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و پاکسازي ییروشهاي گندزدا یطبقه بندي کل  

محيط ) شامل یاز بين بردن عوامل ميکروب ایپيشگيري از انتقال عفونتهاي ، کاهش تعداد  یاز راهکارهاي اصل یکی  

منظورپاک نمودن خون و   نیاستفاده کرد. به ا یاز روشهاي مختلف یستیمنظور با نی، ابزار و ... ( ميباشد که به ا سطوح

.باشد یکردن ضروري م لیاستر ای ییترشحات بدن از روي وسيله، قبل از گندزدا   

(cleaning) و شستشو يپاکساز  

است .با  ليزاسيونیو استر ییاز سطح ميباشد. پاکسازي موثر ، مکمل پروسه گندزدا یآلودگ یکیزدودن فيز یمعن به

 ایجلوگيري گشته و امکان تماس با مواد گندزدا  یمواد آل ايیپاکسازي موثر از غيرفعال شدن مواد گندزدا ، توسط بقا

.شود یکننده فراهم م لیعامل استر  

( disinfection)گندزدایی یا ضدعفونی 

کاهش تعداد آنهادراشياء بی جان تاحدي که براي سالمتی مضر  ابه معنی از بين بردن ميکروارگانيسمهاي فعال و ی

ماده  كبرد. درهنگام انتخاب ی نعمل نمی توان اسپورها را از بي نی قابل انجام است . با ایکنباشد و با روشهاي فيزی

ماده گند زدا غلظت،زمان  كی تگندزدا داشتن حداکثر کارائی و حداقل ضرر شرط اصلی است. از عوامل موثر در فعالي

.باشد تماس و دما می  

) sterization) کردن لاستری  

کردن به دو شيوه  لو اسپورها از بين می روند استری روسهاعمل کليه ميکروارگانيسمهاي زنده از جمله وی نی ایط

.شيميایی و گرمایی انجام می شود  

انتقال عفونت سكبندي ابزار پزشكی بر اساس ری طبقه  

عفونت و جاداحتمالی ای سكی که براي تشخيص و درمان مورد استفاده قرار می گيرند، با توجه به ریلو وسای ابزار  

ورودشان به بدن به سه دسته تقسيم ميگردند که براي هر سطح به روشهاي پاکسازي و گندزدایی خاصی نياز  محل

.باشد می  
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استفادهوسيله مورد  مثال سطح ضد عفونی مورد نياز  ریسك انتقال عفونت 

هر گونه وسيله اي که به  وسایل جراحی،بيوپسی و ... استریليزاسيون

داخل سيستم عروقی یا 

 بافتهاي استریل وارد ميشود

 بحرانی یا حياتی

 

آندوسکوپ،ابزار بيهوشی  ضدعفونی سطح باال

 و....

وسایلی که در تماس با 

غشاهاي مخاطی و پوست 

الم قرار آسيب دیده و غير س

 ميگيرد

یا نيمه حياتینيمه بحرانی   
 

ضد عفونی سطح متوسط یا 

 پایين

تختخوابها ،دستگاه 

... و فشارسنج  

وسایلی که در تماس با 

پوست سالم هستند یا با 

 بيمار تماس ندارند

 غيره بحرانی یا غير حياتی

 

سمهایكروارگانیبردن م نیبر حسب قدرت از ب ییطبقه بندي روشهاي گندزدا  
 :ردیپذ یدر سه سطح صورت م ییگندزدا

 فرمالدئيد -گلوتارالدئيد-اسيد پراستيك –گروه شامل: پراکسيد هيدروژن  نیترکيبات اHigh leve l : ایسطح باال 1-

 (دهی الکل– نی) بتاد دی ترکيبات –گروه شامل : ترکيبات کلر نیترکيبات اIntermediate level : ایسطح متوسط 2-

 ) بيشتر از ده دقيقه (درجه 70 الکل

دستورالعمل استفاده از  آمونيوم ترکيبات –گروه شامل: ترکيبات فنل  نیترکيبات اLow level : ای نیيسطح پا3-

 محلولهاي ضد عفونی کننده

 :پالس53دکونكس 

داراي  ميباشد. ي بدن از جمله سيستم تنفسیفاقد آلدئيد و فنل و در نتيجه فاقد عوارض مضر بر روي دستگاهها

انواع عفونتهاي  HIV،و HBV  خاصيت پاک کنندگی قوي، خاصيت ضد خورندگی ابزار و وسـایل و عليـه ویروسـهاي

 .باشد موثر می(TB)ميکروبی، قارچی، باکتریایی 

 : موارد مصرف
والستيکی، نعطاف و غير قابل انعطـاف قطعـات پالسـتيکی ضدعفونی ابزار و وسایل جراحی، انواع اندوسکوپهاي قابل ا

عفونتهاي تنفسی،  و انـواعHBV, HIVساکشن و وسایل بيهوشی، لوله هاي بنت و کليه وسایلی که آلوده به ویروس 

 .باشند گوارشی، پوستی از جمله پسودوموناس، استاف آرئوس می

  : روش استفاده

سپس بنا بر .داروخانه تهيه کرده و از رقيق کردن مجـدد آن جـدا خـودداري گـردداز 2%محلول را بصورت رقيق شده 

پرکرده و ابزار و وسایل آلوده داخل آنقرار داده شود. قبل از قراردادن 2%ظرفيت مورد نياز داخل یك ظرف را از محلول 



3 
 

پس از گذشت  دمحلول قرار گيرن وسایل دقت شود، که تمامی قطعات دستگاه کامال از هم جـدا شـده و بطـورکامل در

شوند . الزم به ذکر است که طی زمان حداقل  دقيقه وسایل از داخل محلول بيرون آورده شـده و سـپس آب کـشی15

  .آب کشی شوند دقيقه وسایل از داخل محلول بيرون آورده شده و سـپس15

روز ميتواند براي 14و ذرات معلق بمدت  توجه : محلول رقيق شده در صورت عدم آلودگی بارز و عدم تشکيل رسوب

 .ضدعفونی وسایل مختلف استفاده شود. تغيير رنگ محلول دليل عدم کارایی آن نمی باشد

  

 AF 50دکونكس :

فاقد الدئيد و فنل و در نتيجه فاقد عوارض مضر بر روي دستگاههاي بدن از جمله سيستم تنفسی :مشخصات و خواص

داراي خاصيت پاک کنندگی قوي، خاصيت ضد خورندگی ابزار و وسایل مـوثر بـر عليـه ویروسـهاي .ميباشـد

HBVوHIV و انواع عفونتهاي ميکروبی ، قارچی و باکتریایی وTBو نيز ضد چسبندگی سطوح ميباشد. 

 :موارد مصرف

 .ميباشد ایزوله عفونی بخـشهاو اتاقهاي CSR ،ICUمخصوص ضدعفونی سطوح از قبيل تخت، ميز، کابينت و ترالی ، 

 : روش استفاده

سطوح  داروخانه تهيه کرده و با دستمال یا پارچه تميـز آغـشته بـه محلـول% از 2% یا 1محلول را بصورت حل شده 

 .مورد نظر پاک و ضدعفونی شوند

محلول حتماً بصورت رقيق شده استفاده شده و بایستی بصورت روزانه تهيـه و مـصرف گـردد. زیـرا پـس :توجه

بهتراست  ساعت خاصيت ضدعفونی کنندگی مایع از بين می رود. دربخشهاي ویـژه وحـساس24ازگذشت حداکثر 

 .استفاده گردد%2ازمحلول

Deconex 54 Sporcid 

 بزارضدعفونی کننده و استریل کننده ا

 دقيقه10به عنوان ضدعفونی کننده ابزار، زمان تماس  -

 شوددقيقه توصيه مي60ده، زمان تماس به عنوان استریل کنن -

Decosept 

 ضد عفونی کننده پوست

دست ریخته وبا  سی از سی محلول رادر کف3-5براي ضد عفونی معمولی دستها، ابتدا باید دستها خشك باشند، حدود 

خشك شدن کامل دستها  ثانيه، تا30 15 -دستها، مالش دستها و انگشتان و بين انگشتان به را مدت آغشته کردن کل 

 .در هوا ادامه دهيد

 ثانيه بر روي دست مالش داده شود30به عنوان ضدعفونی عمومی دست -

 

 سی دکونكس + یك لیترآب سی 10           %:1نحوه تهیه دکونكس 

 سی سی دکونكس+ یك لیترآب  20          %:2نحوه تهیه دکونكس 
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(آب ژاول یا وایتكس )دستورالعمل استفاده از هیپوکلریت سدیم   

 

:مشخصات و خواص  

این  داراي خاصيت ضدعفونی کننده با اثر سریع بر روي فعاليت ميکرو ارگانيسم ها می باشد . گاز کلرموجـود در  

، ویروسها و پروتوزوئرها را دارد. مخمرهامحلول توانایی کشتن اغلب باکتریها ،   

 موارد مصرف

قسمتهاي  جهت ضدعفونی و شستـشوي زمـين، کـف، دیوارهـا تمـامی % 1% یا 1/0 محلول بصورت رقيق شده

  متشکل از سنگ، دستشویی، توالت، حمام و ... بـرده مـيشـود.

مارستانیموجود در ب یمحلولها  

% (5/0 تکسی)محلول وا9/1 تکسیوا  

+ نه قسمت آبظیغل تکسیقسمت وا کی:  هیته طرز   

واضح یآلودگ یدارا ایلوازم  و سطوح آلوده   ییکاربرد :جهت گندزدا  قهیطر  

%(1/0 تکسی) محلول وا  49/1 تکسیوا  

قسمت آب 4+  9/1 تکسیقسمت وا کی:  هیطرز ته   

دارند یکمتر یآلودگ زانیم ای ستندیواضح ن یآلودگ یلوازم و سطوح که دارا ییکاربرد : جهت گندزدا قهیطر  

محلول بایستی بصورت تازه و روزانه تهيه و مصرف شده و از مصرف محلول رقيق شده پـس از نکات قابل توجه 

ساعت پرهيز شود . زیرا ماده اثر بخشی خود را از دست می دهد. همچنين از مصرف ماده با غلظت بـيش 24گذشـت 

دهنده  زیرا باعث تحریك دستگاه تنفسی شـده و بـراي بيمـاران و پرسـنل بـصورت جـدي آزارخودداري شود. %1از

 .می باشد . بدليل اثر خورندگی از مصرف هيپوکلریت سدیم براي اشياء فلزي و استيل خودداري شود

  (هایژن)بنز آلكوئیم کلراید 

روف ، لوازم ، پارچه و سطوح شامل ميوه ، ظ بنزآلکوئيم ميکروب کش قوي و بی ضرر براي ضدعفونی موارد مصرف

 .کـف ،دیوارها و وسایل فلزي و چوبی از قبيل ميز ، تخت ، ترالی و ... ميباشد

 روش استفاده

 قـسمت آب99قـسمت بنزآلکـوئيم بـا 1، دیوار، لوازم، ملحفـه و پارچـه بدست آید براي ضدعفونی سطوح مانند کف

 .استفاده قرار گيرد سپس مورد1%مخلوط کرده تا محلول

 70الكل اتیلیك %

هستند به  اگر چه الکلها داراي طيف وسيعی از فعاليت هاي ضدعفونی می باشند ولی فاقد خاصـيت کـشندگی اسـپور
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استفاده جهت عمل  همين دليل موارد استفاده آن محدودتر از سایر مایعات ضدعفونی می باشد . بهترین غلظت مـورد

 اثر ضدعفونی کننده می باشد .  بطور قابل تـوجهی فاقـد50%و کمتر از 90%غلظتهاي بيشتر از  بوده و70%ضدعفونی 

 

 :موارد استفاده

و سایر  دستگاه الکترو شوکECGبراي ضدعفونی پوست هنگام تزریق، وسایل و تجهيزات از قبيل مانيتور، دستگاه 

آغشته به الکل  خـيس شـوند بایـستی از پارچـه یـا پنبـهوسایلی که نياز به ضدعفونی داشته اما حتی االمکان نباید 

 .استفاده شود%70

 

 H2O2: آب اکسیژنه

بدليل ایجاد  آب اکسيژنه اکسيد کننده قوي بوده و آنتی سپتيك ميباشد. داراي خاصيت ضد ویروسی و ضدقارچ بـوده و

خالی و حفره دار مورد  عميق و وسـایل تـوواکنش شيميایی و توليد گاز ميتواند جهت پاکسازي و ضدعفونی زخمهاي 

 .استفاده قرار گيرد

 :موارد مصرف

و فرج می  ضد عفونی ابزار مورد استفاده در آندوسکوپی ، همودیاليز ، آنژیوگرافی و کليه وسایل تو خالی که داراي خلل

خاصيت خورندگی  مـاده داراي باشند ضدعفونی بعضی از زخمها نيز با استفاده از آب اکسيژنه امکان پذیر است. ایـن

 .فلزات ميباشد

 :روش استفاده

غوطه ور  دقيقه در محلول بصورت20تا % % را از داروخانه تهيه کرده و ابزار و وسایل را بمدت 3 6محلول آب اکسيژنه 

 .کشی شود قرار دهيد. پس از گذشت زمان الزم وسایل از محلول بيرون آورده شده سپس بـا آب معمـولی آب

 
 

 ): بتادین10% (پویدون آیداین 

بریدگی،  3و ، 2ید فعال ميباشد. این محلول براي ضدعفونی کردن سوختگيهاي درجـه 10%محلول بتادین حاوي 

بعد از عمل جراحی،  خراشيدگی، زخمهاي سطحی، زخم بستر همچنين ضدعفونی نمودن پوست و موضع عمـل قبـل و

عفونتهاي باکتریایی و قارچی  در پانـسمانها و بخيـه هـا ودر درمـان برفـك وهنگام تزریق براي پيشگيري از عفونـت 

 .ميرودپوست بکار 

 :ساولن

اسپوردار  این محلول بر باکتریهاي گرم مثبت اثر خوب و بر باکتریهـاي گـرم منفـی اثـر متوسـط و بـر باکتریهـاي

دست جراح و  و جراحی و همچنـين شستـشوي بی اثر است. ساولن در ضدعفونی سریع ابزارها و وسایل پزشکی

شستن پوست دست و  تميز کردن زخمها کاربرد دارد. همچنين محلول یك درصـد آن بـراي ضـدعفونی زخـمهـا و

ندارد. از تماس ساولن با چشم و  بدن بسيار مناسب است. این ماده باکتري کش قوي است، ولی بر ویـروسهـا اثـري

 .گوش باید جلوگيري کرد
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 :روش استفاده

دقيقه از  30قسمت آب که براي تميز کردن و گندزدایی وسایل و ابراز فلزي تيز، به مـدت 30یك قسمت ساولن در 

براي ضد عفونی کردن پوست قبل از عمل جراحی یا تزریقات از یك قسمت محلـول  .محلول فوق استفاده ميگردد

براي شستشوي اوليه زخمها و ضدعفونی آنها و تميز  . ميشوددرجه استفاده 70الکل اتيليك  قـسمت30سـاولن در 

 (قسمت آب 100یك قسمت ساولن در  )یك درصد ساولن  کردن محل زایمان، همچنين بعد از زایمـان از محلـول

 .شودمياستفاده 

 :گلوتار آلدئید

 باال حد حـرارت را در دقيقه وسایل حساس بـه90تا 20محلولی است که ظرف  (سایدکس، گلوتارال)گلوتارالدئيد 

(H.L.D) ساعت آنها را سترون مينماید10تا 6گندزدایی ميکند و ظرف. 

 :موارد مصرف

جراحی  رایج ترین مورد استفاده از گلوتارالدئيد، گندزدایی آندوسکوپها، آسپيراتورها، لوازم بيهوشی، لوازم تنفسی و

 .است

 :حرارت خشك یا فور

 سـاعت،1درجه سانتيگراد در مـدت 171ساعت، در 2درجه سانتی گراد در مدت 160در این دستگاه در 

 دقيقه وسـایل10تا 6درجه سانتی گراد در مدت 191ساعت و در 5/0درجه سانتی گراد در مدت 180در 

 .گویندRapid Heat Transferاستریل ميشوند. به مورد اخير 

 

 :)اتوکالو)حرارت مرطوب 

 موثرترین، متداول ترین، قابل اعتمادترین و کم هزینه ترین روش براي سترون سـازيحرارت مرطوب هنوز، 

 .ميکنداست اتوکالو دستگاهی است که با استفاده از عوامل دما، بخار، فشار و زمان عمل 

 :اتوکالو اتیلن اکساید

باشد. اکسيد  شود ميتواند آتشزااکسيد اتيلن گازي است بی رنگ، قابل اشتعال و محلول در آب که وقتی با هوا مخلوط 

به کار برده 50%رطوبت  درجه سـانتی گـراد و60دماي CO2 12، % به کار برده ميشود و یا با100%اتيلن یا با غلظت 

 24تا  8سترون ميشوند باید ETOبا  دقيقه طول ميکشد. تمام وسایلی که285ميشود. تقریبا هر چرخه سترون سازي 

استفاده از ماسکهاي بيهوشی، التهاب حنجره و  ا مـواردي از سـوختگی صـورت در هنگـامهوادهی شـوند زیـرساعت 

استفاده از کاتترها در عمل جراحی قلب و آنژیوگرافی دیده  ناي در استفاده از لوله هاي تراشه، هموليز خون در دیاليز و

 .شده است

 کالو کمی 

حرارت در  فرمالدئيد، کتون و استون نيـز بکـار بـرده مـيشـود. درجـهدر این سيستم، عالوه بر آب، مخلوطی از الکل، 

وسایل زنگ نميزنند و  دقيقه است. با این روش،30پوند بر اینچ مربع و زمان 20درجه سانتی گراد، فشار 131کميکالو 

اتوکالو معمولی) آب در بسته نسبت به ( لبه هاي تيز کند نميشوند و به علت کمتر بودن ميزان بخار آب در این دستگاه

 .که از تهویه خوبی برخوردارند بندیها جمع نميشود. این دستگاه باید در جایی به کار برده شـود
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 گاز پالسما

رطوبت را با  در این دستگاه، پراکسيد هيدروژن را در یك ميدان الکتریکی تصعيد ميکنند و لوازم حساس بـه حـرارت و

 .دقيقه طول ميکشد75تا 55آن سترون مينمایند. چرخه سترون سازي با این روش 

 مواد شیمیایی سترون کننده

گرفت. مثال  برخی از مواد شيميایی را ميتوان با افزودن غلظت و یا افزودن مدت زمان، به منظور سترون سازي بـه کـار

ساعت به کار رود، در حد  10تـا 6دقيقه براي گندزدایی وسایل بکـار مـيرود ولـی وقتـی 20 % تا2محلول گلوتارالدئيد 

هيپوکلریت سدیم، پراستيك اسيد  غلظـتهـاي بـاالي5/7 %استریل کننده عمـل مـينمایـد. هيـدروژن پراکـساید ، 

 .نيز از مواد شيميایی استریل کننده هستند

 یونیزاسیون

باند،  : پرتوهاي ایکس و گاما نيز ميتوان براي سترون کردن مواد بيولوژیك، داروها، گاز،از پرتوهاي یون ساز نظير

 .نخهاي کات گوت و لوازم یکبار مصرف استفاده نمود

 U Vاشعه 

انتقال  بـه عنـوان روشـی جهـت قطـع1940شعه ماوراء بنفش جزء پرتوهاي غير یونساز بوده و اولين بار در سال ا

در نور آفتاب به  هوا اعالم شد و امروزه براي کنترل ميکروب ها مورد استفاده قرار می گيرد. این اشعهعفونت از طریق 

 .نانومتر می باشد328-210طور طبيعی وجود دارد. طول موج اشعه ماورا بنفش حدود 

بوده و  پرتـو بـاال اثرات ضد ميکروبی این اشعه به ميزان پرتو تابيده شده و به مسافت بستگی دارد و هر چه ميـزان

کننده نبوده  مسافت کمتر باشد تعداد سلولهاي ميکروبی نابود شده، افزایش می یابـد. نـور مـاورا بـنفش، سـترون

  ولی به عنوان یك عامل گند زدایی مورد استفاده قرار می گيرد.

 

 UV:محدودیت استفاده از اشعه

بدون  نفوذ ضعيف آن است با و وجود عبور این پرتــو از هــوايمحـدودیت اصلی در استـفاده از این اشعه، قدرت 

الیه هاي نازک  غبـار و آب صـاف قـادر به نفـوذ از شيـشه معمولی، بسـياري از پـالستيك ها، محلـول هـاي کــدر و

اگر  شبـکيه شده و چربی و شير نمی باشد. عالوه بر این در صـورت تابـش مستقيم به چـشم باعـث صدمــه در

 پوست مدت طوالنی با در آن تمـاس باشد دچار سـرطان خواهد شـد

 

 UVنکات قابل تـوجه در بکار گـيري اشعـه مـاورابنـفش 

پرتو حساس  فقط ميکروارگانيسم هایی در که سطح اجسام در و تمـاس مستقيم با پرتـو قـرار گرفته به اند ایـن1 )

 .هستند

 المپدوز پرتودهـی  متر جـهت کنترلUVاستفـاده از 2 )

 ). کنترل زمان و کارکـرد المپ)استفـاده از تایمـر یا و یادداشـت زمان مصرف 3)
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 طـور دوره اي سطـح المپ با الکـل تميز .شود ( به4

 .تماس مستقيم افراد لباس هاي محافظ و عينك استفاده نمایند در صورت(5

 نصب شود آمبوالنساست کليد قطع و وصل اشعه خارج از  ( بهتر6

هـر نوبت  در زمـان الزم مـدت)بـار از اشـعه اسـتفاده گـردد 2الی  1باید هر هفته  ماموریت ها توجه به تعداد  ( با7

 ). دقيقه می باشد20استفـاده از اشعه حداقل 

 .را کامال شستشو دهيد آمبوالنساز روشن کردن چراغ،( قبل 8

 ، باز باشدآمبوالنساي وسایل موجود در درب کلـيه کمـدهـا، قفسـه هـاي شيشه و ( 9

 طریقه گندزدایی تجهیزات و محیط پایگاه

 ردیف وسایل روش گند زدایی توضيحات

بار مصرف كی  يرویا   1 

بار مصرف كی  ژنيماسك و سوند اکس   2 

بار مصرف كی   الیلوله تراشه و الرنژ 

 ماسك

3 

بار مصرف كی   4 سوند ساکشن 

مبتال به در صورتی که بيمار 

سل بود غوطه وري به مدت 

یك ساعت در سایدکس 

 کافی است

شستشوي کامل با یك بار مصرف هستند در صورت استفاده مشترک 

به 2% پالس 53دکونکس با محلول  ییگندزدا و صابون ،آب گرم 

دقيقه 15 مدت  

 5 آمبوبگ

تخله کامل محتویات در 

توالت .در پایان هر شيفت 

زدایی باتل تخليه و گند 

 گردد

شستسوي کامل با آب گرم صابون و سپس گندزدایی در محلول 

دقيقه.اگر ساکشن وایمن بود کيس هاي آن  20به مدت  %1 وایتکس

 یك بار مصرف ميباشد

 6 باتل ساکشن

مبتال به  ماريکه ب یدر صورت

به مدت  يسل بود غوطه ور

 دکسیساعت در سا كی

است یکاف  

تميز کردن ترشحاتشستشو با آب گرم و صابون و   

 )استفاده ار فرچه در هنگام شستشو(

دقيقه 15% به مدت2 پالس 53دکونکس گندزدایی با محلول   

 7 تيغه الرنگوسکوپ

درصد 70تميز کردن با آب گرم و صابون و گند زدایی با الکل    8 دسته الرنگوسکوپ 

درصد 70پاک کردن با الکل    يپدلها -توريمان 

التوریريبيدف  

9 

قسمتهاي داخلی دستگاه به 

وسيله فيلترهاي خصوص 

 حفاظت ميشود

شين را با آب گرم و شوینده معمولی تميز کنيد و در سطوح خارجی ما

گندزدایی کنيد %1 با وایتکسصورت آلودگی   

 10 دستگاه ونتيالتور

 وایتکسبا دستمال آغشته به آب و شوینده تميز و خشك کنيد و با  

گندزدایی کنيد 1%  

پمپ خون و پمپ انفزیون 

 و پمپ سرم

11 
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در مواقع استفاده جهت 

پانسمان بيمار حتما استریل 

 باشد

 12 قيچی به صورت اختصاصی براي هر بيمار استفاده کنيد

درصد پاک نمایيد 70با الکل    13 گوشی پزشکی 

کامل شسته شود و در وایتکس  در صورت آلوده شدن با ترشحات 

غير این صورت شستشو ماهيانه انجام شودغوطه ور گردد در   

 
   

 CPR 14جامبگ دارویی و

اختصاصی براي هر بيمار و در صورت استفاده مشترک بين  

بيماران،ترمومتر را تميز کرده و با دترجنت خنثی و سرد شسته،ابکشی 

دقيقه غوطه ور کنيد و  10درصد به مدت  70نموده و بعد در الکل 

خشك کنيدسپس آنرا پاک کرده و   

 15 ترمومتر دهانی

به مدت  شستشوي با آب و دترجنت و گندزدایی با محلول وایتکس 

دقيقه انجام گردد و سپس هوادهی انجام گردد20  

 16 مانومتر اکسيژن

درصد پاک شود و در صورت آلودگی باید شسته و گند 70با الکل  

 زداي گردد

 17 فشار سنج

 یك بار مصرف استفاده شود در غير این صورت يبهتر است از پك ها 

-7پيچيدن ست استفاده شود و هر   يالیه برا2عددپارچه 2

ست حتما موارد داخل آن قيد شود  يگردد رو استریل روزمجدد14

که ست را بسته  یشود و نام شخص قيد تاریخ بسته شدن ست

خيس شدن چك مجدد انجام  یا مشخص باشد و در صورت باز شدن

 یبا برس کش یآلودگ زدودن شده و استيریل گردد. شستشو با آب و

+  یدقيقه + آبکش15 ( %2در محلول)  يکامل ابزار + غوطه ور ساز

خشك نمودن + پك کردن ابزار+ استریل نمودن در دستگاه اتوکالو و 

 در محل خشك و تميز ينگهدار

 18 ست زایمان

غيره این صورت با آب داغ و دترجنت شسته و یك بار مصرف،در  

 خشك شود

 19 رسيور

براي زبالهایعفونی و غيره 

عفونی باید دو سطل جدا از 

 هم باشند

هر شيفت کاري که زبالها تخليه ميشود با آب داغ و دترجنت  درپایان

شسته و به صورت وارونه قرار دهيد تا خشك شود و سپس کيسه 

 زباله جدید کشيده شود)عفونی و غيره عفونی(

 20 سطل هاي زباله

و سطل  ديکن زانیرا آو ینده،تیپس از شستشو با آب داغ و پورد شو 

مثل  یرصورت تماس با موارد عفونتا خشك شود.د ديرا وارونه کن

گردد ییگندزدا %1تکسیبا محلول وا یخون حتما ت  

کننده)سطل و  زيتم لیوسا

شور( یت  

21 

 22 ملحفه یك بار مصرف 

 %2پالس  53ابتدا با آب و دترجنت شسته شود و سپس با دکونکس 

شود ییگندزدا  

 23 اسکوپ

 %2پالس  53دکونکسابتدا با آب و دترجنت شسته شود و سپس با  

شود ییگندزدا  

 24 تخته پشتی
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 %2پالس 53سپس با دکونکس  ابتدا با آب و دترجنت شسته شود و 

شود ییگندزدا  

 25 صندلی پلکانی

 پالس 53با دکونکسشسته شود و سپس  با آب و دترجنت ابتدا 

گندزدایی شود2%  

 26 برنکار

النسمبودیوارها و سقف آ AF 50پاک کردن وسپس گند زدایی با دکونکس   27 

(1%شستشو با آب و دترجنت و سپس گند زدایی با وایتکس )   28 کف آمبوالنس 
ديدرصد پاک کن 70با الکل   ماوس -صفحه کليد-تلفن 

 کامپيوتر

29 

 

از کف آمبوالنس یخون عاتیپاک کردن خون وما  

 دیيبا آب وصابون منطقه الوده شده را بشو- ديمواد را جمع کن ایمصرف خون  کباریبا پارچه - ديدستکش بپوش

استفاده  10به  1به نسبت  تکسیرا با وا یوفرورفتگ یبرجستگت يدارا يوقسمتها تکسیوا 100به  1صاف رابا غلظت  يقسمتها-

 خشك کردن .- یآبکش-  ديکن

 م؟يدر کف آمبوالنس را چگونه پاک کن یس یس 30از  شتريخون ب

 ديانرا جمع کن فيبا پارچه تنظ- ديصبر کن قهيدق 10و دیزیان بر يرو 10به  1 تکسیوا -آن  يرو فيپهن کردن پارچه تنظ

- دياستفاده کن تکسیوا 100به  1واگر ناصاف بود  10به 1 تکسیحال اگر سطح صاف بود از وا-.  دیيمحل را با اب وصابون بشو-

 و در اخر خشك کردن محل یآبکش




