
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XỬ LÝ DỤNG CỤ NỘI SOI 
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ 

 
1. MỤC TIÊU 
* Làm sạch và khử khuẩn, tiệt khuẩn tốt dụng cụ nội soi. 
* Tránh làm hư hỏng dụng cụ trong quá trình xử lí 
* Đảm bảo an toàn cho người bệnh nhân khi có can thiệp bằng nội soi. 
* Đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. 
2. PHƯƠNG TIỆN 
2.1. Dụng cụ: 
* Nước máy từ vòi. 
* Nước tiệt trùng đựng trong bình kín có vòi chảy, nên dùng trong ngày. 
* Dung dịch làm sạch (xà phòng, cidezyme): có khả năng phá huỷ những lớp màng 
bám dọc theo lòng ống và hoà tan các chất hữu cơ bám trong lòng ống, khe và bề 
mặt các dụng cụ. 
* Dung dịch khử trùng bậc cao; Glutaraldehyde 2% (CIDEX). 
* Test  giấy thử chất lượng của dung dịch CIDEX. 
* Thùng ngâm có nắp đậy kín, đủ độ dài và cong của ống soi mềm. 
* Khăn vải tiệt trùng. 
* Tủ sấy khô. 
2.2. Phương tiện: 
* Phòng riêng cho xử lý dụng cụ nội soi hàng ngày. 
* Phương tiện bảo hộ cho nhân viên tiến hành xử lý: găng tay, mắt kính. 
* Quy trình hướng dẫn dụng cụ nội soi dán tại nơi xử lí. 
3. CÁCH THỰC HIỆN 
* Nhân viên xử lý dụng cụ phải mang kính, rửa tay trước và sau khi thực hiện quy 
trình này. 
* Khi thực hiện bước 2-3 chỉ cần mang găng sạch nhưng khi xử lí bước 5-6 phải 
mang găng tiệt khuẩn. 
3.1. ĐỐI VỚI DỤNG CỤ NỘI SOI THĂM DÒ CHẨN ĐOÁN: 
Bước 1: Sửa soạn thùng ngâm với các dung dịch đã được pha sẵn: 
- Thùng đựng nước máy. 
- Thùng đựng dung dịch tẩy rửa (xà phòng, cidezyme). 
- Thùng đựng dung dịch nguyên chất, có ghi ngày bắt đầu sử dụng, hạn sử dụng. 
Trước khi sử dụng ngày mới phải kiểm tra hạn dùng ghi trên thùng ngâm, dùng 
que thử kiểm tra nồng độ Glutaraldehyde còn trong giới hạn cho phép, nếu hết hạn 
phải thay ngay dung dịch mới. 
- Bình đựng nước tiệt trùng có vòi chảy và chỉ sử dụng hàng ngày, mỗi ca làm 
việc. Thùng đựng nước không quá 24 giờ, và phải được khử khuẩn hàng ngày. 
Bước 2: Điều dưỡng rửa tay mang găng, kính lau ngay toàn bộ các dụng cụ nội soi 
với gạc ( hoặc ngâm trong dung dịch Cidezyme trong vòng 1-5 phút).  
- Rửa mặt ngoài ống, phần xa và gần của ống (tay cầm, kính...). trong lòng ống, 
súc rửa nhiều lần với nước để rửa sạch mỗi ống. 
Bước 3: Xả sạch nước xà phòng,  chất tẩy rửa, lau khô. 



Bước 4: Đặt những phần dụng cụ nội soi cần phải khử trùng ngập trong dung dịch 
khử nhiễm thích hợp với dụng cụ. 
* Cidex với dụng cụ nội soi mềm. 
* Ampholysine với ống nội soi cứng. 
+ Các ống nội soi cứng khử khuẩn như dụng cụ kim loại chịu nhiệt (tiệt khuẩn tại 
ĐVTKTT). 
Bước 5: Đi gant vô khuẩn, rửa lại thật sạch với nhiều nước tiệt khuẩn, phải súc rửa 
nhiều lần trong lòng ống làm trôi hoá chất.  
Bước 6: Đi gant vô khuẩn mới làm khô đóng gói nếu chưa sử dụng ngay hoặc lưu 
trữ hoặc làm khô với khăn tiệt khuẩn hoặc máy sấy chuyên dùng trước khi sử dụng 
cho người bệnh kế tiếp. 
 

 
 
3.2. ĐỐI VỚI DỤNG CỤ NỘI SOI PHẪU THUẬT: 
Thực hiện các bước làm sạch như dụng cụ nội soi đã nêu trên. 
Theo khuyến cáo của nhà sản xuất Glutaraldehyde có thể khử khuẩn mức độ cao 
như sau: 

- Diệt được các vi khuẩn, virus thông thường: 10-20 phút. 
- Diệt được hoàn toàn vi khuẩn Lao: trong 1giờ. 
- Diệt được hoàn toàn vi khuẩn có nha bào: trong 10 giờ 

Để đảm bảo an toàn cho người bệnh khi thực hiện phẫu thuật nội soi cần tuân thủ 
nghiêm ngặt quá trình tiệt khuẩn dụng cụ nội soi như sau: 
- Ngâm khử khuẩn cao trong dung dịch Glutaraldehyde 2% ít nhất 1 giờ. 
- Tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma(STERAD): 70 phút. 
- Tiệt khuẩn bằng EO gas (Ethylene Oxide): 12-16 giờ. 
- Dụng cụ nội soi phẫu thuật phải được bảo quản, đóng gói đúng qui trình vô 
khuẩn, còn hạn sử dụng. 

Ngâm khử 
nhiễm Làm sạch Đánh chải (mays0 

làm sạch 

Ngâm khử khuẩn mức độ
cao Glutaraldehyde (Tối
thiểu Nội soi thăm dò 10’ -
20’. Nội soi phẫu thuật 1
giờ)

Loại bỏ chất khử 
khuẩn  

Làm khô vô 
khuẩn  

Đóng gói  

Bảo quản vô 
khuẩn sử dụng 

Qui trình khử khuẩn cao dụng cụ  nội soi và không chịu nhiệt bằng hóa chất 



  
4. GIÁM SÁT 
Khoa Chống nhiễm khuẩn, trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa tiêu hoá: có 
trách nhiệm giám sát việc tổ chức hệ thống xử lý dụng cụ tại phòng nội soi và quy 
trình thực hiện:  
- Phương tiện cho thực hiện quy trình xử lý dụng cụ nội soi không. 
- Nước dùng trong nội soi và dung dịch khử khuẩn có đảm bảo chất lượng về vi 
khuẩn không (nước rửa dạ dày, ruột, nước tiệt khuẩn, dung dịch Cidez...). 
- Quy trình xử lý có được tuân thủ nghiêm ngặt hay không. 
- Bảo quản dụng cụ nội soi. 
- Kiểm tra chất lượng dụng cụ nội soi sau khi xử lý. 
 Chú ý: 
* Những nơi có sử dụng dung dịch Glutaraldehyde để khử khuẩn dụng cụ không 
chị nhiệt phải có sổ ghi chép theo dỏi ngày giờ kiểm tra nồng độ trước khi sử dụng. 
* Điều dưỡng trưởng khoa hoặc nhân viên KSNKBV thường xuyên kiểm tra chất 
lượng dung dịch Cidex  hàng ngày sử dụng để duy trì chất. 
* Nước tiệt khuẩn hoặc nước được lọc qua bình phin lọc đặc biệt không cho vi 
khuẩn bám vào dụng cụ. 
* Thùng ngâm và xử lý phải được khử khuẩn bậc cao hoặc tiệt khuẩn. 
* Kiểm tra ngay hoạt động của dụng cụ nội soi. 
* Lưu trử dụng cụ nội soi sau khi đã làm khô bên trong và ngoài trong bao nilon 
hoặc hộp, tủ kín vô khuẩn và để trong buồng sạch và khép kín. Phải đi găng vô 
khuẩn khi đụng vào dụng cụ nội soi đã tiệt khuẩn. 
 

Ngâm khử 
nhiễm 

Làm sạch với 
nước 

Đánh chải (máy) 
làm sạch 

Làm sạch, 
khô 

Đóng gói Tiệt khuẩn 
EO gas, Plasma 

Bảo quản vô 
khuẩn sử dụng 

Qui trình tiệt khuẩn dụng cụ nội soi và không chịu nhiệt (EO gas, Plasma) 

STERAD EO Gas 


