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 چکیده:

 0791و به حداقل رساندن احتمال انتقال بیماری از اواخر دهه  آنهاسایل پزشکی یکبار مصرف با هدف بهبود عملکرد استفاده از و

اقالم این )با توجه به اینکه تعداد زیادی از پزشکی وسایل  رونق یافت. از طرفی به دالیلی از جمله محدودیت منابع مالی در تامین

  نیاز است و ...( الینی خاص، به تعداد زیادی از این اقالمها گران است و در یک عمل و فرایند بیکبار مصرف بوده، قیمت برخی از آن

در سراسر جهان ایجاد شده است. در این مقاله، ضمن بررسی علل  ه مجدد از وسایل پزشکی یکبار مصرفتمایل روز افزونی به استفاد

و اقدامات نادرست برخی از آنها در  در سایر کشورهاانجام این فرایند  میزان ی و استفاده مجدد از وسایل پزشکی یکبار مصرف،فراور

این راستا، چالش های پیش روی استفاده مجدد از اقالم پزشکی یکبار مصرف و در نهایت توصیه های سازمان جهانی بهداشت در 

 شده است.این خصوص مطرح 

 

 مقدمه:

فلز ساخته شده بودند و معموال  موادی مانندندبار مصرف فرض می شدند چون از ، اکثر وسایل پزشکی به صورت چ0791قبل از دهه 

ی نیز با پیشرفت تکنولوژی، تجهیزات پزشک .]0[با یک محلول پاک کننده تمیز شده و برای استفاده جهت بیمار بعدی آماده بودند

از جمله پلیمرهای پالستیکی، تولید وسایل پزشکی با توسعه مواد جدید سازنده محصوالت پزشکی  .]2[کامل تر و پیچیده تر شدند 

 .]3[رونق گرفت  0791از اواخر دهه  یکبار مصرف

اقالم پزشکی جدید با ترکیب پلیمری، نسبت به تنشهای فیزیکی، مواد شیمیایی و دمای زیاد و در نتیجه نسبت به فرایندهای 

استریلیزاسیون مقاوم نبودند. عالوه بر این، ملزومات جدید غیرحیاتی با قطرهای باریکتر و مکانیزمهای پیچیده تر و ظریف تری تولید 

استریلیزاسیون برخی از این اقالم دشوار است، تولید کنندگان قادر به تضمین استفاده مجدد و ایمن این اقالم  شدند. از آنجا که فرایند

  .]2[تولید می شوند  “یکبار مصرف”نبودند. لذا، برخی از این اقالم پزشکی با برچسب 

در  .اندن پتانسیل انتقال بیماری استوسایل یکبار مصرف، تمایل به بهبود عملکرد محصوالت و به حداقل رسساخت  هدف اصلی

نتیجه، وسایل یکبار مصرف در پزشکی مدرن از اهمیت ویژه ای باالخص در به حداقل رساندن تکنولوژی تهاجمی در سه دهه اخیر 

ی از کشورها با این حال، افزایش تعداد مداخالت و در نتیجه بار اقتصادی بر روی مراکز درمانی باعث شده که بسیار .برخوردار هستند



وسایل یکبار  به سیاست فراوری مجدد روی آورند. اگرچه نتایج ضد و نقیضی در رابطه با ایمنی و اثربخشی فراوری و استفاده مجدد از

 .]3[یمنی و کارآیی آن منتشر شده است وجود داشته است، شواهد اندکی در مورد ا مصرف

 متداول شدن فراوری و استفاده مجدد وسایل دالیلپس از بیان دسته بندی وسایل پزشکی از لحاظ نحوه استفاده،  این مقالهدر 

و همچنین اقدامات نادرست برخی از آنها در این راستا، چالش های  انجام این فرایند در سایر کشورها ، میزانبار مصرفیکپزشکی 

پیش روی استفاده مجدد از اقالم پزشکی یکبار مصرف و در نهایت توصیه های سازمان جهانی بهداشت در این خصوص مطرح می 

     شود. 
 

 تقسیم بندی وسایل پزشکی از لحاظ نحوه استفاده:

 :]4[ ه به سه دسته تقسیم بندی می شوندوسایل پزشکی از لحاظ نحوه استفاد

 وسایل پزشکی یکبار مصرف: -0

 وسیله برای یک بیمار در یک فرآیند درمانی استفاده شده و سپس دور انداخته می شود. -

 تاریخ انقضای مصرف دارد. -

 برای بیمار دیگری استفاده شود.و قرار نیست مجددا فراوری شده  -

 مصرف:وسایل پزشکی چند بار  -2

 تاریخ انقضا ندارد   -

 روش هایی برای فراوری مجدد آن تعریف شده است. -

 روالی برای نگهداری آن وجود دارد. -

 ک بیمار:وسایل پزشکی برای استفاده  ی -3

دا استفاده اما ممکن است برای بیمار دیگری مجدطراحی شده اند ستفاده مجدد احتمالی برای تنها یک بیمار به منظور استفاده و ا -

 .نشود

 مثال هایی از این وسایل به شرح ذیل است: -

 نبوالیزر

 محفظه های استنشاقی )دمیار(

 سنسورهای اکسیژن اطفال 

 .فیلترهای همودیالیز



 شده است.نشان داده  0نماد بین المللی وسایل پزشکی یکبار مصرف که بر روی بسته بندی آنها قابل مشاهده است در شکل 

 

 

 .]5[ وسایل پزشکی یکبار مصرف که بر روی بسته بندی آنها قابل مشاهده استنماد بین المللی  -0شکل 

 

 دالیل فراوری و استفاده مجدد از وسایل پزشکی یکبار مصرف:

برای وقتی یک وسیله پزشکی به عنوان یکبار مصرف برچسب گذاری می شود، بدین معنی است که سازنده آن، ایمنی وسیله را تنها 

 .]0[یکبار استفاده تضمین می کند

با این حال، تمایل روز افزون به استفاده مجدد از وسایل پزشکی یکبار مصرف در سراسر جهان وجود دارد و دالیل مختلفی برای این 

 عمل می توان ذکر کرد.

جدید در دسترس نیست، کاالی مورد  یکی از این دالیل نیاز فوری به وسایل پزشکی در یک عمل بالینی است درحالی که یک وسیله

 .]4[یله جدید بودجه کافی وجود ندارد در بازار محلی یا حتی در کشور موجود نبوده و یا برای تهیه یک وس نظر

 .]0[با فراوری مجدد وسایل پزشکی یکبار مصرف می توان در هزینه های مراکز درمانی صرفه جویی کرد 

 :]6[ مجدد وسایل یک بار مصرف پزشکی به شرح ذیل استدالیل اصلی متداول شدن فراوری 

برخی از وسایل یکبار مصرف گران بوده وممکن است تنها در یک فرایند درمانی، چندین وسیله یکبار مصرف مورد استفاده قرار  -

 گیرد.

ب خورده اند و اگر بیمارستان به منظور سودجویی سازندگان به عنوان یکبار مصرف برچس پزشکی عقیده بر اینکه برخی از وسایل -

 ها به جای استفاده مجدد از وسایل، یک بار از آنان استفاده نمایند به نفع تولیدکنندگان وسیله است.

  و هزینه دفع زباله های پزشکی ]6و0[ کاهش آلودگی محیط زیست به منظور -

را با توجه به  پزشکی تولیدی سازندگان اصلی تجهیزاتتنظیم کنندگانی چون سازمان غذا و داروی آمریکا، پیش فروش وسایل  -

استفاده درنظر گرفته شده برای آنان تائید می کنند. از آنجا که سازندگان اصلی نیز تمایلی به انجام مطالعات برای اثبات چندبار 

ه بر آن سازندگان اصلی مصرف بودن وسایل خود ندارند، برچسب یکبار مصرف را بر وسایل تولیدی خود الصاق می کنند. عالو



تجهیزات، برچسب برخی از محصوالت چند بار مصرف خود را بدون ایجاد تغییر اساسی در طراحی آنها، به یکبار مصرف تغییر می 

 دهند.

سازمان غذا و داروی آمریکا شواهد منطقی مبنی بر اینکه فراوری و استفاده مجدد از وسایل یکبار مصرف منجر به افزایش خطر  -

 بتال به عفونت شود نیافته است.ا

 .در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان اصلی، وسایل یکبار مصرف فراوری شده را به عنوان بخشی از خدمات خود ارائه می کنند -

سال پیش، وسایل قابل استفاده مجدد را بر  51در تقریبا  Earle H. Spauldingسازمان غذا و داروی آمریکا با توجه به تعریف 

 :]0[مبنای سطح تماس آنها با بدن بیماران به سه دسته طبقه بندی می کند

 وسایل حیاتی: اقالمی که با خون و بافت استریل در ارتباط هستند از جمله فورسپس های جراحی

 ند مانند آندوسکوپوسایل نیمه حیاتی: اقالمی که با غشای مخاطی در ارتباط

 وسایل غیرحیاتی: اقالمی که با سطح پوست در تماسند مانند استتوسکوپ

 

 استفاده مجدد از وسایل پزشکی در سایر کشورها:

 .]3[ توسط سازمان غذا و داروی امریکا صادر شده است پزشکی وسیله 011در حال حاضر، مجوز قانونی فراوری مجدد بیش از 

یکبار مصرف عموماً شامل جداسازی قطعات، ضد عفونی، تمیز کردن، بازرسی، آزمایش، بسته بندی، پزشکی وسایل  فراوری مجدد

 برچسب زنی مجدد، استریلیزاسیون و در صورت لزوم، نوسازی پس از استفاده می باشد. 

  ، مجددا استفاده می کنند.درصد از مراکز درمانی حداقل از یک نوع وسیله یکبار مصرف 25در ایاالت متحده آمریکا، بیش از 

 41استفاده مجدد از وسایل پزشکی یکبار مصرف در اکثر کشورهای اروپایی صورت می گیرد. طبق گزارش های مربوطه، بیش از 

درصد، در  01درصد از بیمارستان های آلمان از فراوری مجدد وسایل پزشکی یکبار مصرف استفاده می کنند. این امر در مادرید حدود 

 .]3[ درصد است 011درصد و در نروژ  01درصد، در بریتانیا حدود  39دانمارک 

ن فریب بیماران طبقه استفاده مجدد از وسایل یکبار مصرف را به عنوافرانسه  و ]9و3[نسه، فراوری مجدد ممنوع شده استدر فرا

 .]3[بندی می کند 

این فرایند در ایرلند، اسپانیا، ایتالیا و مجارستان توصیه نمی شود. فراوری مجدد تجهیزات یکبار مصرف در اکثر کشورهای اروپایی  

 .]9[این کار را انجام می دهند  اجرا می شود و اکثر این کشورها بدون رعایت استانداردهای کیفی

نمونه ای از  2شکل  .]9[ و فنالند استانداردهای دقیقی در این خصوص وجود دارددر آلمان، هلند، دانمارک، سوئد، بلژیک، اسلواکی 

 یک واحد فراوری مجدد وسایل پزشکی را نشان می دهد. 



 
 .]9[نمونه ای از یک واحد فراوری مجدد وسایل پزشکی  -2شکل 

 

در هر یک از کشورهای اروپایی با توجه به نشان داده شده است، فراوری مجدد وسایل پزشکی یکبارمصرف  0همانگونه که در جدول 

 .]2[ح قانونگذاری آن کشور متفاوت است سط

 

 .]9و2[وضعیت برخی از کشورهای اروپایی در خصوص فراوری مجدد وسایل پزشکی یکبار مصرف  -0جدول 

 فراوری مجدد وسایل پزشکی یکبار مصرف

 مجوزدارای  توصیه نمی شود ممنوع 

 
 
 

 فرانسه

 بریتانیا
 ایتالیا

 جمهوری چک

 استرالیا
 اسپانیا
 ایرلند

 مجارستان

 آلمان
 سوئد
 بلژیک

 هلند
 پرتغال

 دانمارک
 اسلواکی

 فنالند
 

کشور چین پرجمعیت ترین کشور و دومین اقتصاد بزرگ جهان است. سازمان غذا و داروی کشور چین استفاده مجدد وسایل یکبار 

وسایل پزشکی یکبار مصرف در چین ممنوع است، اما به  حاضر، استفاده مجدد از در حالمصرف پزشکی را ممنوع اعالم کرده است.

این وسایل از جمله مواد  علت وجود چالش های متعدد در این راستا، به احتمال زیاد، دولت به تدریج مجوز استفاده مجدد برخی از



با فراز و نشیب هایی همراه است، اما با این وجود،  بدون شک این امر مصرفی با ارزش باال را تحت نظارت مناسب صادر می نماید.

 .]3[ در حال حاضر بسیاری از موارد موفق در این خصوص در سراسر جهان وجود دارد

 

 :از وسایل پزشکی یکبار مصرف مجدد اقدامات نادرست برخی کشورها در راستای استفاده

پزشکی یکبار مصرف از جمله سوزن و سرنگ های تزریقی فقط جهت یکبار استفاده برای بیماران در نظر گرفته  وسایلبسیاری از 

می شوند. اگرچه، اقالم یکبار مصرف پیچیده که عمدتا در عمل های جراحی، آندوسکوپی و درون عروقی استفاده می شوند، اغلب به 

 .]0[ رنددالیل اقتصادی دوباره مورد استفاده قرار می گی

اکثر کشورهای در حال توسعه حتی وسایل پزشکی یکبار مصرف ارزان قیمت مانند سرسوزن، سرنگ و دستکش های جراحی را 

مجددا استفاده می کنند که ناشی از عدم دانش کافی پرسنل کادر درمانی، باورهای اشتباه دیرینه بیماران و محدودیت منابع از جمله 

 .]3[باشد ات و امور مالی می امکان

وسایل پزشکی یکبار مصرف از جمله کاتترهای عروقی و الکتروفیزولوژی اغلب فراوری مجدد می شوند. حتی اگر فرایند 

استریلیزاسیون از طریق روش های بهینه فراوری انجام شود، این امر غالبا استریل بودن وسیله را تضمین نمی کند. این موضوع برای 

 .]7[ راهی های آنژیوکت و لوله های تراکئوستومی صدق می کند کاتترهای داخل وریدی، سه

 .]0[است ، فهرست برخی از وسایل پزشکی که به سختی تمیز می شوند و نباید مورد استفاده مجدد قرار گیرند ذکر شده 2 در جدول
 

.]0[فهرست برخی از وسایل پزشکی که به سختی تمیز می شوند و نباید مورد استفاده مجدد قرار گیرند  -2جدول 

 
 



علیرغم دستورالعمل های موجود برای فراوری مجدد وسایل پزشکی، بسیاری از بیمارستان ها در کشورهای با درآمد کم و متوسط، 

داده و اکثر آن ها از یک روش استاندارد بدین منظور استفاده نمی کنند. ارزیابی فراوری مجدد وسایل را با روش های غیرمدون انجام 

 .]7[ ر عفونت بیمارستانی پیچیده استاثر فراوری مجدد وسایل پزشکی ب

بیلیون تزریق در سراسر جهان با سرنگ ها و سوزن هایی انجام می  06درصد از  41بهداشت تخمین زده که سالیانه جهانی سازمان 

میلیون مرگ و تقریبا از دست  3/0شود که بدون استریل شدن، استفاده مجدد می شوند. بنابراین ساالنه، تزریق های ناایمن باعث 

 .]00[و ایدز است  Cو  Bا به علت انتقال هپاتیت میلیون سال زندگی می شود که عمدت 26رفتن 

درصد از تزریق ها در صحرای جنوبی آفریقا از طریق سرنگ ها و سوزن های  00، تقریبا جهانی بهداشتطبق اظهارات سازمان 

سرنگ را و  مصرف از جمله دستکش، سوزن متاسفانه بسیاری از کشورها، تجهیزات یکبار غیراستریل استفاده شده انجام می گیرد

نشان داده شده  3شکل  در مجددا استفاده می کنند.  نمونه ای از فراوری مجدد دستکش های یکبار مصرف در یک کشور آفریقایی

 .]9[ است

 

 
 .]9[نمونه ای از فراوری مجدد دستکش های یکبار مصرف در یک کشور آفریقایی  -3شکل 

 
در کشورهای درحال توسعه استفاده مجدد می شوند عبارتند از کتترهای ادراری،  وسایل پزشکی ارزان قیمت که اغلبسایر از جمله 

 .]9[ تیوب ها )به عنوان مثال تیوب های شکمی یا رکتالی(، درین ها، النست ها و کانوالی وریدی



رحال توسعه دالیل بسیاری برای استفاده مجدد از وسایل پزشکی یکبارمصرف )به خصوص سرنگ ها و  سوزنها( در کشورهای د

 :]9[ وجود دارد از جمله

 بیماران معتقدند که: * 

عدد در  00تزریق موثرتر از از داروهای خوراکی است. بنابراین در برخی از کشورها، نرخ تزریق برای هر شخص ممکن است به  -

 سال برسد.  

 اشتراک سوزن بین افراد یک خانواده مضر نیست. -

 پرسنل کادر درمان:* 

 معتقدند بیماران، خود را با داروهای خوراکی تطبیق نمی دهند و تزریق را ترجیح می دهند. -

بهداشت تخمین می زند که در کشورهای درحال توسعه، اکثر  جهانی دانش کم در خصوص استانداردهای تزریق ایمن. سازمان -

 تزریق های درمانی غیر ضروری است.

 .مالی( استفاده مجدد را افزایش می دهدمنابع محدود )تجهیزات پزشکی و * 

درصد از این تزریق ها به وسیله  91تا  61در کشور هند، به طور میانگین سه تا پنج تزریق برای هر فرد در سال انجام می شود. حدود 

سالیانه حدود  بهداشت تخمین می زندجهانی سرنگ ها و سوزن های غیراستریل و یا استفاده مجدد شده انجام می گیرد. سازمان 

در پاکستان، استفاده مجدد از سرنگ ها و . نفر در کشور هند به علت سرنگ های آلوده جان خود را از دست می دهند 311111

نشان داده شده است، در بسیاری از  4درصد از تزریق ها رخ می دهد. همانگونه که در شکل  71سوزن های غیر استریل در بیشتر از 

 . ]9[ه صورت غیرمناسب انجام می گیرد کشورهای با منابع محدود، استریلیزاسیون اقالم پزشکی ب

 

 
 ]9[ واحد استریلیزاسیون در یک مرکز درمانی یک کشور آسیایی -4شکل 



 :وسایل پزشکی یکبار مصرف چالش های فراوری مجدد

یکبار مصرف یک فرایند پیچیده است که باید با تضمین ایمنی بیمار و دریافت مراقبت های بهداشتی استفاده مجدد از تجهیزات 

 .]02[ار مصرف را نمی توان نادیده گرفت همراه باشد. جنبه های قانونی، اخالقی، مالی و تکنیکی استفاده مجدد از وسایل یکب

نها یک بار مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین، هرگونه فراوری مجدد وسایل پزشکی یکبار مصرف، به گونه ای طراحی شده اند که ت

ممکن است به وسیله آسیب رسانده یا باعث تغییر در ساختار آن شود که به طور بالقوه استفاده مجدد وسیله را غیرایمن می سازد. به 

فونی کردن باقی مانده انی در تمیز کردن و ضدععبارت دیگر، استفاده مجدد مسائلی چون عفونت به همراه دارد که ناشی از ناتو

   .]2[ محصوالت شیمیایی ضدعفونی کننده، تغییر مواد و آسیب مکانیکی می باشدموادی چون 

 

 :]0[ بهداشت در خصوص فراوری مجدد وسایل پزشکی یکبار مصرف هشدار می دهدجهانی سازمان 

  نشده باشند که آلودگی را کامال را کنترل کننددستگاه های یکبار مصرف ممکن است به گونه ای طراحی.  

 .فراوری مجدد ممکن است مشخصات و عملکرد وسیله را تغییر داده و خطرساز باشد 

 .وسایل یکبار مصرف، آزمون اعتبارسنجی جامعی نداشته و به منظور استفاده مجدد، آزمایش نمی شوند 

  به عنوان مثال حفره های تیوب ها( ممکن است باعث ایجاد وسایل یکبار مصرف، با توجه به ویژگی های خاص خود(

 .عفونت شوند

 برخی از مواد می توانند مواد شیمیایی خاصی را جذب کنند.  

 مواد شیمیایی ممکن است مواد دستگاه را دچار خوردگی نموده یا تغییر دهند.    

 ،دچار کشش شده، عملکرد نادرست داشته باشد و  مواد دستگاه در هنگام استفاده مجدد ممکن است استرس را تجربه کرده

 .یا بشکند

  تجهیزاتی که به صورت مناسب تمیز نشده اند می توانند اندوتوکسین ها را )که پس از کشته شدن باکتری ها باقی می

  .مانند( انتقال دهند

 

یکبار مصرف باید موارد ذیل را در نظر سازمان های بهداشت و درمان برای تصمیم گیری در خصوص فراوری مجدد وسایل پزشکی 

 :]0[ بگیرند

 اثرات تمیز کردن، ضدعفونی کردن و استریلیزاسیون بر عملکرد وسیله چیست؟ -

 آیا فراوری مجدد، ویژگی های خاص وسیله را تغییر می دهد؟ -

 چگونه فراوری کننده محصول تائید می کند که فراوری مجدد عملکرد وسیله را تغییر نمی دهد؟ -

اگر مشکلی در وسیله فراوری شده شناسایی شود، آیا راهی برای ردیابی آن وسیله و شناسایی بیماری که از آن استفاده  -

 کرده است وجود دارد؟ 

اگر حادثه ناگواری در اثر استفاده از یک وسیله پزشکی برای بیمار رخ دهد، قابلیت ردیابی کاال و شناسایی بیمار یا برعکس  -

 تفاده شده برای بیمار وجود دارد؟ تشخیص وسیله اس



    .]7[و نسبتا ارزان قابل پیشگیری است  با روش های موجود مراقبت های بهداشتی مرتبط با عفونت های اکثر

 تعداد مناسبی از پرسنل درمانی در خصوص کنترل عفونت آموزش دیده شوند. -

 .برنامه پیشگیری و کنترل عفونت برای فرایندهای درمانی و نظارت بر عفونت وجود داشته باشد -

 زیرساخت های مراقبت های بهداشتی مناسب  -

 تامین پیوسته ضدعفونی کننده -

 ارتقای بهداشت دست -

 روشهای استریلیزاسیون منظم -

 روشهای دسترسی ایمن داخل عروقی -

 ری جهت درمان عفونت ها مواد ضد میکروبی ضرو -

 تعهد سیاسی ، حمایت از سیاستهای نهادی و ساختار سازمانی از سوی مسئوالن بیمارستان -
 

 :گیری نتیجه

دالیل متعددی برای فراوری و استفاده مجدد از وسایل پزشکی یکبار مصرف وجود دارد که می توان گفت محدودیت منابع مالی در 

به گونه ای که حتی وسایل پزشکی یکبار مصرف ارزان قیمت مانند سرسوزن، سرنگ و دستکش های جراحی رأس آنان قرار دارد. 

سازمان جهانی نیز در برخی از کشورهای در حال توسعه مجددا مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالی است که با توجه به گزارش 

سر جهان با سرنگ ها و سوزن هایی انجام می شود که بدون استریل شدن، بیلیون تزریق در سرا 06درصد از  41بهداشت، سالیانه 

میلیون سال زندگی  26میلیون مرگ و تقریبا از دست رفتن  3/0استفاده مجدد می شوند. بنابراین ساالنه، تزریق های ناایمن باعث 

 و ایدز است. Cو  Bمی شود که عمدتا به علت انتقال هپاتیت 

استفاده مجدد از وسایل پزشکی یکبار مصرف در کشورهای مختلف با توجه به قوانین وضع شده در آنها  میزان انجام فراوری و

علیرغم دستورالعمل های موجود برای فراوری مجدد وسایل پزشکی، بسیاری از بیمارستان ها در کشورهای با اگرچه  متفاوت است.

رمدون انجام داده و اکثر آن ها از یک روش استاندارد بدین منظور درآمد کم و متوسط، فراوری مجدد وسایل را با روش های غی

 استفاده نمی کنند. 

برخی از وسایل پزشکی یکبار مصرف، به سختی تمیز شده و نباید مورد استفاده مجدد قرار گیرند از جمله این اقالم می توان به لنزها، 

 ساکشن های کرونری، پدال های دیفیبریالتور اشاره کرد.   

طبق توصیه های سازمان جهانی بهداشت در خصوص فراوری و استفاده مجدد از وسایل پزشکی یکبار مصرف باید به مواردی توجه 

فراوری مجدد ممکن است مشخصات و عملکرد وسیله را تغییر داده و خطرساز باشد. وسایل یکبار مصرف، داشت. از جمله اینکه: 

منظور استفاده مجدد، آزمایش نمی شوند. وسایل یکبار مصرف، با توجه به ویژگی های خاص آزمون اعتبارسنجی جامعی نداشته و به 

مواد دستگاه در هنگام استفاده مجدد ممکن است خود )به عنوان مثال حفره های تیوب ها( ممکن است باعث ایجاد عفونت شوند. 

بشکند. تجهیزاتی که به صورت مناسب تمیز نشده اند می  استرس را تجربه کرده، دچار کشش شده، عملکرد نادرست داشته باشد و یا

 توانند اندوتوکسین ها را )که پس از کشته شدن باکتری ها باقی می مانند( انتقال دهند. 
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