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 مقدمه

 انجام آن محیط سازی سالم و وضعیت بهبود جهت در که است هایی فعالیت مجموعه بیمارستان، محیط بهداشت

 در عواملی کنترل با رو این از یابند شیوع و گسترش محیط این در نتوانند خارجی بیماریزای عوامل که طوری به ، گیرد می

 آن انتقال همچنین و داخل به بیماری اشاعه از و شده بیمارستان محیط سازی سالم موجب توان می محیط بهداشت خصوص

 امور در تواند می ها کننده وضدعفونی گندزداها خصوص در کافی اطالعات از مندی بهره. نمود جلوگیری بیمارستان خارج به

 استفاده نحوه و شیمیایی مواد سایر و گندزدا مواد انواع با پرسنل بیشتر آشنایی بمنظور لذا. باشد فراوانی اهمیت حائز بهداشتی

 آن مطالعه با آنکه امید. است گردیده تدوین و تهیه ، الغدیر بیمارستان محیط بهداشت واحد در حاضر کتابچه آنها، از صحیح

 کاهش بیمارستانی عفونتهای گندزدا مواد از مطلوب استفاده با و یافته افزایش شده ارائه مباحث زمینه در عمومی اطالعات

 .یابد

 تعاریف:  اول فصل

 (:  Cleaning) کردن پاک یا شستشو -١

 ماده نوع یک و آب از استفاده با اغلب که وسایل روی از...  و مخاط ، خون غبار، و گرد نظیر اضافه مواد کلیه کردن برطرف

 "حتما نیز دارند سازی سترون یا و گندزدایی به نیاز که پزشکی وسایل کلیه برای بایستی مرحله این.  گیرد می انجام صابونی

 نتیجه در و شود آلوده وسایل روی موجود های میکروارگانیسم مقدار کاهش باعث موثری طور به تواند می زیرا شود انجام

 .شود انجام موثرتر و تر سریع( سازی سترون یا گندزدایی)  بعدی مراحل

 (:Disinfection) گندزدایی-۲

 عامل یک. گویند می گندزدایی را جان بی اشیاء روی بر زا بیماری های ارگانیسم و خطرناک بالقوه رویشی اشکال نابودی

 از هدف بلکه ، کند نابود را ها میکروب کلیه کافی اطمینان با تواند نمی و گردد نمی شیء شدن استریل سبب "الزاما گندزدا

 . است محصوالت فساد یا و عفونت خطر رساندن حداقل به گندزدایی

 ( :Antisepsis) کردن ضدعفونی -٣

 مهار ، تخریب باعث که گویند می عفونی ضد را زنده بافت روی بر کننده عفونی ضد عوامل از استفاده با ها عفونت از جلوگیری

 . گردد می زا بیماری عوامل رشد از ممانعت یا و

 (: Sterilization) استریلیزاسیون یا سازی سترون-۴

 ویروس مایکوباکتریوم، ها، باکتری اسپور ها، باکتری نظیر ها میکروارگانیسم حیاتی اشکال همه کردن نابود و کردن برطرف

 .باشد می ها انگل و ها ها،قارچ

 (: Detergents) دترجنت یا کننده پاک مواد-۵
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 اجازه و برد می بین از را آلودگی مایع، سطحی کشش کاهش از استفاده با حالل، یا آب در انحالل از پس که ترکیبی یا ماده

 .کنند پیدا دسترسی دارند قرار ها آن پایین یا زیر در که ها میکروارگانیسم به ها کننده ضدعفونی دهد می

 : گندزدایی سطوح

 : کنند می تقسیم دسته 3 به گندزدایی سطح نظر از را گندزدا مواد

 High Level Disinfectant ( H . L . D)) باال سطح -1

 (I . L . D ) (Intermediate Level Disinfectant) بینابینی -2

 Low Level Disinfectant) ) (D.L.L)پایین سطح -3

 

 :باال سطح گندزدایی -١

  را ها باکتری اسپور اندکی تعداد و ها قارچ ها، ویروس ها، باکتریوم مایکو زایا، اه باکتری مثل ها ارگانیسم میکرو اشکال کلیه

 استیک پر هیدروژن، پراکسید و آلدئید گلوتار: مانند. کند نابود تواند نمی را اسپور زیادی تعداد ولی برد می بین از

 اسید،فرمالدئید

 (:بینابینی) متوسط سطح گندزدایی -۲

: مانند. ندارد اثری باکتری اسپور روی ولی برد می بین از را ها قارچ و ها ویروس اغلب مایکوباکتریوم، زایا، های باکتری 

 ( درجه ۷0 ایزوپروپیل الکل) ها الکل ،(بتادین) یدوفورها و ید ترکیبات دار، کلر محصوالت

 : پایین سطح گندزدایی -٣

 ها، باکتری اسپور ولی برد می بین از را ها ویروس و ها قارچ انواع از تعدادی زایا، های باکتری اغلب

  آمونیوم ترکیبات فنلی، ترکیبات و فنل: مانند. کند نابود تواند نمی را ها ویروس و ها قارچ تر مقاوم انواع و ها باکتریوم مایکو 

 : شوند می تقسیم گروه سه به استفاده نوع اساس بر بیماران مراقبتی و پزشکی وسایل

 ((Critical حیاتی وسایل -1

 ( (Semi critical حیاتی نیمه وسایل -2

  (Noncritical حیاتی غیر وسایل -3

 : حیاتی وسایل -١
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 چاقوهای مثل باشند می بدن استریل نواحی یا خون جریان با مستقیم تماس در ها آن کاربرد هنگام که هستند وسایلی

  جراحی،

 ...  و عروقی کاتترهای بخیه، و تزریق های سوزن

 کننده استریل از باشند حساس حرارت به نسبت اگر و شوند اتوکالو یا شده خریداری استریل بایستی وسایل این -

 .شود استفاده اسید،فرمالدئید پراستیک هیدروژن، پراکسید و آلدئید گلوتار مانند شیمیایی های

 : حیاتی نیمه وسایل -۲

 و سوختگی) دیده آسیب پوست یا و ادراری تناسلی فوقانی، تنفسی مخاط) بدن مخاطی سطوح با تماس در که هستند وسایلی

 و ها اندوسکوپ بیهوشی، ویژه تنفسی مدارهای تراشه، داخل لوله و بانداژها ادراری، کاتترهای مانند.  باشند می( بریدگی

 ... و ترمومترها

 توان می ترمومترها برای. است قبول قابل ها آن برای نیز باال سطح گندزدایی اما شوند استریل "ترجیحا بایستی وسایل این-

 . کرد استفاده متوسط سطح در گندزدایی از

 : حیاتی غیر وسایل -٣

....  و خون فشار کاف قلبی، الکترودهای پزشکی، گوشی مانند. مخاط نه هستند سالم پوست با تماس در که هستند وسایلی

 .گیرند می قرار گروه این در نیز دیوارها و زمین کف بیمار، وکمد میز نظیر بیمارستانی محیط و سطوح

 .شوند پایین سطح گندزدایی یا شو و شست بایستی وسایل این-

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

 :باشد

 .باشد داشته میکروبی ضد خاصیت-1

 .باشد داشته پایدار میکروبی ضد قدرت -2

 . باشد دیگر های حالل و آب در حل قابل  -3

 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-۷

 بودن ارزان و دسترس در-8
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 :گردند استریل باید که وسائلی از ای نمونه

                      آندوسکوپ برداری نمونه فورسپس  -1

  پذیر انعطاف نوع آندوسکوپ -2

  ایمپلنتها -3

 عروقی داخل وسائل  -4

 BM سوزن -5

 جراحی ستهای -6

 اسپکولوم -۷

 میکروبیولوژی آزمایشات ظروف  -8

 بخور دستگاه -9

 دوش شیر -10

 ( شوند استفاده ، استریل مصرف یکبار ترجیحا) ونتیالتور خرطومی های لوله -11

 هوشی بی ست -12

 (فریز) کرایوتراپی دستگاه پروب -13

 واکیوم کاپ -14

 . گردند می اتوکالو سپس گردند می تمیز و شسته صابون و آب با استفاده از بعد گروه این وسائل کلیه 

 ١شماره راهنمای

 :باالشوند سطح گندزدایی باید که وسائلی  از ای نمونه

  کریر آمالگام – کندانسور – آینه:  دندانپزشکی امور به مربوط وسائل-1

 (  چشم داخل فشار گیری اندازه) تونومتر دستگاه نوک-2

  -الرنگوسکوپ های تیغه – خرطومی های لوله – هوشی بی ماسک – اکسیژن ماسک از اعم)  تنفس تجهیزات کلیه-3

 ( آمبوبگ

 .شود می انجام باال سطح گندزدایی سپس گردند می تمیز و شسته صابون و آب با استفاده از بعد 
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 2شماره راهنمای 

 :  شوند متوسط سطح گندزدایی باید که وسائلی از ای نمونه

 بینی و گوش معاینه وسائل و گوشی اسپکولوم-1

 برقی تراش ریش ماشین سر قسمت -2

 بیماران بین فواصل در ترمومتر -3

 ساکشن باتل – 4

 پالستیکی تشک و بالش -6

 دفیبریالتور پدالهای و مانیتور -۷

 الرنگوسکوپ دسته -8

 حمام گندزدایی-9

 (سطل و تی) کننده تمیز وسائل -10

 کثیف بین -11

 تلفن -12

 ها دستشویی -13

  اسپیرومتر کندانسور و توربین و دهانی قطعه نگهدارنده -14

  زباله سطل-15

  رایانه کیبورد-16

                                           حمام وان -1۷

                                                          نوزاد اسباب و لوازم –18

                                           ها ملحفه -19

                                              عصا -20

                           غذاخوری میز – 21

  بیمار لوازم و اسباب –22
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  زمین کف–23

 رفلکس چکش –24

 EEG – ECG دستگاه الکترود -25

 تخت کنار نرده -تخت -لگن –26

   دیوار–2۷

 انکوباتور-28

 الکرها-29

  ها ترالی-30

  معاینه سینی و معاینه میز -31

 تلفن گوشی -32

 ترمومتر -33

 .شود می انجام متوسط سطح گندزدایی سپس گردند می تمیز و شسته صابون و آب با استفاده از بعد   

 ٣شماره  راهنمای

 مصرف یکبار وسایل  از ای نمونه

 ایروی -1

                                         اکسیژن وسوند ماسک -2

      ساکشن سوند -3

      اسپیرومتر دهانی قطعه -4

 آبسالنگ -5

 ونتیالتور و بیهوشی دستگاههای خرطومی های لوله -6

     بیهوشی ست  -۷

 اسپکولوم -8
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 اکسیژن یکانوال و ماسک -9

  ۴شماره راهنمای  

 بیمارستان در موجود محلولهای

 ( %5/0 وایتکس محلول)9/1 وایتکس

   آب قسمت نه+ غلیظ وایتکس قسمت یک:  تهیه طرز

 واضح آلودگی دارای یا آلوده سطوح و  لوازم  یی گندزدا جهت: کاربرد طریقه

  است 9/1 وایتکس محلول میگردد ارائه عمومی خدمات واحد از روزانه صورت به که محلولی)

 

 محیط بیمارستان استفاده از اشعه ماورای بنفش در گندزدایی-

وهای غیر یونساز است که می توان در گندزدایی محیط از آن استفاده کرد .پرتوی فرا بنفش را از نظر تاشعه ماورای بنفش از پر

 دسته تقسیم می کنند: 3طول موج و عملکرد به 

U.V.C   نانومتر مناسبترین  265نانومتر که طیف میکروب کش این پرتو است .طول موج   290تا    200با طول موج بین

 قدرت ضد میکروبی را دارد.

U.V.B   نانومتر که طیف تولید ویتامین  320 تا 290با طول موجD . است 

 U.V.A است.نانومتر که طول موج خورشیدی  400تا  320با طول موج بین 
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 گندزدا های شیمیایی:فصل دوم 

 الکل :-١

 نده پوست و گندزدای سطوح و ابزار:مورد مصرف :ضد عفونی کن

هستند که ( ضد عفونی کننده های موثری  الدرصد )ایزوپرون ۷0تا  60درصد )اتانول( و ایزو پروپیل الکل  ۷0الکل اتیلیک 

تبخیر می شوند و از خود اثری بر جا ی نمی گذارند . قدرت نفوذ الکل ها کم سرعت عمل مناسبی دارند اما به سرعت نیز 

است و به همین جهت باید روی سطوح تمیز مورد استفاده قرار گیرند . الکل ها بر روی مایکو باکتری ها موثرند اما تاثیری بر 

نسبت به الکل ها به خصوص ایزو پرونال  روی اسپورها ندارند . ویروس ها ی بدون پوشش مثل پولیو ویروس مقاومت بیشتری

 از خود نشان می دهند.

در صورتی که در محیط بدون آب پروتئین ها به سادگی  باعث تغییر شکل پروتئین ها می شوند؛، الکل ها در مجاورت آب 

ی باشد.الکل آب مر ماهیت نمی دهند . به همین علت الکل اتیلیک خالص دارای خاصیت کمتری نسبت به الکل حاوی یتغی

 ثانیه بسیاری از عوامل بیماری زای میکروسکوپی را از بین می برد. 30درصد در زمان کمتر از  ۷0اتیلیک 

 غلظت مورد نیاز :

 درجه برای سطوح خشک ویا کم رطوبت مناسب است . ۷0درجه برای سطوح مرطوب و الکل  95الکل 

 درصد : ۷0طریقه ساخت الکل 

 درجه به دست آید. ۷0درجه اضافه کنید تا الکل  96سی سی الکل  600سی سی آب مقطر به  222: ه درج 96از الکل -1

 درجه ۷0درجه = الکل  96پیمانه الکل  3پیمانه آب مقطر +  2-1

 روش صحیح استفاده:

که نمی  پروب ها و لوازم الکتریکی یا الکترونیکی برای گندزدایی کردن صحیح سطوح تمیز و صاف و همچنین ترمومترها ،

خون ویا ترشحات آلوده شده باشد قبل از  توان  آن ها را در مایعات گندزدا قرار داد از الگل استفاده می شود .اگر وسیله ای با

به کار بردن الکل ها باید ابتدا آن را تمیز کرد . برای ضد عفونی کردن پوست هنگام تزریق ، وسایل و تجهیزات از قبیل مانیتور 

زدایی داشته ، اما حتی االمکان نباید خیس شوند وک و سایر وسایلی که نیاز به کند، دستگاه الکتروش   ECGگاه تدس ،

 استفاده شود. %۷0،بایستی از پارچه یا پنبه آغشته به الکل 

 احتیاط های انجام کار : 

 عینک ایمنی ، روپوش آزمایشگاه ، دستکش مناسب  تجهیزات ایمنی توصیه شده :

 وایتکس ، هیپو کلریت سدیم(:آب ژاول )-۲
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دارای خاصیت ضد عفونی کننده با اثر بر روی فعالیت میکروارگانیسم ها می باشد . گار کلر توانایی کشتن اغلب 

فلزی و استیل خودداری شود. بدلیل بهتر است از مصرف آن برای اشیاء باکتر ها ، مخمرها ، ویروس ها و پروتوزوئرها را  دارد . 

 درجه بیشتر نباشد. 40آن در زمان کاربرد دقت داشت دمای ابزار یا وسیله مورد نظر از اثر خوردگی 

هنگام  "تنفس بخار آن و کلر آزاد شده باعث سرفه و تحریک شدید دستگاه تنفس می شود. خصوصا عوارض :

که باید در صورت تماس با آب  استفاده همزمان اسیدها و مواد اکسید کننده ، دارای اثر تحریک کننده بر روی پوست می باشد

 فراوان موضع شسته شود.

غلظت های مورد استفاده از این ماده و طریقه ساخت غلظت مورد نظر برای کاربردهای مختلف گندزدایی به شرح 

 زیر می باشند:

 (PPM10000)  پنجمترشحات خونی ، غلظت یک -1

 (PPM2500ظروف آزمایشگاه :غلظت یک بیستم )-2

 (PPM1000غلظت یک پنجاهم )محیط : -3

 (PPM 500وسایل تمیز : یک صدم } -4

 (PPM125لوازم مورد استفاده در تغذیه نوزادان و تجهیزات الزم برای تهیه و تدارک غذا : یک چهار صدم )-5

 سفید کننده و لکه بر -2گند زدایی سطوح و محیط ، وسایل ، البسه  -1مورد مصرف : 

نکات قابل توجه : محلول بایستی بصورت تازه و روزانه تهیه و مصرف شود )توسط نیروهای خدماتی (و از مصرف 

ساعت پرهیز نمائید . زیرا ماده اثر بخشی خود را از دست می دهد . همچنین از مصرف  24محلوال رقیق شده پس از گذشت 

دستگاه تنفسی شده و برای بیماران و پرسنل بصورت جدی آزار  خودداری شود .زیرا باعث تحریک %1ماده با غلظت بیش از 

 .دهنده می باشد

روش نگهداری : آب ژاول را باید در ظروف مات و سربسته نگهداری کرد و از بکار بردن آن به همراه جوهر نمک باید 

 خودداری کرد . "جدا

یک شدید دستگاه تنفس می شود و این عوارض : تنفس بخار هیپوکلریت و کلر آزاد شده آن باعث سرفه و تحر 

 تحریک دارای اثر در هنگام استفاده همزمان اسیدها و مواد اکسید کننده تشدید خواهد شد . همچنین "خاصیت خصو صا

 با آب فراوان شسته شود. کننده بر روی پوست نیز می باشد که در صورت تمامی بایستی موضع

 گلوتارالدئید-٣

 : %۲ گلوتارال یا سایدکس
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 از جلوگیری منظور به سدیم نیتریت نیز و کننده فعال محلول حاوی کوچکتر ظرف یک محلول این همراه:  کردن آماده طریقه

 سبز رنگ به محلول.کنید مخلوط و اضافه %2 گلوتارال محلول به را کننده فعال ظرف محتوی. دارد وجود لوازم زدن زنگ

 بایستی مدت این از پس و است فعال روز 14 برای محلول این. است محلول بودن فعال دهنده نشان که میشود تبدیل کمرنگ

 .شود ریخته دور

 فرو شده فعال گلوتارال محلول در و کرده خشک را ،آنها قطعات و تجهیزات و لوازم کامل شستشوی از پس:  کاربرد طریقه

 : کنید عمل زیر روش دو از یکی به نیاز برحسب و ببندید تبخیر از جلوگیری برای را ظرف درب و ببرید

 .نمایید آبکشی استفاده از قبل و نموده خارج محلول از را لوازم دقیقه 20 از پس:  گندزدایی برای(1

 بشویید کامال استریل آب با و نموده خارج محلول از را لوازم استریل روش به ساعت 10 مدت از پس:  استریلیزاسیون برای( 2

 جهت محلول این از. نمایید خشک را وسایل مصرف از قبل و شوند آبکشی کامال تنفسی مجاری  ها لوله نمایید دقت و

 . میگردد استفاده باال سطوح در گندزدایی

 ، سایدکس محلول از لیتر یک کردن آماده جهت که باشد سی سی 60 یا سی سی 50 است ممکن کننده فعال محلول:  توجه

  . است نیاز مورد کننده فعال ماده از لیتر 15 یا سی سی 5/12 مقدار

 

 سایا سپت اچ آی -۴

 کاربرد گندزدایی ابزارآالت پزشکی 

 غلظت مورد نیاز :

 بر اساس مورد مصرف مطابق جدول زیر رقت مورد نیاز را تهیه کرده ابزار را در محلول آماده شده 

 غوطه ور نمود ه و سپس آبکشی نمایید.

 %2 %1.5 %1 رقت مصرف

 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 60 زمان اثر گذاری

 

 طریقه ساخت غلظت مورد نیاز :

 به دو روش می توان عمل کرد:

 :از طریق بستن تناسب می توان مقدار محلول مورد نیاز کنسانتره را بدست آورد

 مقدار محلول کنسانتره مورد نیاز رقت مورد نیاز =×  حجم ظرف به سی سی / 100
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 زیر :از طریق جدول 

 غلظت                    

 

 حجم کل محلول

1% 5/1% 2% 

 

 

 سی سی 20 سی سی 15 سی سی 10 یک لیتری 

 سی سی 40 سی سی 30 سی سی 20 دو لیتری 

 سی سی 60 سی سی 45 سی سی 30 سه لیتری 

 سی سی 80 س سی 60 سی سی 40 چهار لیتری

 سی سی 100 سی سی ۷5 سی سی 50 پنج لیتری

 سی سی 120 سی سی 90 سی سی 60 شش لیتری 

 سی سی 140 سی سی105 سی سی ۷0 هفت لیتری 

 سی سی 160 سی سی 120 سی سی 80 هشت لیتری 

 سی سی 180 سی سی 135 سی سی 90 نه لیتری 

 سی سی 200 سی سی 150 سی سی 100 ده لیتری

 

 

 روش صحیح استفاده:

 تهیه شده ،حتی االمکان قطعات ابزار را از هم جدا کنید.قبل از غوطه وری ابزار در محلول  -

 مطمئن شوید که تمام سطوح بطور کامل به محلول آغشته شده باشد. -

 دقیقه زمان ماند الزم است. 15و  30،  60درصد به ترتیب  2و  5/1، 1س رقت تهیه شده بر اسا -

 ابزاراالت را پس از ضد عفونی آبکشی نمائید. -

 آبکشی ابزار از آب با امالح پایین یا آب دیونیزه استفاده شود.برای  -

 از استفاده همزمان با پاک کننده های آنیونیک خودداری گردد. -

 ول تعویض شود(روز)در صورت آلودگی واضح محل 14مدت زمان ماندگاری محلول رقیق شده : -

 احتیاط های انجام کار :

 با تهویه کافی نگه داری شود. -

 برای رقیق سازی از دستکش و ماسک استفاده شود. -

 از دسترس کودکان دور نگه داشته شود. -

 در صورت تماس محلول غلیظ با چشم و دست فوری شستشو داده شود. -

 

 : ( سطوح گندزدایی) پی اچ سایاسپت -۵

ها ،تختخوابها ،انکو باتور ها ،و سرویس مورد استفاده در کندزدایی سطوح بیمارستانی )سطوح و کف بیمارستان ،ترالی  کاربرد :

 های بهداشتی و ...(
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 غلظت مورد نیاز:

 

 %2 %1.5 %1 %0.5 رقت مصرف 

 دقیقه5 دقیقه15 دقیقه 30 دقیقه 60 زمان اثر گذاری 

 

 :نیاز مورد رقت ساخت طریق

 به دو روش میتوان عمل کرد:

 کنسانتره را بدست آورد:از طریق بستن تناسب می توان مقدار محلول مورد نیاز 

 مقدار محلول کنسانتره مورد نیاز  رقت مورد نیاز=× حجم ظرف به سی سی  /100

 

 از طریق جدول زیر:-2

 

 غلظت 

 حجم کل محلول

5/0% 1% 5/1% 2% 

 سی سی 20 سی سی 15 سی سی 10 سی سی5 یک لیتری

 سی سی40 سی سی30 سی سی20 سی سی10 دو لیتری

 سی سی60 سی سی45 سی سی30 سی سی15 سه لیتری

 سی سی80 سی سی60 سی سی40 سی سی20 چهار لیتری

 سی سی100 سی سی۷5 سی سی50 سی سی25 پنج لیتری

 سی سی120 سی سی90 سی سی60 سی سی30 شش لیتری

 سی سی140 سی سی105 سی سی۷0 سی سی35 هفت لیتری

 سی سی160 سی سی120 سی سی80 سی سی40 هشت لیتری

 سی سی180 سی سی135 سی سی90 سی سی 45 نه لیتری

 سی سی200 سی سی150 سی سی100 سی سی50 ده لیتری

 سی سی600 سی سی165 سی سی300 سی سی55 سی لیتری

 

 

روش صحیح استفاده :بر اساس مورد مصرف مطابق جدول باال رقت مورد نیاز را تهیه کرده ،سطح مورد نظر را با محلول آماده 

 نمایید و سطح را با یک تنظیف مناسب پاک نموده و اجازه دهید تا زمان مورد نیاز سپری شود. شده به خوبی اسپری

 

 

 احتیاط های انجام کار :

 مزمان این محصول با مواد پاک کننده )صابون مایع ،مایع های شوینده(خودداری شود.از استفاده ه

 در محیط های با تهویه کافی -

 استفاده شود .برای رقیق سازی از دستکش -

 در پوش محصول همیشه بسته نگه داشته شود.-

 از دسترس کودکان دور نگه داشته شود. -

 در صورت تماس محلول غلیظ با چشم و دست ،محل آلوده شده را با آب شستشو دهید.-
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سی سی آب ریخته 990سی سی از این محلول در  10محلول کنسانتره باید از  % 1توجه داشته باشید که برای تهیه غلظت 

 شود.

  ساعت 24*مدت زمان ماندگاری محلول رقیق شده :

 

 سپتی سورفیس :-6

 کاربرد :اسپری ضد عفونی کننده سریع و تمیز کننده سطوح و تجهیزات پزشکی 

 دستورالعمل مصرف :آماده مصرف و نیازی به رقیق کردن ندارد.

این محلول حداکثر در مدت  آلوده اسپری کرده و اجازه دهید خشک شود.مقدار مناسبی از محلول را روی سطح روش مصرف: 

سطح مورد  ،جه بهتر قبل از استفاده از محلولبرای کسب نتی دقیقه بیشترین فعالیت ضد میکروبی خود را اعمال می کند.1

 نظر را تمیز و خشک کنید .

 دستکش مناسبروپوش آزمایشگاه، ، عینک ایمنی تجهیزات ایمنی توصیه شده: احتیاط های انجام کار :

 

 : یدوفورها– 7

از خود باقیمانده بر مکن است اثر خورندگی داشته باشند، پویدین آیوداین و بتادین از ترکیبات یدوفور می باشند،یدوفورها م

 در حضور مواد آلی غیر فعال می شوند . جای می گذارند و

 آن به عنوان اسکراب، % 5/۷محلول آن به عنوان آنتی سپتیک،  %10لول محبتادین است که از جمله پرکاربردترین یدوفورها، 

جهت شستشوی دست ها قبل از عمل جراحی و یا آماده سازی بیماران برای عمل بکار می رود .همچنین به عنوان ماده 

 گندزدا در هیدرو تراپی و کندزدایی دماسنج ها بکار برده می شود.

 

 ابزار و سطوحفصل سوم:دستورالعمل شستشوی 

 دستورالعمل شستشوی بخشها *

سطوح مربوط به بخشهای بیمارستان شامل کف اتاق ، دیوارها ، مبلمان و  سایر وسایل که به ظاهر تمیز و خشک 

محیط مناسبتری را برای ، ریسک پایین می باشند سطوح و وسایل مرطوب یمی باشند ، از نظر انتقال عفونت دارا

 احتمالی و رشد میکرو ارگانیسمها بوجود می آورند.انتقال پاتوژنهای 

 نظافت کف زمین *

با سیستم های وکیوم انجام می گیرد.در مجاورت بیمار و یا  ق با جاروی دستی ویدو طر به نظافت خشک:-1

 بایستی از سیستم های وکیوم استفاده کرد.حلهای تهیه غذا برای نظافت نباید از جاروی دستی استفاده شود، م

هایی از نظافت مرطوب با فواصل زمانی مشخص جهت بر طرف نمودن رسوبات و رنگها و آلودگینظافت مرطوب: -2

 این قبیل مورد استفاده قرار می گیرد

 نحوه پاکسازی و ضد عفونی خون :*
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 20-30جهت پاک کردن خون باید دقت کرد خون تازه باشد )خشک نشده باشد (، محدوده ی آن بیشتر از 

 سانتیمتر نباشد و خون حاوی سر سوزن ویا اجسام نوک تیز و برنده نباشد .

 ابتدا جهت بی خطر سازی خون باید مراحل زیر را انجام داد:

 فاظت فردی پوشیدن وسایل ح

ر می دقیه صب 10خون می گذاریم و حدود  ابتدا دستمال جاذب که به ضد عفونی کننده سطوح آغشته کرده روی

تمال را روی خون گذاشته و ضد ذب خون به خود بی خطر سازی نیز انجام شود، می توان دسکنیم تا ضمن ج

 سطوح را روی دستمال ریخت .نی عفو

 بعد از جذب شدن خون به دستمال، دستمال را به شکل دورانی و به سمت داخل جمع می کنیم .

 دستمال در کیسه زرد رنگ )مخصوص عفونی (قرار داده می شود.

 ی دهیم.م مخطر کرده ایم رابه شرح زیر انجاسپس پاکسازی و ضد عفونی سطوحی که خون را بی -5

(اگر خون متمرکز روی تخت یا دیوار ریخته شده باشد با دستمال آغشته به ضد عفونی کننده سطوح انجام می 1

 دهیم .

همان عفونی کننده سطوح  (اگر خون روی زمین ریخته شده باشد با تی مخصوص عفونی آغشته به محلول ضد2

 سطوحی که بی خطر سازی خون را انجام داده ایم پاکسازی و ضد عفونی می کنیم.

 (در نهایت با تی سفید رنگ آغشته به محلول ضد عفونی کننده سطوح تی کشی کل سطوح را انجام می دهیم.3

 عمل می کنیم : لیذبه روش  (باشد.سانتیمتر 20-30اگر خون غیر متمرکز یا گسترده باشد )محدوده آن بیشتر از 

 پوشیدن وسایل حفاظت فردی 

خونی است را جهت بی خطر سازی خون ابتدا با تی مخصوص عفونی آغشته به ضد عفونی کننده همان قسمتی که 

 تی کشی می کنیم.

 تی عفونی شسته شده و ضد عفونی می گردد.

 را انجام می دهیم: ذیلجهت پاکسازی و ضد عفونی منطقه ای که بی خطر کرده ایم  موارد 

 با تی مخصوص عفونی آغشته به ضد عفونی کننده سطوح محل را پاکسازی و ضد عفونی می کنیم. (1

 در نهایت با تی سفید رنگ آغشته به ضد عفونی کننده تی کشی کل سطوح را انجام می دهیم. (2

و  یا اجسام نوک تیز و برنده باشد ابتدا با پنس اجسام نوک تیز را جمع کرده و تی که خون حاوی سر سوزندر صور-

 دستمال آغشته به ضد عفونی کننده را با پنس به صورت دورانی برمی داریم. داخل سفتی باکس قرار می دهیم و

 

 جدول زمانبندی شستشو 

 ضد عفونی کنندهماده  توالی نظافت نحوه نظافت  محل وسطوح

شستشو با ماده -1 و تخت  الکر

ضد عفونی -2دترجنت 

 خشک کردن -3

بعد از ترخیص 

 هر بیمار

 %2محلول اچ پی
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 رظروف ادرا
 و لگن

 شستشو با دتر جنت-1

ضد عفونی با -2

 % 10کس وایت

 شستشو -3 

 

 

هر بار بعد از 

 استفاده

 وایتکس

 شستشو با دترجنت-1 توالتها

گندزدایی با وایتکس 

10% 

 شستشو

)استفاده از برس وایتکس -جنتدتر روزانه

 نایلونی(

شستشو با دترجنت و  حمام

–جرمگیری با وایتکس 

کلیه شیر آالت ،دوش 

و اتصاالت بایستی 

 شستشو شود.

وایتکس)استفاده از برس  -دترجنت روزانه

 نایلونی(

شستشو با دتر جنت و  سینکها

-رمگیری با وایتکس ج

در مواردی که بیمار 

عفونی باشد از ضد 

عفونی کننده استفاده 

 شود

 روزانه

 

وایتکس)استفاده از برس  -دترجنت

 نایلونی(

–شستشو با دتر جنت  هاه پرد

در صورت آغشته شدن 

با خون گندزدایی 

 ضروری است

پرده پارچه ای 

هر شش ماه 

پرده -یکبار

کرکره ای هر 

دو هفته یکبار 

با با یک 

آغشته دستمال 

 به دترجنت

 وایتکس-دترجنت 

 سطل های
 زباله

شستشو با آب داغ و 

 دتر جنت

 دتر جنت روزانه

محلول دتر جنت تازه  سایر سطوح

درصورت -شدهتهیه 

 عفونی بودن اچ پی

 %2 اچ پی -دتر جنت  روزانه
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 *نگهداری و ضد عفونی دستگاه ساکشن

 شود. بهتر است از باتل های ساکشن یکبار مصرف استفاده

 باتل مربوط به ساکشن بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده بایستی در پایان شیفت تخلیه گردند.

باتل می تواند داخل دستشویی تخلیه شده و پس از شستشوی با محلول دترجنت ،اتوکالو و خشک شود.در غیر این 

دقیقه غوطه ور  15ل سایاسپت اچ آی به مدت لوحصورت میتوان بعد از شستشو با دترجنت و آبکشی آنها را در م

 آبکشی نمائید. "وبعد مجددا

 .باتل بایست به صورت خشک نگهداری شد در مدتی که دستگاه ساکشن مورد استفاده قرار نمی گیرد،

 *شستشو و ضد عفونی بد پن )لگن(

یستی دستها شسته شوند حتی اگر حتما با برای جلوگیری از انتقال عفونت پس از استفاده یا جابجایی بدپن )لگن(-

 تمیز باشد. "ظرف مورد نظر ظاهرا

 استفاده نمود. 10/1بعد از شستشوی لگن جهت ضدعفونی می توان از محلول هیپوکلریت سدیم -

 شستشو و ضدعفونی ظرف ادرار )یورین باتل(*

 توصیه میشود."همراه با حرارت اکیدابرای شستشو و ضدعفونی این ظروف استفاده از دستگاه شستشو و ضدعفونی کننده -

در صورت نبود ماشین لگن شوی ،لوله ها در پایان هر شیفت در محلول  سایاسپت اچ آی ضدعفونی می گردد ودر قفسه 

هنگام تحویل لوله و لگن از انبار به بخش پشت آن تاریخ زده می شود و  "مخصوص قرار داده می شودتا خشک شود و ضمنا

 از رده خارج می شود.بعد ازیک هفته 

 *نگهداری و ضد عفونی ترمومتر 

 بهتر است از ترمومترهای دهانی یکبار مصرف استفاده شود باید آنها را به صورت خشک و تمیز نگهداری نمائید.

 اری و ضد عفونی فلومتر اکسیژن د*نگه

با مجرای تنفسی بیمار است محل مناسبی با توجه به اینکه دستگاه فلومتر اکسیژن همیشه مرطوب بوده و در تماس مستقیم 

 برای رشد باکتری های گرم منفی می باشد.

 .و محفظه آب تشکیل شده است دستگاه اکسیژن تراپی از دو قسمت مجزات شامل مانومتر

 %۷0قسمت از دستگاه غیر قابل شستشو بوده و برای ضدعفونی آن بایستی از یک دستمال تمیز آغشته به الکل  مانومتر : این

 یا سایاسپت اچ پی استفاده کرد.
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این قسمت از دستگاه قابل شستشو و ضد عفونی و تمیز کردن آن بایستی کامال از مانومتر جدا شده و سپس با  محفظه آب:

 س جرم زدایی و در انتها شسته و خشک شوند.مواد دترجنت معمولی وبر

گاه تنفسی می که بیمار مبتال به عفونت های دستشستشو دستگاه در حالت عادی هفته ای یکبار ضروری بوده و در صورتی

 باشد . برای بیمار بعدی فلومتر باید شسته و تمیز گردد.

 استفاده از صابون مایع *

پس از شستشو و خشک  "صابون مایع ،از پر کردن مجدد آن خودداری کرده و حتماپس از اتمام صابون موجود در ظرف -

 کردن ظرف ،اقدام به پر کردن آن نمائید .

باعث رشد باکتریهای  بدون شستشو و خشک نمودن ، باقی ماندن آلودگیها در اطراف ظرف مذبور و با پر کردن مجدد آن ،-

 بیمارستانی در صابون مایع می شود.

 *شستشوی پرده ها 

هر شش ماه یکبار با  "شستشوی پرده های هر بخش بر حسب نوع آن متفاوت است .شستشوی پرده های پارچه ای معموال

است و شستشوی پرده های کرکره ای هر دو هفته یکبار با دستمال محتوی دترجنت گردو غبار آن آب و دتر جنت کافی 

 .ل با آب و دتر جنت شسته شود و سپس نصب شوندبرطرف شود و هر سه ماه یکبار بطور کام

 *شستشوی تشک و بالش بیمار 

تشک و بالش بیمار باید از روکش غیر فابل نفوذ به آب باشد تا هنگام شستشو و نظافت آب به داخل آن نرود . روکش تشک و 

ال دیگر که آغشته به محلول بالش بیمار بعد از ترخیص هر بیمار با دستمال آغشته به دترجنت تمیز و سپس با دستم

 . ضدعفونی کنده )سایاسپت اچ پی ( می باشد ضدعفونی شود و بعد از خشک شدن جهت بیمار بعدی مورد استفاده قرار گیرد

 *شستشوی تخت و الکر 

عفونی ن کنید . در مورد بیمارا تخت ها و الکر بیماران را باید بعد از ترخیص هر بیمار با ماده دترجنت شسته و سپس خشک

از سایا سپت اچ پی استفاده و سپس بایک ماده دتر جنت شسته و آب کشی و خشک کنید . در هنگام داشتن بیمار در تخت 

 می توان با یک دستمال مرطوب به مواد ضدعفونی کننده تخت و الکر را ضدعفونی کنید.

 *نظافت ترالی پانسمان و دارو 

 یا سایا سپت اچ پی ضدعفونی شود. %۷0کاری بایستی روی ترالی با الکل قبل از انجام کار و پایان هر شیفت -

 با دستمال جداگانه تمیز شود. دقت شود باید پایه و چرخ های ترالی باید روزانه-

 *نظافت تلفن 



 
 

20 
 

 یا سایا سپت اچ پی ضدعفونی شود. %۷0در پایان هر روز با الکل 

 *نظافت دستگاه فشار سنج و گوشی 

یا سایا سپت اچ پی ضدعفونی شود .کاف دستگاه فشار سنج در صورت آلودگی باید خارج  %۷0 ج باید با الکل گوشی فشار سن-

 و شسته شود.

 *نظافت یخچال 

 یخچال ها باید بصورت هفتگی تمیز شوند و باید دقت شود از گذاشتن پالستیک سیاه داخل یخچال خودداری شود.-

 *نظافت قاب عکس ها وتلویزیون 

 دستمال مرطوب در هفته دو بار گرد گیری شود.با  -

 *شستشوی سطل های آشغال 

بایستی در پایان ه شیفت سطل های زباله با آب داغ و دترجنت شستشو شود و به صورت وارونه نگهداری شود تا خشک شود -

 و سپس کیسه زباله جدید کشیده شود.

 *شستشو نظافت انبار 

 شود. خودداری "ال مرطوب گردکیری شود و از گذاشتن کارتن در انبار جدداانبار ها باید هر هفته با دستم -

 *نظافت آمبوبگ ها

فرستاده شوند . همچنین میتوان آنها  CSRآمبوبگ ها باید بعد ازشستشو با دترجنت و آبکشی جهت استریل شدن به واحد  -

 کامال آبکشی شوند.ده و مجدد یا سایا سپت اچ آی غوطه ور نمو %2را بعد از شستشو در گلوتارآلدئید 

 *شستشو و نظافت الرنگوسکوپ

ضدعفونی نمائید  %۷0بهتر است تیغه های الرنگوسکوپ با یک دتر جنت و آب گرم شستشو و تمیز شودو بعد آن را با الکل  -

ور و بعد  دقیقه غوطه 15یاسپت اچ آی به مدت .همچنین میتوان تیغه های الرنگوسکوپ را شستشو و سپس در محلول سا

 .آبکشی و خشک نگهداری نمائید "مجددا

 *دستورالعمل بهداشتی پرسنل خدمات 

 پرسنل خدماتی باید با کفش و یونیفرم کامل پوشیده سپس وارد بخش شوند. -

 خودداری گردد. "لباسها بایستی در بیمارستان شسته ونگهداری شده و از بردن آنها به منزل اکیدا -
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 از قسمت های تمیز شروع و به قسمت های آلوده ختم شود. نظافت در بخش باید -

برچسب گذاری تی ها باید در بخش رعایت شود و جهت نظافت اتاق عمل از تی با برچسب قرمز ،نظافت اتاق بیمار و راهرو  -

یان و آبدارخانه با تی بین اتاق ها و اتاق ایزوله از تی با برچسب زرد رنگ ،نظافت اتاق استراحت پرسنل و رختکن خانم ها وآقا

جارویی با برچسب آبی ،نظافت اتاق مسئول و رئیس با تی با برچسب سفید باشد جهت نظافت سرویس بهداشتی از تی با برس 

 قرمز استفاده شود.

 تی های نخی بعد از استفاده شستشو ،ضدعفونی با غوطه ور شدن در محلول وایتکس و به صورت آویزان نگهداری شود. -


