسته شدن کامل درب ادامه دهید( .تصویر)4

روش استفاده سیفتی باکس مدل RC plus
 .1برای جداسازی انواع سرسوزنها از شیارهای مناسب تعبیه شده استفاده نمایید و برای جـلوگیری از
بیرونریزی پسماندها قبل از پـرشدن ظـرف ،درپـوش را ببندید و به آرامی بر روی ( )Lock 1فشار دهید.
برای بازکردن درب کافیست زبانه را فشار دهید.
 .2جهت بستن دائـم درب ،روی چهـار فرورفتگی ( )Lock 2به کمک انگشتان دو دسـت فشار دهید.

4

3

1

2

روش استفاده سیفتی باکس مدل C plus
 .1نحوه استفاده از این مدل درب همانند روش استفاده سیفتیباکس مدل  RC plusمیباشد.

LOCK 1
LOCK 2
 .1باز
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 . 2قفل موقت

 . 3قفل دائم

RCplus

Cplus

Rb

Ra

Cc

آمادهسازی جهت استفاده ،مدلهای Ra

Cd

آمادهسازی جهت استفاده ،مدلهای  Ccو Cd

درب را در راســتای مخزن و به صورت عمود (تصویر  )1بــر روی مخزن قرار داده (تصویر  )2و چهار
طرف آن را تا شنیدن صدای ((کلیک)) فشار دهید( .تصویر )3

 .1درب قرمز رنگ را با زاویه  30درجه نسبت به لبه مخزن زرد رنگ نگه داشته (تصویر ،)1با انگشت
شست بر روی نقطه تماس فشار آورید( .تصویر)2
 .2درب قرمز رنگ را روی مخزن زرد رنگ با انگشــت شست یا کف دست در جهت خالف عقربههای
ساعت فشار داده تا صدای قفل شدن زبانهها شنیده شود .این عمل را تا بسته شدن کامل درب ادامه
دهید( .تصویر)3

2

1

3
1

روش استفاده سیفتی باکس مدل Ra
الف) نحوه استفاده از این مدل درب همانند روش استفاده سیفتیباکس مدل  Ccمیباشد( .تصویر  1تا )4
ب) این مدل دارای ضامن اطمینان میباشد( .تصویر )5

2

3b

3a

توجه :در مرحله  3برای م دلهای  Cc7و  Cc12لیتری اســـتفاده از کــــف دســـت (تصویر  ) 3bو برای
ســـایر مدلها فشار با دو انگشـــت شست پیشنهاد میشـــود( .تصویر )3 a

روش استفاده سیفتی باکس مدل Cc

 .2نیمه باز

 .1باز

 .3بستن موقت

 .4بستن دائم

 .1برای جداسازی انواع سرسوزنها از شیارهای مناسب تعبیهشده استفاده شود.
 .2درب چرخان (متحرک) دارای قفل دو مرحلهای موقت و دائم میباشد.
 .3به منظور جلوگیری از خروج پسماندها قبل از پرشدن کامل مخزن تا حداکثرحجم مشخص شده،
درب چرخان را طبق تصویر  3در حالت موقت ،تا زمان شنیدن صدای ((کلیک)) بچرخانید.
 .4پس از پرشدن مخزن تا حداکثر حجم مشخص شده به منظور غیرقابل استفاده نمودن سیفتی باکس،
درب چرخان را طبق تصویر  4به حالت بستن دائم بچرخانید تا صدای دومین ((کلیک)) شنیده شود.

جهت بســتن کامل درب و حداکثر آببنــدی باید ضامن آبی رنگ در محل
خود قرار گیرد.
 .5ضامن اطمینان

آمادهسازی جهت استفاده ،مدلهای Rb

 .1باز

الف) لوالهای درب اصلی را با لوالهای بدنه منطبق نموده ،تا شنیده شدن صدای ((کلیک)) فشار
دهید( .تصویر  )1در این حالت به منظور دفع زبالههای بزرگ میتوان درب ظرف را کامال ً باز و در
پشت مخزن قرار داد( .تصویر )2
ب) میتوانید درب ظرف را مطابق شکل بسته ،و آنگاه لوالی درب را مجددا ً به گونهای که از لوالی
بدنه خارج شود( ،برعکس مرحله الف) فشار دهید .از قسمـت کنار لوال بطوریکه کلیه خارهـای کناری
درب ،در داخل شیارهای تعبیه شده روی بدنه قرار گیرند ،فشار دهید( .تصویر )3

1

2

3

 .3بستن موقت

 .2نیمه باز

 .4بستن دائم

روش استفاده سیفتی باکس مدل Cd
 .1برای جداسازی انواع سرسوزنها از شیارهای مناسب تعبیه شده استفاده نمایید.
 .2برای جـلوگیری از بیرونریزی پسماندها قبل از پـرشدن ظـرف ،درپـوش را در حـد پوشـانـدن
دهانه بچرخانید.
 .3پس از پرشدن ظرف تا حداکثر حجم مشخص شده ،دهانه را تا انتها بچرخانید تا درپوش زرد
مقابل سوراخ قرارگیرد.
 .4جهت بستن دائم درب ،روی دو نشانه با انگشت فشار دهید تا بصورت دائمی بسته شود .برای
حداکثر آببندی تمام نقاط را طبق نمونه فشار دهید 4b ،4a( .و )4c

1

2

3

4

روش استفاده سیفتی باکس مدل Rb
الــف) به منظور جلوگیری از خروج پســماندها ،درب مدور را در محل
خود نصب نموده تا مرحله بستن موقت بچرخانید .با چرخاندن بر خالف
جهت عقربههای ساعت امکان باز نمودن مجدد درب مدور وجود دارد.
ب) پس از پر شــدن ظرف تا خط نشــانه ،درب مدور را تا مرحله بستن
دائم بچرخانید.

در کلیه مراحل بستن درب سیفتیباکسها ،مناسب بودن ارتفاع میز کار به لحاظ تسلط کاربر حین انجام کار و توانایی اعمال نیروی مورد نیاز جهت مونتاژ ،ضروری میباشد.
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آمپول
بازکن

براســاس مطالعــات بــه طــور متوســط  %6افــراد هنگام
بــاز کــردن آمپــول دچــار جراحــت میشــوند و ایــن
رقــم بــرای افــراد مســن تــا  %26افزایــش مییابــد.
اکثر عملیات آزمایشگاهی و درمانی به خصـوص شایعترین نوع استفاده
از دارو یعنی تزریقات با بقایـای تیز و برنده سر و کار دارند .لذا در صورت
عدم رعایت استانداردها خطر ابتال به بیماریهایی همچون ایدز ،هپاتیت  Bو
هپاتیت  Cاز جملـه خطرات بالقوه و بالفعـلــی هستنــد کــه پـزشکـان،
پرستاران ،بیماران و حتی کارکنان مراکز حمل زبالههای پزشکی و در نهایت
کل جامعه را تهدید مینمایند.
آمپول بازکــن وسیلـهای ســاده و کارآمــد جـهــت شکـســتــن
ایمن ســرآمپول و انتــقـال بیخطر قسمت شـکــسته شـــدهبه درون
ظــــروف دفع پسماندهای تیز (سیفتیباکس) است.

مشخصات
تسهیل و ایمنسازی فرآیند شکستن آمپول
باقیماندن سر آمپول درون آمپول بازکن پس از شکستن آمپول
موجود در دو سایز  Sو  Mبرای سایزهای مختلف آمپول
یکبـار مصرف
مدل
S
M
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ایران کد

2133990080750001
2133990080750002

آمپول مناسب ()ml
 ۱الی ۴
 ۵الی۱۰

مناسب برای شکستن انواع آمپولها از جمله آمپولهای سخت
ساخته شده از پلی پروپیلن

ارتفاع ()mm
۲۷
30

تعداد در بسته
100
100

