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 گندزدایی

 سپورا جز به دارند وجود جان بی اشیاء روی بر که پاتوژنی های ارگانیسم میکرو زیاد تعداد حذف از است عبارت زدایی گند

 .باکتری

 ای است که برای کم کردن بار میکربی از روی سطوح بیجان و اجسام بکار ماده(Disinfection):  ماده گندزدا

 .می رود

 .ماده ای است که باز دارنده فعالیت ارگانیسم ها روی بافت زنده می باشد(Antiseptic):  آنتی سپتیک

 مواد این به هک باشد طوالنی مواجهه زمان مدت اینکه به مشروط ببرند بین از را ها باکتری اسپور توانند می زداها گند از کمی تعداد

 .گویند می شیمیایی های کننده استریل

 :شود می انجام سطح سه در گندزدایی

 در رفته بکار مواد موثره یا ماده به توجه با اما اند شده تهیه مختلفی ترکیبات از بازار در موجود گندزدای مواد و ها محلول تمامی

 ذیل شرح هب رده سه در ها میکرو ارگانیسم بر تاثیر قدرت نظر از ها زدا گند و ها کننده عفونی ضد تمامی کلی بطور ، ها آن تهیه

 شوند: می بندی طبقه

باکتریها ، قارچ ها ، مخمرها ، ویروسها  : بر روی طیف وسیعی از ارگانیسم ها شامل:High  Levelباال سطح گندزدایی (2

 و اسپورها موثر می باشد.مانند: آب اکسیژنه)پراکسید اکسیژن( و فرمالین

 ها الکل یده ، ترکیبات ید و ، کلره ترکیبات و کلر: : شاملintermediate levelمتوسط  سطح گندزدایی (1

 ، کلر هگزیدین فنل و ترکیبات فنلی:  Low Level کم و پایین سطح در گندزدایی (1

 :باشد زیر رایطش دارای باید  رود می کار به بیمارستان محیط گندزدایی و ها ارگانیسم میکرو کنترل برای بیمارستان در که ای ماده

 باشد. داشته میکروبی ضد خاصیت (2

 باشد. داشته پایدار میکروبی ضد قدرت (1

 باشد. دیگر های حالل و آب در حل قابل (1

  کوتاه زمان مدت در ماده نشدن تجزیه و ماندگاری قدرت نبودن پایین (4

 حیوان و انسان برای نبودن سمی (5

 اتاق یا بدن حرارت در میکروبی ضد خاصیت (6

 باال نفوذ قدرت (7

 بودن ارزان و دسترس در (8

 میکروبی ضد عوامل های گروه مهمترین

 دهد. می انجام را خود کار سلولی غشاء تخریب و ها باکتری پروتین انعقاد با :فنلی ترکیبات و فنل  (2

 اتیلیک الکل مثل دارند. را میکروبی ضد اثر بیشترین درصد17-77 غلظت در :ها الکل  (1
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 هستند. فلورین و یدی،کترین مواد شامل :ها هالوژن  (1

 مس و نقره ترکیبات مثل: سنگین فلزات ترکیبات  (4

 هستند. کاتیونی های دترجنت جزو :آمونیوم چهارتایی ترکیبات  (5

 آلدیید فرم و گلوتارآلدیید مثل :ها آلدیید (6

 شکل گازی های کننده استریل مثل گازی مواد  (7

 :هستند زیر مواد از عمدتاً بیمارستان در شیمیایی های کننده عفونی ضد و زداها گند

 .ودش می زدایی گند عمل موجب کلر کردن آزاد با که است هیپوکلریت گروه این در استفاده مورد ترکیب :کلر (2

 شود می استفاده عفونی ضد عنوان به آن%1محلول :ید (1

 است قارچ و ها باکتری اسپور روی زیاد کنندگی پاک اثر دارای و بوده ید ترکیبات از :بتادین  (1

 اشدب خشکیده زخم که مواقعی مخصوصاً ها زخم چرک کردن عفونی ضد برای و است ناپایدار و ثبات بی :اکسیژنه آب (4

 خالص نه برد بکار محلول صورت به باید را اکسیژنه آب همیشه رود.می  کار به

 میکروب ولی کند نمی عمل بخوبی ها باکتری اسپور روی که است گازی گندزدای یک :آلدیید فرم یا فرمیک اسید (5

 .کند نابود را کزاز و زخم سیاه میکروب اطمینان با تواند نمی ضمن در. است قوی بسیار کش

  دارد. کاربرد ها توالت زدایی گند و سینه خلط به آلوده ظروف گندزدایی برای :آن مشتقات و فنل  (6

 .دارد کاربرددرصد  5 نسبت به بیماران سینه خلط و مدفوع گندزدایی برای :کرزول (7

 دارد. کاربرد %5تنسب به ها توالت گندزدایی برای که.گویند کرئولین را صابون+نفتی ماده یک+کرزول محلول :کرئولین  (8

 می           نبی از آن کشی میکروب ارزش آلی مواد مجاورت در. است قوی بسیار کش میکروب یک :پتاسیم پرمنگنات  (9

 . رود

 .روند می بکار آب مجاورت در کثافات و خارجی مواد کردن پاک برای :ها دترجنت  (27

 .رود می بکار بیمارستان گندزدایی ودر هاست دترجنت جزو :چهارتایی آمونیم (22

 .رود می بکار آن لوازم و بیمارستان محیط گندزدایی برای که کاتیونی های دترجنت از :افروز (21

 .است ها دست کردن عفونی ضد و ها دستشویی آشپزخانه،گندزدایی ظروف برای :هاالمید  (21

 

 

 

 

 ایثار بیمارستان های کننده ضدعفونی و گندزداها معرفی
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 (DERMOSEPT)درموسپت محلول -1

سپتیک بسیار موثر و سریع االثر برای از بین بردن میکروارگانیسم های بیماریزا روی پوست دست میباشد و درموسپت یک آنتی 

 عفونتهای %87 حدود اینکه به توجه با برای بهداشت دست پرسنل شاغل در مشاغل پزشکی و درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

 ناشی های نههزی و ها آسیب کاهش برای راهها موثرترین از یکی الکلی هایمحلول شوند می منتقل دست تماس طریق از بیمارستانی

 .اند شده شناخته بیمارستانی عفونتهای از

ی م        :درموسپت هم یک ضدعفونی با پوشش میکروب کشی بسیار باال بوده و هم دارای حداقل مواد تحریک کننده پوستیمزایا

 باشد.

 

 

 HIV,HBV, HCV, H1N1 ، ویروسهاTbB: باکتریهای گرم مثبت و منفی، قارچ ها، طیف اثر       

 :مصرف روش   

 الشم یکدیگر روی بر را دست دو هر و کرده آغشته دست قسمتهای کلیه روی بر را محلول از سی سی 1 تا 1: بهداشتی عفونی ضد

 محلول تا دهید ادامه را مالش ثانیه 17 مدت برای. گردد آغشته محلول به مچ تا دست روی و پشت انگشتان، بین که نحوی به دهید

 .شود خشک پوست روی

 محلول سی سی 5-1 به را ها دست مرحله هر در بطوریکه نمایید، عفونی ضد مرحله سه طی را ساعد و دستها :جراحی اسکراب

 از آبکشی دستها پساز استفاده از محلول درموسپت خودداری فرمایید.. کنید اسکراب ثانیه 97-87 مدت به مجموعاً و کرده آغشته

 :ایمنی و نگهداری شرایط  

 و استنشاق از .شود خودداری شعله روی بر آن اسپری از است آتش زا محلول. شود نگهداری حرارت منابع و خورشید نور از دور

 .ودش مصرف سالم پوست روی بر و خارجی استعمال برای فقط .شود نگهداشته بسته درپوش. شود خودداری محلول بلعیدن

 (SURFOSEPT INSTRUMENT)سارفوسپت ویژه ابزار -2

ضد عفونی کننده ابزار پزشکی، دارای سه عملکرد هم زمان پاک کننده، ضدعفونی کننده و فاقد اثر  مزایا و موارد مصرف:

 خوردگی و بخارات اسیدی و محرک سیستم تنفسی نمی باشد.

  ثانیه( 17سریع االثر)موثر در 

 موثر بر روی طیف وسیعی از باکتریهاف قارچهاه و ویروسها 

 حاوی مواد نرم کننده 

 جلوگیری از خشکی بیش از حد و  عوارض پوست 

 بوی مطبوع 

 اثر ضد میکروبی پایدار 
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ایده آل برای تمیز و ضدعفونی کردن ابزار جراحی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی و بیهوشی و قابل استفاده در ظروف غوطه 

 ر دستگاه اولتراسونیک کلینر.ورسازی و د

محتوی ظرف را با توجه به زمان مجاورت زیررقیق نموده و پس از پایان زمان غوطه وری آنها را با آب جاری  روش مصرف:

 بشوئید، خشک کرده و سپس استریل نمایید.توجه:این محلول جهت ضدعفونی در سطح متوسط می باشد.

،  HIV  ،HBV) دار پوشش ویروسهای ،قارچها، ها، باکتریوم مایکو منفی، گرم مثبت، گرم های باکتری :اثر طیف و زمان

HCV.) 

 .دقیقه 00 مدت به % 0.9 رقت در و دقیقه 00 مدت به %1 رقت در دقیقه، 19 مدت به %9 رقت در

از تماس با چشم و بلعیدن خودداری شود از ترکیب محلول با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود در  شرایط نگهداری و ایمنی:

 ظرف در بسته در شرایط متعارفی نگهداری شود.

 (SURFOSEPT2)2سارفوسپت  -3

ضدعفونی کننده سطوح بزرگ محیطی غیر قابل شستشو با آب، دارای پاک کننده بدون کف و سختی گیر آب  جهت  مزایا:

 فزایش تاثیر گذاری ماده موثرا

ضد عفونی سطوح کف و دیوارها، اثاثیه و تجهیزات)بخش ها، اتاق عمل، آزمایشگاه و محیط های اداری ...(و  موارد مصرف:

 هر مکانی که نیاز به ضدعفونی دوره ای دارد.

 ای هوسیل با کرده پاک رویت قابل آلودگی از  را سطح( آب لیتر یک در لیتر میلی 10) کرده رقیق %1 را محلول روش مصرف:

محلول رقیق شده را می توان بصورت .گردد انجام ضدعفونی تا کنید صبر دقیقه 10 تا 9. نمائید آغشته آن به دستمال یا تی مانند

 اسپری هم روی سطوح پاشید. 

 دقیقه 10 در TbB و دقیقه 9 در HIV,HBV, HCV, H1N1 ویروسهای بر موثر ها، کپک قارچها، ها، باکتری طیف اثر:

 %1 رقت در

از با چشم و بلعیدن خودداری شود . از ترکیب محلول با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود در ظروف در  شرایط نگهداری:

 بسته در شرایط متعارفی نگهداری شود.

 
 سارفوسپت ویژه ابزار 1سارفوسپت
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 SURFOSEPT Quickاالثر ویزه سطوح و تجهیزات  اسپری سریع -4

 00ثر در ثر)مومحلول ضدعفونی کننده الکلی برای ضدعفونی و پاک کردن سریع سطوح و اشیاء، آماده مصرف، سریع اال مزایا:

 ثانیه(، بوی مطبوع

پاک و ضدعفونی کردن سطوح محیطی کوچک و اشیاء که نیاز به ضدعفونی سریع و قوی دارند مانند سطوح  موارد مصرف:

بیماران مانند تخت، کابینت، سطوح تجهیزات در کلیینیک ها، آزمایشگاهها، سطوح ابزارهای تشخیصی فلزی مانند  در تماس با

 اتوسکوپ، الرنگوسکوپ و ... سطوح ایستگاه پرستاری

 
 

 

 دقیقه  1در  TbBثانیه ،  00در  HIV,HBV, HCV, H1N1باکتریها، قارچها، موثربر ویروسهای  طیف اثر:

از نماس با چشم و بلعیدن خودداری شود از ترکیب محلول با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود.  شرایط نگهداری و ایمنی:

 مستقیم نور نگهداری شود.در ظرف در بسته در شرایط متعارفی دور از حرارت و تابش 

 Sterillium ضدعفونی کننده دست با فاکتور محافظ -5

 : میکروبیولوژی فعالیت

 پوشش بدون و دار پوشش های ویروس ها، مایکوباکتری مخمرها، ها، قارچ ها، باکتری برنده بین از

 : ها ویژگی

 طیف اثر وسیع 

 اثر طوالنی مدت و ماندگار 

 ثانیه 17در  %9999/99از  کاهش شمارش میکروب ها تا بیش 

  دقیقه 5/2ضدعفونی کردن دست در عمل جراحی تنها در 

 

سطح مورد نظر  محلول آماده مصرف است و نیازی به رقیق سازی ندارد. روش مصرف:

)خون، بزاق و ...( پاک کرده سپس محلول را روی را از بقایای قابل رویت آلودگی 

ثانیه در صورت نیاز سطح را با یک دستمال تمیز پاک کنید.  17آن اسپری کنید پس از 

توجه کنید که محلول با سطوح پلکسی گالس سازگاری ندارد. از پاشیدن محلول بر 

 روی وسایل الکتریکی و الکترونیکی در حالت روشن خودداری شود.
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 عدم ایجاد حساسیت حتی در خالل جراحی های دراز مدت 

 محافظ و ترمیم کننده پوست 

 دارای فاکتور کنترل کننده تعریق پوست 

 کاربری آسان بدون نیاز به آب 

 حتی در صورت آغشته  بودن دستها به کرم  موثر 

  بین برنده باکتریها ، قارچ ها، مخمرها، مایکوباکتریها، ویروس های پوشش دار و بدون پوششاز 

 

 : گرم 277 در فعال ترکیبات

 گرم7.1 سولفات اتیل مسترنیوم ، گرم 17 پروپانول -1 ، گرم45 پروپانول -2

 : مصرف طیف 

 مکان در نآ کاربرد .ندارد بآ یا خاص محل به نیازی جراحی یا بهداشتی روش به ها دست کردن ضدعفونی برای استریلیوم محلول

 بیمارستان، از خارج بیمار مراقبت پانسمان، اتاق عفونی، های بخش ،ICUعمل، اتاق بیمارستان، های بخش جمله از مختلف های

 چنینهم و( رایشی،غذاییآ داروسازی،)صنایع سایشگاه،آ خانه، در دیالیز خانگی، خدمات درمانی، مراکز زمایشگاه،آ مبوالنس،آ

 .است حیاتی اهمیت دارای دستها شوی و شست که است هایی محل

 : مصرف طریقه 

 صورتی در و کرد استفاده کردن رقیق به نیاز بدون میتوان خشک های دست روی استریلیوم از دستها بهداشتی کردن ضدعفونی برای

 باید ابتدا جراحی شرو به دستها کردن ضدعفونی برای. نیست بآ با شو و شست به نیازی نباشد لودگیآ یا خون به اغشته دستها که

 شود و شست مرحله 6 رعایت با ساعد احتساب با دقیقه 2.5 تمد به و شوند خشک و شسته مناسب شوینده محلول و اب با دستها

 6 تا که است کننده ضدعفونی این مداوم و پایدار اثر دارد اهمیت نچهآ مدت طوالنی های جراحی طی. گردد ضدعفونی دست

. روند می بین از نیز اند مدهآ بیرون تعریق نتیجه در پوست سطح بر که هایی میکروارگانیسم ضدعفونی، از پس. دارد دوام ساعت

 .مانند می       مصون ودگیآل خطر از دستها نیز میشود پاره جراحی در دستکش که زمانی

 :اثر زمان و میکروبی ضد فعالیت

 ثانیه 17 :دار پوشش های ها،ویروس ها،مخمرها،مایکوباکتری ها،قارچ باکتری

 دقیقه2 :پوشش بدون های ویروس

 : مصرف مقدار

 ارب دو میبایست عمل این سل از جلوگیری برای. است موثر ثانیه 17 طی محلول سی سی 1 حداقل بهداشتی روش به ضدعفونی برای

 .شود انجام
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 تبایس می را محلول این همچنین. نشود استفاده دیده آسیب پوست روی ، مخاط ، چشم اطراف در محلول این از هرگز:  توصیه

 .کرد نگهداری گرمایی ومنابع خورشید مستقیم نور از دور

 : شیمیایی فیزیکی خصوصیات

 روشن آبی :ظاهر

 مکعب سانتیمتر بر گرم 7.85: گراد سانتی درجه 17 در غلظت

 درجه سانتی گراد 11دمای نگهداری: 

 : ANIOS D.D. S. H آنیوس دی دی اس اچ -6

 موارد مصرف:

وباتور نظیر سطوح انک یمزمان سطوح کوچک و سطوح تجهیزات پزشکی و همچنیین ملزوماته پاک کننده و ضدعفونی کننده 

 نوزادان، تخت جراحی و ...

  ترکیبات:

ه یک همچنین این فرآورده مجهز ب .گوانیدی و آمونیوم کوارترنر استاین ترکیب حاوی دو عامل موثره و ضد میکروبی از مشتقات 

 مجموعه غنی از مواد شوینده، کمک حالل و اساس نعناع است.

 طیف ضد میکروارگانیسمی:

و هرپس ویروس ( و بدون پوشش)مانند  HBV ،HIVمانند )این فرآورده بر انواع باکتری ها، قارچ ها، ویروس های پوشش دار 

 موثر است. وس ها(روتا ویر

 روش استفاده:

محلول یک ترکیب آماده مصرف و بصورت اسپری است. به کمک افشانه خاص آنیوس دی دی اس اچ الیه نازکی کف را  این

دقیقه را برای اثر بخشی در نظر  5روی نقاط مورد نظر بپاشید و با دستمال کشی از آغشتگی تمان نقاط مطمئی شوید. زمان تماس 

  بگیرید.

 آب ژاول  )مایع سفید کننده یا وایتکس(هیپوکلریت سدیم : -7

 است ای ماده. است دسترس قابل کلر PPM 50000 حاوی ایران در موجود وایتکس یا ژاول آب ،(Naocl) سدیم هیپوکلریت

                  ستفادها ها خشکشویی و رختشویخانه در بر لکه و گندزدا عنوان به و وسیع عملکرد ی گستره با و العمل سریع قیمت، ارزان

           می شود.

 : گندزدایی جهت ماده این استفاده مورد هایغلظت

 (PPM 27777)  پنجم یک غلظت خونی، ترشحات*

 ( PPM 1577) بیستم یک غلظت آزمایشگاه، ظروف*

 (PPM 2777) پنجاهم یک غلظت محیط،*
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 ( PPM 577) صدم یک تمیز، وسایل*

 ( PPM 215) صدم چهار یک غذا، تدارک و تهیه برای الزم تجهیزات و نوزادان تغذیه در استفاده مورد لوازم*

 .نیست مناسب فلزی وسایل گندزدایی برای دارد خورندگی خاصیت ماده این چون

 غلظت مورد استفاده در بیمارستان ایثار:

 کلر فعال برای بیمارستان به صورت ذیل مصرف می شود: % 5نظر به خرید وایتکس  

سی سی در یک لیتر آب ( جهت ضدعفونی سطوح با بار میکروبی باال مثل  177) %17سدیم)وایتکس( هیپو کلریت  .2

 سی سی میباشد.277آلودگی های خونی استفاده می شود. هر فنجان تقریبا معادل 

سی سی یک لیتر آب ( جهت ضدعفونی سطوح با بار آلودگی متوسط مانند سرویسهای  277) %27هیپوکلریت سدیم  .1

 تی ، حمام بیماران، محیط آشپزخانه و آبدارخانه استفاده می شود.بهداش

 )پودر پرکلرین(کلسیم هیپوکلریت -8

 ستا گردی شود؛ می شناخته نیز راکین و پرکلرین اسامی با که ،(High Test Hypochloride) (H.T.H) کلسیم هیپوکلریت

 یک مقدار با ها میوه و ها سبزی برای ،PPM 7.8-7.1 مقدار با آب سازی سالم برای. رود می بکار گندزدا عنوان به که رنگ سفید

 پرکلرین ساختمان در کلر حضور علت به. دارد کاربرد آب لیتر 27 در gr 17 مقدار به هافاضالب گندزدایی و آب لیتر 5 در گرم

 کاربرد نیز بر گرن و کننده سفید عنوان به پرکلرین. نیست مناسب فلزی وسایل گندزدایی برای و دارد خورندگی خاصیت ماده این

 .دارد

 جهت گندزدایی پساب خروجی فاضالب، جهت گندزدایی سبزیجات در آشپزخانه موارد مصرف در بیمارستان ایثار:
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 روش های استریلیزاسیون و دستگاه های استریل کننده متداول در مراکز درمانی

 :متداول با دستگاه ها عبارتند ازانواع روش های استریلیزاسیون یا سترون سازی 

 )فور( خشک حرارت .1

 .دستگاه فور، دارای یک اجاق و یک اتاقک عایق کاری شده است که با جریان برق گرم می شود

 این در. تاس سیستم ارت و ترموستات حرارت، درجه کننده تنظیم سنج، حرارت سنج، زمان فن، فوالدی، بدنه دارای دستگاه ایـن

 در گراد سانتی درجه287 در ساعت، 2 مدت در سانتیگراد درجه272  در ساعت،1  مدت در گراد سانتی درجه267  در دستگاه

 ها، گازهای روغن توانیم می فور با. شوند می استریل دقیقه وسایل27تا  6  مدت در گراد سانتی درجه292  در و دقیقه 17  مـدت

 استریل را اه وآیینه ای های شیشه لوله ها، مته فرزهـا، ها، دریل الکتروکوتر، نوک قیچی، تیغ، ها، سوزن پودرها، وازلین، به آغشته

 .کنیم

 ضعیف نآ نفوذ پذیری. شود نمی فلزی وسایل برنده های لبه شدن وکند زدگی زنگ خوردگی، سبب و اســت ارزانی وسیله فور

 عملکرد رلکنت برای. شود می به حرارت حساس ابزار از پارچه و کاغذ سوختـن و رنگ تغییر موجب دارد، طوالنی زمان به نیاز است،

 با فتهه هر و. نماییم کنترل را سنجش حرارت صحت عمل شاهد، دماسنج با کنیم، بازدید را آن نسوز واشر روز هر بایستی فور،

 ارزیابی را سازیش سترون عمل است مقاوم بسیار خشک حرارت به (که سوبتیلیس )باسیلوس بیولوژیک های آزمون از استفـاده

 .نماییم

 ما،د اختالف به علت زیرا کنیم، باز را دستگاه در نبایـد نرسیده سانتیگراد درجه 57زیر به حرارت درجه تا فور، با کار پایان در

 کند. می سرایت دستگاه داخل وسایل به بیرون هوای آلودگی

 (اتوکالو)حرارت مرطوب  .2

 .سازی است سترون برای روش تریـن هزینه کم و اعتمادترین قابـل تریـن، متداول موثرتریـن، هنـوز، مرطوب حرارت

 .کند می عمل زمان، و فشار بخار، دما، ازعوامل استفاده با که است دستگاهی اتوکالو

 مکش با یا و گیرد می صورت(Gravity)  ثقل نیروی با یا جابجایی این. شود جابجا "بخار " با "هوا " بایستی دستگاه، این در

 خواهدن مطلوب حد به حرارت درجه بخار، و هوا مخصـوص وزن اختالف علـت به نشود، تخلیه کامال دستگاه داخل هوای گرا .پمپ

 .رسید

 آب یرهایش ایمنی، قفل نسوز، واشر با فوالدی در ضدمغناطیس، و باز و ضداسید ضدزنگ، فوالدی مخزن یـک دارای دستگاهایـن 

 تا لیتر 5 از وحجمش باشد می ارت سیستم و سنج زمان سنج، حرارت فشارسنج، اطمینان، سوپاپ وبخار، هوا های صافی بخار، و

 .است متفاوت لیتر2777  از بیش

 یکی فشار سنجش واحد و متفاوت دقیقه17 تا 4  دستگاه نوع به بسته زمان، و است سانتیگراد درجه214  تا212  دما دستگاه، این در

 :است زیر موارد از
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. کشد می  طول دقیقه 17 تا25  مرحله این. برسد صفر به اتاقک فشار تا شود می تخلیه دستگاه بخار سازی، سترون مرحلـه پایان در

 .رود می بکار پالستیکی مواد بعضـی و مایعات ها، شیشه فلزی، جراحی لوازم کردن سترون بـرای اتوکالو

 و سانتیگراد درجه 214 حرارت درجه در وسایل، آن در کـهFlash Sterilization  بنام دارد وجود سریع سازی سترون نوعی

 .میشوند سترون دقیقه1  ظرف مربع، اینچ بر پوند67  فشار

 و رندهب شدن وسایل کند ولی. کرد سترون آن با توان می را زیادی وسایل و است، خوب نفوذ و کوتاه زمان اتوکالو از استفاده در

 .آید می حساب به روش این ازمعایب کار درپایان ها دربسته رطوبت ماندن باقی

 باقی بررسی جهت) فرایند از بعد و قبل ها بسته کردن وزن شاهـد، ترمومتر بـا سنج حرارت بررسی با بایستی را اتوکالو عملکرد

 سیلوسبا بیولوژیک اندیکاتورهای از هفتگی استفاده و شیمیایی اندیکاتورهای از استفاده ، ها( در بسته رطوبت ماندن

 نمود. ارزیابی استئاروترموفیلوس

 اتوکالو اتیلن اکساید .3

 . باشد زا آتش تواند می شود مخلوط با هوا وقتی که آب در محلول و اشتعال قابل رنگ، بی است گازی اتیلن اکسید

 آندوسکوپی، ابزار ،ابریشمی و ای پنبه چرمی، الستیکی، پالستیکی، وسایـل کــردن سترون جهت تــوان می اکساید اتیلن اتوکالو از

 نفسی،ت قلبی های ماشین ابزار موتورها، ها، پمپ برق، های سیم بخیه، های نخ ها، دوربین جراحی، ظریف ابزار ها، لوله و کاتترها

 کرد. استفاده حرارت به حساس ابزار و پزشکی دندان های هندپیس انواع و ساکشن، مایعات،

   

 بنفش ماوراء اشعه کاربرد

 هوا طریق از عفونت انتقال قطع جهت روشی عنوان به 2947 سال در بار اولین و بوده غیریونساز پرتوهای جزء بنفش ماوراء اشعه

 استفاده مورد ها میکروب کنترل برای DNA پرتوهای. شود می ها میکروارگانیسم ژنهای در موتاسیون ایجاد امروزه و و شد اعالم

 فیلمان ایه المپ خورشید، آن تولید منابع و بوده الکترومغناطیس امواج جز بنفش تخریب ماوراء باعث اشعه این. گیرد می قرار

 .روند می کار به عفونی ضد برای جیوه بخاز های شده المپ ذکر منابع از که کزنون قوس ای، جیوه المپهای التهابی،

 آفتاب نور در اشعه ینا. گیرد می قرار استفاده مورد ها میکروارگانیسم فیزیکی کنترل در که است یونیزه غیر اشعه بنفش، ماوراء اشعه

 رتوپ میزان به اشعه این میکروبی ضد اثرات .باشد می نانومتر 118 -127 حدود بنفش ماورا اشعه موج طول .دارد طبیعی وجود طور به

 افزایش شده، نابود میکروبی سلولهای تعداد باشد کمتر مسافت و بوده باال پرتو میزان چه هر و بستگی دارد مسافت به و شده تابیده

 .یابد می

 و پروتئین اشتند علت به ها باکتری. گیرد می استفاده مورد گندزدایی عامل یک عنوان به ولی نبوده کننده سترون بنفش، ماورا نور

 علت به یرندگ قرار مزبور اشعه مسیر در ها باکتری اگر و نمایند جذب را بنفش ماورا اشعه از زیادی مقدار توانند نوکلئیک، می اسید

 .شد خواهند کشته اسید، دزوکسی ریبونوکلئیک به رسیدن آسیب
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 ها یمارستانب آزمایشگاهها، کشت، محیط تهیه اتاق عمل، اتاق پرجمعیت، اماکن گندزدایی برای اولتراویوله چراغ از دلیل همین به

 اشعه وزد و بودن معرض در زمان مدت به بنفش ماوراء اشعه کشی میکروب اثر. شود می استفاد دارو بندی بسته دستگاههای و

 .دارد بستگی

 وجود آنها سپورا پوشش در که است موادی آن علت و هستند مقاوم بنفش ماوراء اشعه تابش برابر در باکتریایی آندوسپورهای برخی

 گندزدا کی عنوان به تواند می و نبوده کننده استریل عامل یک بنفش ماوراء اشعه بنابراین. گردند می اشعه سبب جذب و داشته

 .گیرند قرار استفاد مورد

 بنفش ماوراء اشعه حاوی های المپ نصب چگونگی

 استفاده ارسی صورت به المپ اگر گیرند می قرار استفاده مورد سیار یا ثابت صورت به معموال بنفش ماوراء اشعه حاوی های المپ

 شود نصب حلیم در المپ گیرد قرار استفاده مورد ثابت صورت به المپ اگر و گیرد قرار کار اتاق وسط در المپ دقیقا بایستی شود

 دستورالعمل داشت توجه باید) است متفاوت المپ هر کشی باکتری خصوصیات. دهد را پوشش کار دراتاق موجود وسایل کلیه که

 از که منبع از منشعب انرژی مقدار جریان شدت المپ، عمر طول آن در که (گردد دریافت تولیدی المپ با بایست می کارخانه هر

 .است شده ذکر کند می عبور زمان واحد در سطح واحد

 UV اشعه از استفاده محدودیت

 افص آب و غبار بدون هوای از پرتو این عبور وجود با و است آن ضعیف نفوذ قدرت اشعه، این از استفاده در اصلی محدودیت

 در این بر عالوه. باشد نمی شیر و چربی نازک های الیه و کدر های محلول ها، پالستیک از بسیاری شیشه معمولی، از نفوذ به قادر

. شد خواهد نسرطا دچار باشد تماس در آن با طوالنی مدت پوست اگر و شده شبکیه صدمه در باعث چشم به مستقیم تابش صورت

 .کنند استفاده می نیز آشامیدن آب گندزدایی برای بنفش ماورا اشعه از

 UV اشعه گیری بکار در توجه قابل نکات

 هستند. ساسح پرتو این به اند گرفته قرار پرتو با مستقیم تماس در و اجسام سطح در که هایی میکروارگانیسم فقط 

 از استفاده UV المپ پرتودهی دوز کنترل جهت متر  

 المپ کارکرد و زمان کنترل مصرف زمان یادداشت یا و تایمر از استفاده  

 شود تمیز الکل با المپ سطح ای دوره طور به . 

 می    کاهش ادزی میزان به کشی باکتری اثر مرئی نور در. شود تاریک و پوشیده ها شیشه و پنجره المپ، استفاده موقع در 

 . یابد

 نمایند استفاده عینک و محافظ های لباس افراد مستقیم تماس صورت در . 

 شود. نصب اتاق از خارج اشعه وصل و قطع کلید است بهتر 

 از استفاده نوبت هر در الزم زمان مدت) گردد استفاده اشعه از بار 1 الی 1 هفته هر باید کنندگان مراجعه تعداد به توجه با 

 دهید. شستشو کامال را اتاق چراغ، کردن روشن از قبل( باشد می دقیقه 17 اشعه
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 زمانی، فواصل به باستی لذا کند می عفونی ضد تابد می آن به که را اتاق از قمستی فقط اولتراویوله چراغ اینکه به توجه با 

 دهید. قرار اتاق تمامی قسمتهای در را چراغ

 بپوشانید. چسب با را درب درزهای و بسته را اتاق درب نموده، خاموش را هواکش چراغ، کردن روشن از قبل 

 باشد. باز اتاق، در موجود وسایل و ای شیشه های قفسه کمدها، کلیه درب 
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