
 144-140، 1387 تابستان، 2، شماره 20دوره / مجله دندانپزشکی جامعه اسالمی دندانپزشکان تحقیقی

 

 

  میزان ماندگاری استریل در انواع مختلف بسته بندی وسایل دندانپزشکی مقایسه 

  
  
  

 2 دکتر کبری پورنصیر- 2  دکتر طناز امیربهبودی- 1دکتر محمود قاسمی -1سعید سادات منصوریدکتر 
  ).واحد تهران(دانشیار گروه آموزشی پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی -1
  .انپزشکدند -2
  

  

 چکیده

ایـن  . نمایـد  جدد جلـوگیری مـی   از سیکل استریلیزاسیون مبندیها اسیون در انواع مختلف بستهآگاهی از زمان بقای استریلیز :زمینه و  هدف  
سـوم   پرسی و چسبی در مقایـسه بـا روش مر        – استریل رولی    های  لیزاسیون در چهار نوع از کیسه      با هدف بررسی زمان بقای استری      مطالعه

   .  طراحی و اجرا گردیدای شان پارچه
 و  ای   عـددی شـان پارچـه     مطالعه به روش تجـربی بر روی هـزار و چهارصد نمونه شامل پنج گـروه دویست و هـشتـاد                   :روش بررسی 

ول ه ط حاوی یک سیم ارتودنسی ب هر کدامE_Line و Sogevaچسبی   وTecno – Gaz و Steriperfect پرسی - استریل رولیهای پاکت
نمونـه  ه طور تصادفی چهل  پس از استریلیزاسیون با اتوکالو در محیط فعال دندانپزشکی قرار گرفته و ب    ها  نمونه. انجام گردید ،  متر  ده سانتی 

جهت بررسـی  . ماه تحت کشت میکروبی قرار گرفتنده هفت و نُدو و نیم، چهار، پنج و نیم،  گروه در هر یک از زمانهای صفر، یک و        از هر 
  .  استفاده گردیدFisherین هر دو گروه از آزمون دقیق ف باختال
مـورد در    ، سـه  Steriperfect بنـدی  مورد آلودگی در بـسته  و شش ای دهنده پنج مورد آلودگی در شان پارچه      نتیجه مطالعه نشان   :ها  یافته

Tecno – Gaz یک مورد در Sogevaمورد در  و دو E_lineـ  در ماه اول . در زمان صفر بود ، یـک  ای ـارچهنیز دو مورد آلودگی در شان پ
مـورد آلـودگی در    .مـشاهده گردیـد     E_line و یک مورد در      Sogevaمورد در    ، سه    Tecno-Gazمورد در    ، دو    Steriperfectمورد در   
  یـک، زمانهای صـفر و  که موارد آلودگی مشاهده شده در مشخص شد .ه ماه مشاهده نگردیدهفت و نُ   پنج و نیم،     ، دو و نیم، چهار    زمانهای

  . علت خطای فردی بوده استه ب
ـ گــذارد   بر بـقای استریلیــزاسیون نمـی  ریـأثیـ تبندی رسد که احتماالً نوع بسته مینظر ه  کلی ببندی  در یک جمع   :گیری   نتیجه ـوع  و ن

  .  نشان دادندماه پیگیری عمل مثبته ای در نگهداری استریل وسایل تا نُ ی اخیر مشابه شان پارچهبسته بندیها
  .کشت میکروبی –  اتوکالو–  استریلهای  پاکت–  استریلیزاسیون:ها کلید واژه

  17/4/1387/1385 :پذیرش مقاله      4/2/1387 :اصالح نهایی     28/8/1386/1383 :وصول مقاله
  e.mail:saeed_sadat mansouri@yahoo.com  )واحد تهران(ه دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی دانشکدپریودنتیکسگروه آموزشی :نویسنده مسئول

  
  مقدمه 

 اخیر کنترل عفونت و استریل کردن وسایل و در طی سالهای
 کید و اصرار فراوان قرار گرفته است،ادوات پزشکی مورد تأ

خصوصاً اینکه توجه اذهان عمومی به احتمال انتقال 
 ،)1(.ز و هپاتیت نیز فزونی یافته استبیماریهایی مانند اید

عنوان مالک جهت ه توان ب ینکه چه مدت زمانی را میا
) Shelf life (اطمینان از استریل بودن وسایل در نظر داشت

، واضح است که در )1(.مورد توجه و بحث قرار گرفته است
 نشده که از دستگاه استریل خارج بندی وسایل بسته

 نیز استریل  برابر صفر خواهند داشت وShelf lifeشوند  می

 پوشش و پایدار  شده منوط به نوعبندی  وسایل بستهبودن
 بازنگری منابع و اطالعات موجود نشان ،)2(.بودن آن است

 استریل شده بندی  که زمان نگهداری وسایل بستهدهد می
 ماه 9-2 از بین یک هفته تا بی نهایت و در گزارشات دیگر

 1981در سال در همین راستا ) 6-3(.پیشنهاد گردیده است
در  )Center for disease control (ز کنترل بیماریمرک

ان بقای استریلیزاسیون را برای هفت نوع گزارشی زم
، که )7(.بندی بین یک هفته تا یک سال ارائه کرد مختلف بسته

 در سال CDC بنابراین) 9-8.(ال قرار گرفتبعداً مورد سؤ
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 1387 تابستان، 2ماره ، ش20دوره / مجله دندانپزشکی جامعه اسالمی دندانپزشکان

 و همکارانسعید سادات منصوریدکتر 

 پیشنهاد خود را حذف و در حال حاضر هیچ 1985
   . ل ارائه نداده استی زمان مطلوب بقای استریپیشنهادی برا

باشد که  در حال حاضر عقیده عمومی پژوهشگران بر آن می
بندی شده تحت  ای استریلیزاسیون وسایل بستهزمان بق

دارد ثیر امکانات مرکز پزشکی استفاده کننده وسایل قرار تأ
قال و محل و  نحوه نقل و انتو در این امر مهمترین عامل

  ) 1(. شده است عنوانها گهداری بستهنحوه ن
ین رابطه بسیاری از وسایل ریز در همه عالوه در ب

صورت مداوم مورد استفاده ه دندانپزشکی وجود دارد که ب
افی از گیرند و لذا در صورت نداشتن اطالعات ک قرار نمی

 تحت سیکل استریلیزاسیون زمان بقای استریلیزاسیون،
 ممکن است به دوام و طول عمر مداوم قرار خواهند گرفت که

های   انواع مختلفی از کیسهاخیراً. وسیله لطمه وارد سازد
 مختلف به بازار عرضه شده است که های استریل با اندازه

باشد و   به دو صورت رولی و پاکتی در دسترس میمعموالً
به ترتیب توسط ماشین دوخت حرارتی یا چسب موجود در 

هم اکنون . نامه بسته خواهند شد های روی آن همانند پاکت
نیز در بسیاری از مراکز دندانپزشکی منجمله واحد 

 استریل های شگاه آزاد اسالمی از این کیسهدندانپزشکی دان
 استفاده ای بندی با شان پارچه به عنوان جایگزینی برای بسته

 اندکی در مورد زمان شود و با توجه به اینکه تحقیقهای یم
یون در دندانپزشکی به انجام رسیده است بقای استریلیزاس

 استریل رو به های حقیقت که استفاده از این کیسهو نیز این 
ر فزونی نهاده است و آگاهی از زمان بقای استریلیزاسیون د

ی رها در دندانپزشکی ضرو استفاده از انواع مختلف کیسه
ریلیزاسیون  بررسی زمان بقای استهدف این مطالعهباشد، می

 استریل رولی پرسی و دو نوع های  نوع از کیسهدر دو
بنـدی با شـان  ه با روش مرسوم بستـهایسـدر مقی ـچسب

  .اشدـب ای می ارچهـپ
  

  روش بررسی
 آوری جهت جمع.  تجربی طراحی گردید به روشمطالعه

. اطالعات از تکنیک مشاهده و کشت میکروبی استفاده شد
ندی شده با شان ب نه بستهعدد نموتعداد دویست و هشتاد 

متر به عنوان گروه شاهد و   سانتی13×5/8 با ابعاد ای پارچه
ه از هر یک از  شدبندی دویست و هشتاد عدد نمونه بسته

 13×5/7با ابعاد  Steriperfectرولی پرسیانواع پاکت استریل 
با   Tecno-Gazرسی پاکت استریل رولی پمتر، سانتی

 با ابعاد Sogevaچسبی پاکت استریل متر،  سانتی13×10ابعاد
 با ابعاد E-lineپاکت استریل چسبی  ومتر   سانتی26×9
گرفته شدند  به عنوان گروه مورد در نظر متر سانتی5/16×9

 سیم ارتودنسی به  شامل یک قطعهها که هر کدام از بسته
های  کلیه نمونه. متر بود متر و طول ده سانتی قطر یک میلی

ایط یکسان در اتوکالو با مدل  شده همزمان در شربندی بسته
HAD150و قدرت  پانصد و هشتاد کیلوگرم  با ظرفیت

380V16A سهارـ و فشرادـگ یـه سانتـدرج 134 ایـدر دم  
BARS ساعت استریل شدند و صحت کار5/1 به مدت  

 TST control emulating indicator class 6اتوکالو توسط 
بررسی گردید  انگلستان است Browneکه ساخت کارخانه 

 ی انتها باال،یانتها مرکز، جلو باال، جلو پایین، (نقطهکه در پنج 
ریل شده ـ استبندیهای بسته. کالو قرار داده شدوـات) ایینـپ

بخشهای مختلف واحد در  (زشکیـال دندانپـدر محیط فع
قرار گرفته و همگی از ) زشکی دانشگاه آزاد اسالمیـدندانپ

های   بررسی قرار گرفته و بستهموردلحاظ پارگی و رطوبت 
  .  حذف گردیدندآسیب دیده از مطالعه

ای فوق الذکر بندیه انواع بستهنمونه از هر یک از تعداد چهل 
 مدل Tissue culture cabinetدر زمان صفر زیر هودالمینار 

Rayair از هر یک کشتهای  ساخت انگلستان باز شده و
. یک تهیه گردید آسپت با رعایت اصولهوازی هوازی و بی

 Tioglycolate broth pronadisa هوازی در محیط کشت بی
ان  و در واقع محیط پشتیبباشد که یک محیط غنی شده می

 شده و ور است انجام شد و سیمها دراین محیط غوطه
 خون گوسفند Blood agarکشتهای هوازی در محیط 

Pronadisaجهت جداسازی قارچها از محیط .  گرفته شدند
البته در مورد هر سه . ردیدـ استفاده گPronadisaورو ـساب

 و سپس ردیدـتهیه کشت کنترل کیفی انجام گمحیط قبل از 
گراد  درجه سانتی35کشتهای تهیه شده در انکوباتور دردمای

گراد برای رشد  یجهت رشد باکتری و در سی درجه سانت
ساعت بررسی 72 و ساعت48 و در زمانهایقارچ قرار گرفتند

 در ضمن کشتهای تهیه  شده در .مشاهده انجام گردیدو 
محیط تایو به مدت یک هفته در انکوباتور باقی مانده و حتی 

 تلقی شده و در صورت رشد یک کلونی هم نتیجه مثبت
این . ردیدـ به هم خورده تلقی گها هـریل بستـشرایط است

 ه  یک، دو و نیم، چهار، پنج و نیم، هفت و نُروند در ماههای
 نوع هر نمونه ازچهل ( .ز استریلیزاسیون نیز تکرار شدپس ا
روبی متخصص ـراحل کشت میکـتمام م در )دیـبن هـبست
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   . . .مختلف بسته بندی وسایل میزان ماندگاری استریل در انواع بررسی 

 یک موتور.  اطالع نداشتبندی بستهنوع  میکروبیولوژی از
 موجود استخراج و جهت بررسی اختالف بین هر های     داده
   .  استفاده گردیدFisher گروه  از آزمون دقیق دو
  

   ها یافته
بندی و در پنج  مطالعه روی هزار و چهار صد نمونه بسته

 های ، پاکتای   شامل شان پارچهتاییگروه دویست و هشتاد
 و پاکت  Tecno-Gaz, Steriperfectاستریل رولی پرسی

ها به  نمونه. انجام گرفت E-lineو  Sogevaاستریل چسبی 
، چهار، پنج صفر، یک، دو و نیمماه و در هفت زمان ه مدت نُ

نمونه از  چهلری شدند و در هر نوبت ـ پیگیهو نیم، هفت و نُ
 بر ها توزیع بسته. هر نوع بسته مورد بررسی قرار  گرفت

زمانهای بندی و   استرلیتی به تفکیک نوع بستهحسب عدم
 گردید ونشان داد که بیشترین  ارائه1پیگیری در نمودار 
بوده که برای ) رن صفزما( دو مطالعهآلودگی مربوط به 

شش  Steriperfect  ،%5/12 برابر ای پنج مورد شان پارچه
 ،%5/7 رـرابـورد بـم سه Tecno-Gaz ،%15 ادلـمعورد ـم

Sogeva باالخره   و%5/2 یک مورد معادلE-line دو مورد 
 ها بندی نمونه بین بسته Fisher آزمون دقیق. بود% 5برابر 

  اری ـه لحاظ آمـکه اختالف ب ان دادـصورت دو به دو نشه ـب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
درصد توزیع هزار و چهارصد بسته استریل بر حسب : 1نمودار 

  بندی و زمانهای مطالعه بروز عدم استریل به تفکیک نوع بسته
  

روز اول پیگیری میزان ب  در ماه)>9/0p (. نیستدار معنی
% 5/2و % 5/7 ،% 5، % 5/2،% 5رتیب درصد عدم استریل به ت

در ) >9/0p(. نبوددار معنی بود و اختالف نیز به لحاظ آماری
 موردی هپنج و نیم، هفت و نُ ماههای پیگیری دو و نیم، چهار،

  . از عدم استریل مشاهده نشد
  

  بحث
 ،ای بنـدی شان پارچه مطالعه حـاضر نشان داد که نـوع بسته

Steriperfect,Tecno-Gaz,Sogeva وE-lineاستریل  ای در بق
استریل وجود   پیگیری شرایط ماهه مشابه بودند و در طی نُ

یک مشاهده شد،  داشت و موارد آلودگی که در زمان صفر و
  . خطای کار بوده است

 در Schwartz نتــایج حاصــل از ایــن مطالعــه بــا مطالعــه     
 نمونه پاکت کاغـذی،    سیصد و شصت   که بر روی     1990سال

 انجام شده مشابهت دارد چنانچـه در   Peel pouch ونایلونی
 بـسته  سیـصد عـدد از    سـه    تنهـا     ساله مطالعه  طی دوره یک  

 سایر موارد در وضـعیت اسـتریل قـرار     ونتیجه کشت مثبت
  حاضـر دارای   ، این مطالعه در مقایسه با بررسـی       )3(.داشتند

 باشـد   کیفی میتعداد نمونه کمتری بود و از آنجا  که ارزیابی  
  . شود افزایش تعداد نمونه نتایج دقیقتری حاصل میا ب

  آنکه با 2003همکاران در سال  وBhumisirikul نتایج مطالعه
 )سیصد و شصت نمونه در دو گروه(با تعداد نمونه کمتری

 ابهت دارد و آلودگی درانجام گردید، با مطالعه حاضر مش
  )10.(ها مشاهده نشدبندی بسته

 فقط از یک نوع محیط کشت فوق در ضمن در دو مطالعه
 ه گردیده بود در حالی که در بررسی حاضر سه نوعاستفاد
  و سابوروTioglycolate broth   ،Blood agarکشتمحیط 

 ت ناشی از خطایطور همزمان وجود داشت که نتایج مثبه ب
 های آلوده شده در این تعداد بسته. کرد کار را حذف می

 اه مشخص گـردید کـه بهـر و یک مـزمانهای صفمطالعـه در
  در زمانعلت  خطای فردی انجام گرفته بود که این آلودگی

  . به محیط کشت به  وجود آمده بودها انتقال وسایل از بسته
Buttهزار  هفتاستریل باقی ماندن  1991 و همکاران در سال

کاغذی و  Peel pouchپک جراحی را در سه گروه و دویست 
 دهنده نشان  دادند که نتیجه تحقیقنایلونی مورد بررسی قرار

 گروه آلودگی در  مورد11 مورد آلودگی در گروه مورد و28
   روه شاهد و موردـگ ین فقط بدار ود که تفاوت معنیـاهد بـش
  

Steriperfect شان پارچه ای

Tecno-Gaz Sogeva     E-Line

مان بر حسب ماه ز   

  زمان صفر                1             5/2       4      5/5      7         9   

گی                
ود
 آل
وز

بر
صد 

در
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 1387 تابستان، 2ماره ، ش20دوره / مجله دندانپزشکی جامعه اسالمی دندانپزشکان

 و همکارانسعید سادات منصوریدکتر 

 سبت به ناین تحقیق )1.( نایلونی مشاهده شدهایبندی در بسته
 داشته ولی فقط از بیشتری های  بـررسی حاضر تعداد نمونـه

 استفاده شده ها ع محیط کشت جهت بررسی نمونهویک ن
  . بود
 طبق گفته Butt دار مشاهده شده در مطالعه الف معنیاخت

 به ها  کار بود که  حین انتقال نمونهخودشان ناشی از خطای
یا به دلیل  تیوب رخ داده، یا ناشی ازآلودگی محیط کشت و

 چون  بود وها دن بستهکاررفته در باز کره آلودگی قیچی ب
یک نوع محیط کشت استفاده شده بود امکان مقایسه وجود 

ع نتایج مثبت کاذب از نتیجه مطالعه حذف نداشته و در واق
عالوه تخصیص موارد به گروههای شاهد و ه ب. نشده است

 صورت گرفته ورد فقط براساس زمان در این بررسیم
عنوان ه  باند  مواردی که در زمان صفر باز شده یعنی.است

 به عنوان گروه مورد لحاظ روه شاهد و سایر مواردگ
 نایلونی بین بندی بنابراین ضمن اینکه بسته. اند شده

اما در   است،دار ورد و شاهد دارای تفاوت معنیگروههای م
لذا .  ماه به پایداری استریل اشاره گردیده است12طی زمان 

اگر شرایط نگهداری بسته مناسب باشد انواع مختلف 
 یکسان توانند نظر بقای استریلیزاسیون میاز ندیها ب بسته

عمل کنند و بقای استریلیزاسیون بیشتر از آنکه وابسته به 
نحوه حمل و نقل  و ها ان باشد به شرایط نگهداری بستهزم

  )1(.آنها وابسته است
Rosa ماهه  تحقیق شش  در2001سال  در همکاران نیز  و
 های کاری بستهم دستصورت عد نشان دادند که در خود

ماه  حرارت خشک و اتوکالو پس از شش استریل شده در
 رطوبت محیط  منفی بوده وهوازی  بیکشت هوازی و

  )11(.براستریلیتی آنها تأثیری ندارد
   همکاران نشـان داده شد کـه سیمهـای  وBrusca  مطالعـهدر

های مختلف دندانپزشکی  ارتودنسی استریل شده در بسته
با توجه  )12(.اند ه مطالعه استریل باقی ماندهدرمدت سی ماه

   شش Steriperfectدر ) ان صفرـزم(ررسی که در بدو به اینب
  
  

یک  Sogeva در مورد،سه  Tecno-Gaz نمونه غیراستریل،
ان ـدی شـبن هـستـدر ب و  مورددو ،E-Lineدرمورد و 

 های      کلنیداشته است واستریل وجود مورد غیرای پنج  پارچه
این مسئله اند،  ثبت و قارچ بودهشد کرده کوکسی گرم مر

احتماالً ناشی از دقت نامناسب و محیط کار بوده است زیرا 
تایوگلی کالت براث هیچ موردی از آلودگی در محیط 

ت و، یک محیط غنی شده اسـایـصورتی که تمشاهده نشد در
اشد و سیمها در این محیط ب و در واقع محیط پشتیبان می

میکروارگانیسم ک یوجود  صورتحتی دروشوند میور  غوطه
  ولی اینیافت بایست در این محیط تکثیر می روی سیم می

 در Biologic Indicatorگونه نبود و در ضمن با قرار دادن 
 .رفتـرار گـ قوکالو صحت کار اتوکالو مورد تأییـدات

اید موردی از آلودگی خصوص در زمان صفر نبه بنابراین ب
، چنانچه با کسب تجربه و رعایت دقت کافی شد       میمشاهده 
 دو وده مشاهده شد و در ماههایـکاهش موارد آل  یکدر ماه

هیچ موردی از آلـودگی  هو نیم، چهار، پنج و نیم، هفت و نُ
یـد کـرد کـه حداقل در طی مدت أیـ تتوان پس می. دیـده نشد

ق استریل باقی های فوبندی وسایل داخل بسته) نُه ماه(مطالعه 
  . ماندند

نمونه مورد بررسی در این مطالعه تجربی هزار و چهار صد 
 در. حیط کشتهای مختلف استفاده گردیدم از قرار گرفتند و

 ثیری بربندی تأ رسد نوع بسته بندی کلی به نظر می یک جمع
های بندی  در هر یک از بسته وگذارد بقای استریلیزاسیون نمی

ای  نُه ماه مشابه با شان پارچه تا مورد استفاده وسایل
  . اند استریل باقی مانده

  
  گیری نتیجه

نُه ماهه مطالعه مشخص گردید کلیه با توجه به مدت پیگیری 
منـاسب صورت نگهداری  ررسی درـای مورد بـهدیـبن هـبست
 با اطمینان قـابـل استفـاده  ولیتی خود را حفظ کردهـریـاست
.اشندـب می

REFERENCES 
 
1. Butt WE., Bradley DV, Mayhew RB, Schwartz RS.Evaluation of the shelf life sterile instrument packs.Oral Surg 

Oral Med Oral Pathol. 1991 Dec;72(6):650-4. 

2. Miller CH. Instrument sterilization & beyond. Am J Dent. 2002 Apr;15(2):137-8. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 5

https://jida.ir/article-1-343-en.html


144  
 

  1387 تابستان، 2، شماره 20دوره / مجله دندانپزشکی جامعه اسالمی دندانپزشکان

   . . .مختلف بسته بندی وسایل میزان ماندگاری استریل در انواع بررسی 

3. Schwartz R,Dawis R.Safe storage time for sterile packs.Oral Surg Oral Med Oral Pathol.1990sep;70(3):297-300. 

4. Standard PC, Mackel DC, Mallison GF. Microbiol penetration of muslin & paper wrapped sterile packs strored 

on open shelves & in closed cabinets. Appl Microbiol. 1971 Sep;22(3):432-7. 

5. Standard PG, Mallison GF, Mackel DC. Microbiol penetration through three types of duble coroppers for sterile 

packs. Appl  Microbiol. 1973 Jul;26(1):59-62. 

6. Mallison GF, Standard PG, safe storage time for sterile packs. Hospitals 1974Oct;48(20):77-80. 

7. CDC guide lines on infection control. Infect Control-1981 Mar-Apr;2(2):117-46. 

8. Klapes NA, Greene VW, Langholz AC, Hunstinger C. Effect of a long-term storage on sterile status of devices 

in surgical pack . Infect Control. 1987Jul ; 8(7):289−93. 

9. Maywarm D. Sterile shelf life & expiration dating. J Hosp Supply Processing Distrib.1984 Nov- Dec;2(6):32-5. 

10. Bhumisirikul W. Bhumisirikul P, Pongchairerks P. Long-term storage of small surgical instruments in autoclaved 

packages. Asian J Surg. 2003 Oct ;26(4):202−4. 

11.  Rosa Ac, Brusca MI, Manto Mc, Mosca co, Nastri N. Effects of handling and storage on sterile dental in 

struments. Acta Odontol Latinoam. 2001 Jun-Dec;14(1−2):35−9. 

12.  Brusca MI, Nastri N, Mosca Co, Nastri ML, Rosa Ac. Long-term sterility of orthodontic - surgical appliances. 

Acta Odontol Latinoam. 2004 Jun-Dec;17(1−2):23-7. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5

https://jida.ir/article-1-343-en.html
http://www.tcpdf.org

