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 تاريخچه:

 شاید استفاده از ضدعفونی کننده ها ، گندزداها ، و نگهدارنده ها به طریقی به انسان هاي نخستین برگردد .

فاده می کردند . دیري نگذشت که انسان به این نتیجه مصریان براي مومیایی کردن اجساد از روغن ها و ادویه جات است

 رسید که تنها توسط آب نمی توان همه آلودگی ها را از بین برد .

دستور داد قبل از معاینه ، پزشکان دستهاي خود را با آهک کلر دار از بین بردن تب زایمان و عفونت ایگنار اتریشی براي 

درصد بود را با ضدعفونی کردن دست هاي خود با کلرات و  30از زایمان که بشویند و ساموئل وایس مرگ و میر ناشی 

فلورانس نایتینگل در جریان جنگهاي کریمه با برقراري نظام سالمتی در  1854تقلیل داد . درسال  درصد 1صابون به 

ت میکروب ها را در ایجاد درصد تقلیل داد . پاستور نظریه دخال 2/2درصد به  50بیمارستان هاي نظامی مرگ و میر را از 

. لیستر ضدعفونی را در اعمال جراحی معمول کرد و اکنون به جرات می توان گفت بزرگترین کاهش  عفونت بیان نمود

مرگ و میر ناشی از عفونت ها موقعی شروع شد که نظام سالمت و بهداشت محیط و گندزدایی معمول گردید و االن کامال 

عفونی کننده و گندزداها مورد کاربرد وسیع پزشکی قرار نگیرد ، قطعا سالمت ساکنین این  شاهد هستیم که اگر مواد ضد

 کره خاکی به مخاطره خواهد افتاد .

عوامل میکروبی بیماریزا در محیط پراکنده بوده و همواره سالمت انسان و سایر موجودات را در معرض تهدید قرار می 

اقدامات اورژانسی انجام شده روي  ، ستان بدلیل حساسیت گروه مراجعه کنندهاین عوامل در محیطی همچون بیمار  دهند

تراکم باالي این عوامل  از بین رفتن سدهاي طبیعی ، ، کاهش مقاومت بدن ، سوختگیها ، وجود زخم ها و بریدگیها ، بیمار

طور بالقوه از پتانسیل خطرزایی و نیز مقاومت ایجاد شده در برخی سوشها نسبت به گندزداها و برخی آنتی بیوتیک ها ب

 . باالتر برخودار بوده لذا اهمیت کنترل آنها دو چندان است

اهمیت استفاده از مواد گندزدا حتی در عصر طالیی آنتی بیوتیک ها نیز کاسته نشده و در حال حاضر استفاده از روش 

. براي  و کنترل عفونت هاي بیمارستانی استگندزدایی و سترون سازي از پایه هاي مهم برنامه هاي موفق بهداشت  هاي

، مواد و محیط هاي بیولوژیک روش هاي گوناگون فیزیکی و شیمیایی وجود  ، وسایل ، محیط فیزیکی ، آب  گندزدایی هوا

شناخت مبانی و  . دارد که هرکدام از آنها داراي مزایا و معایب خاص بوده و بسته به شرایط مورد استفاده قرار می گیرد

آن نقش کلیدي در موفقیت یک گندزدایی  اصول گندزدایی و آگاهی از ماهیت گندزدا و فاکتورهاي تاثیر گذار بر کارایی و

 . یا استریلیزاسیون به شمار می رود

 سبب ، آگاهی پرسنل عدم آموزش و نا ، فیزیک نامناسب محیط ، متاسفانه در بسیاري از مواقع انتخاب نامناسب گندزدا

یر گندزدا شده که به حذف نامطلوب پاتوژن هاي محیطی و در نهایت افزایش احتمال ایجاد عفونت بیمارستانی کاهش تاث

 . منجر می شود
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عفونت بیمارستانی بی تردید یکی از مهمترین معضالت بخش بهداشت و درمان بوده و خسارت هاي اقتصادي و اجتماعی 

 . فونت می تواند به جلوگیري از انجام سیکل کمک می کندشناخت راه هاي انتقال ع . زیادي را در بردارد

عامل مشترك و ناقلین که از  ، هوا ، ذرات معلق ، اصلی انتقال میکروارگانیسم ها عبارتند از تماسهاي به طور کلی راه 

تقال این عوامل در نتیجه می توان با اتخاذ یک سیاست گندزدایی مناسب از ان . تماس مهمترین آنها می باشد ، این میان

 . با این روش جلوگیري نموده و بروز عفونت هاي بیمارستانی را تا حد زیادي کاهش داد

 

 اصطالحات كاربردی
 

  دگي با آب و ماده شوينده زدودن آلو -پاکسازی (Cleaning)  

 يگندزداي  (Disinfection) 

 ي ضدعفون (Antisepsis) 

  استريليزاسيون يا سترون سازی(Sterilization)  

 

 

 :  (Cleaning) ( دترجنت) پاك کننده 

 پاك كردن (Cleaning) : یعنی زدودن آلودگی ها یا مواد قابل رویت با آب   

 ها پاك كننده (Detergent) :  ماده یا ترکیبی که پس از انحالل در آب ، مولکولهاي آبی و یا حالل 

به طور مکانیکی سبب دور کردن باکتري ها  ، پایین آوردن کشش سطحی  آلودگی را می برداز  با استفاده

عمدتاً قبل از عمل گندزدایی استفاده  و عوامل آلوده و بیماري می شود و زمینه را براي گندزدایی فراهم می کند ،

اشاره نمود که به صورت  ( دتوژن) صابون یا پودر لباسشویی مایع ظرفشویی ه ، از این دسته می توان ب می گردند

 عث حذف تخم انگل می گردد .مکانیکی با

 مواد گندزدا (Disinfectant) : انهدام به عوامل فیزیکی و یا شیمیایی که براي از بین بردن ،  ،

تخریب و کشتن عوامل بیماریزا و عوامل مولد آلودگی و بیماري بر روي اجسام و سطوح بیجان مصرف می شود 

  . اطالق می گردد

  تعریف مواد گندزدا از نظرWHO :  گندزدایی یعنی از بین بردن و کشتن عوامل بیماریزا از روي سطح

 بیجان به کمک عوامل فیزیکی و شیمیایی گندزدا . 
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  گندزدایی(Disinfection) گندزدا ،(DISINFECTANT) :  این اصطالحات در مورد

یسم هاي بیماریزا بر . گندزدایی از بین بردن اشکال رویشی بالقوه خطرناك و ارگان سطوح بیجان کاربرد دارد

. به عنوان مثال  روي سطوح و اشیاء بی جان است و نمی تواند با اطمینان کافی همه میکروب ها را نابود سازد

، کمد و ... مورد عمل گندزدایی قرار می گیرند یا اضافه کردن  ، میز ، سطوح مانند دیوارها وسایل و ابزار جراحی

گندزدا به موادي اطالق می شود که مانع رشد و یا فعالیت  . ایی می باشدکلر به آب آشامیدنی یک عمل گندزد

میکروارگانیسم ها شود و یا آنها را نابود سازد . در غلظت هاي پائین گندزداها ممکن است باعث جلوگیري از 

میکروب  از بین رفتن رشد و از بین رفتن فعالیت هاي حیاتی میکروارگانیسم شود اما در غلظت هاي زیاد باعث

 . می شود

از جمله  . مواد گندزدا از نظر ماهیت شامل دو دسته گندزداهای فیزیكی و شیمیایی می باشند

تشعشعات  ، ، هیدروستاتیک اسمزي ، فشار ، رطوبت و خشکی(  فور، اتوکالو) زداهاي فیزیکی می توان به حرارت گند

ظرفیتی آمونیوم و ... مثال  4، ترکیبات  گلوتارآلدئید ، وکلریت سدیم. هیپ و ... اشاره کرد ( امواج)  ، غیریونیزان یونیزان

 هایی از گندزداهاي شیمیایی می باشند .

: (Antisepsis) ضدعفوني 

از بين بردن عوامل بيماريزا يا متوقف ساختن و كاهش دادن  :(Antisepsis) ضدعفونی كردن یا فسادزدایی 

به عنوان مثال استفاده از بتادين بر روي پوست و يا استفاده  . به كمك مواد ضدعفوني كننده عوامل مولد آلودگي از روي سطوح جاندار

اين مواد بيشتر مانع رشد و نمو ميكروب مي شود و تقريباً اثرات ضدميكروبي .  از محلول ها براي دست يك عمل ضدعفوني مي باشد

ه در غلظتهاي پايين تنها ممكن است از رشد و نمو ميكروارگانيسم . يك ضدعفوني كنند داشته و داراي خاصيت مهاركنندگي هستند

. غلظت يك  . زمان براي اين مواد داراي اهميت خاصي است جلوگيري نمايد ولي در غلظتهاي باال ميكروارگانيسم ها را بكشد

ه همين دليل ضدعفوني كننده ها نسبت ، ب ضدعفوني كننده بايستي نسبت به گندزداها كمتر باشد تا از آسيب به بافت ها اجتناب گردد

، برخي (  بتادين) ، يدوفورها  عبارتند از: الكل ها . برخي از نمونه هاي مواد ضدعفوني كننده به گندزداها از سميت كمتري برخوردارند

 ...  ، پراكسيد هيدروژن و تركيبات فنلي
 

: Disinfectant ضد عفوني کننده 

كه باعث جلوگيري از عفونت و يا نابودي ميكربهاي بيماري زا و ساير ميكروارگانيسم هاي مضر مي هر عامل يا تركيب شيميايي را 

. طبق تعريف انجمن بهداشت عمومي آمريكا به كشتن عوامل پاتوژن با  ( نه الزاما اسپور باكتريها گردد ضدعفوني كننده مي نامند )

 . ي گردد ضدعفوني گفته مي شودروشهاي شيميايي و يا فيزيكي كه بطور مستقيم اعمال م
 

:  تفاوت گندزدا با ضدعفوني کننده  

 تفاوت گندزداها و ضدعفونی کننده ها در چند مورد به طور خالصه عبارتند از: 
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استریلیزاسیون

(سترون سازی ) 

اتوکالو بخار

فور

اپالسم-اتیلن اکساید 

اسید فورمیک-پراستیک استید 

کلر-گلوتار آلدئید -پراکسید هیدروژن 

......ازون و -اشعه گاما 

 و مخاط پوست، روي کننده ضدعفونی مواد که حالی در شوند می مصرف بیجان اجسان و سطوح روي اهاگندزد 

  . گردد می استفاده جاندار سطوح

 قابل سالم مخاط و پوست روي کننده ضدعفونی مواد که حالی در مضرند سالم مخاط و پوست برايگندزداها  

 بی ضرر می باشند . و استفاده

ی کننده را دارند در حالی که مواد ضدعفون (Biocidal) ها باکتري کشتن و تخریب تگندزداها بیشتر خاصی 

  (Biostatic).بیشتر مانع رشد و نمو باکتري ها میشوند 
 

  (Sterilization)استريليزاسيون يا سترون سازی 

از بین بردن و تخریب کلیه اشکال میکروارگانیسم اعم از پاتوژن ها و غیرپاتوژن ها و از جمله اسپورها از روي سطوح 

ش فیزیکی و هم ، در استریلیزاسیون کلیه اشکال باکتري ها یعنی حتی اسپورها از بین می روند که هم به رو بی جان

. استریلیزاسیون را یا با وسایل انجام می دهیم مانند اتوکالو یا به وسیله مواد  به روش شیمیایی انجام می شود

در زمان هاي کوتاهتر گندزداي سطح ) که  النی این کار را انجام می دهندشیمیایی که در زمان هاي تماس هاي طو

انواع روشهاي  معموال پس از عمل گندزدایی انجام می شود . ازياستریلیزاسیون یا سترون س ( باال هستند

 استریلیزاسیون و سترون سازي عبارتند از :
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     مرطوب حرارت

 

 حرارت خشک

استرییزاسیون با درجه 

 حرارت پایین

مواد شیمیایی سترون 

 كننده

سایر روش های 

 استریلیزاسیون
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گندزداهای فیزیکی

حرارت

حرارت مرطوب

پاستوریزاسیوناتوکالو جوشاندن

حرارت خشک

فور شعله سوزاندن اطو کردن

اشعه خشک کردن سرما

سطح باال
وژن ، کلرگلوتار آلدئید ، پراستیک اسید ، پراکسید هیدر•

سطح متوسط
...الکل ها ، یدوفرها ، ترکیبات کلر و •

سطح پایین
...آمونیوم ها ، ترکیبات کلر ، فنل ها و •

  روش های گند زدایی :

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع 

گندزداها

فیزیکی

یشیمیای
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 Temperature حرارت 

حرارت مرطوب يا خشك باشد كه هر يك مكانيسم متفاوت اين  حرارت بهترين وسيله استريل كردن است و ممكن است به صورت

عمل را انجام مي دهند حرارت مرطوب با انعقاد پروتئين ميكروب ها و حرارت خشك با اكسيداسيون مواد شيميايي آنها ، اثر ستروني 

 . خود را اعمال مي كنند

 ونی حرارت مرطوب و خشک مقایسه شده است .حرارت مرطوب موثرترین و سریع ترین روش است . در جدول زیر اثر ستر

 

  حرارت مرطوب حرارت خشک

Co 120   ،2 ساعت Co 120  ،20-4 دقیقه 
 کلستریدیوم بوتولینیوماسپور

 Co 150  ،2-1  ساعت    Co 175  ،15-2 اسپور آنتراسیس ) شاربن( دقیقه 

 

 

 یک مقایسه دیگر:

 میکروارگانیسم سلولهای رویشی اسپورها

 مخمرها درجه سانتی گراد 60دقیقه در  5 درجه سانتی گراد 70-80یقه در دق 5

 کپک ها درجه سانتی گراد 62دقیقه در  30 درجه سانتی گراد 80دقیقه در  30

 باکتري ها درجه سانتی گراد 60-70دقیقه در  10 سانتی گراد درجه 100دقیقه در  800تا باالتر از  2

 ویروس ها درجه سانتی گراد 60دقیقه در  30 انتی گراددرجه س 121دقیقه در  12-5/0

 

درجه از بين بروند  70درجه تا 60اشكال دژتاتيو باكتري ها بيش ازاسپورها به حرارت حساس هستند و اگر آنها در حرارت مرطوب 

درجه  60-50ي دژتاتيو قارچ ها در درجه حرارت قرار گيرد تا از بين برود . فرم ها 100اسپور آنها حداقل بايد براي مدت طوالني در 

 دقيقه دوام مي آورند و اسپور آنها حرارت بيشتري الزم دارد. 15-10سانتي گراد مدت 

 . حساسیت ویروس ها به حرارت تقریبا مثل فرم هاي دژتاتیو باکتري ها است
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 انواع حرارت مرطوب :

 :  Autoclaveیا اتوكالو حرارت مرطوب تحت فشار - الف

فشار به مراتب درجه حرارت بيشتري تا جوشاندن فراهم مي كند . از امتيازات استفاده از روش استريليزاسيون به كمك  بخار تحت

توجه  . اتوكالو سرعت عمل ، قابليت نفوذ زياد و درجه رطوبتي باال است كه تمام اين ها موجب انعقاد پروتئين ميكروبها مي شود

درجه  باكتري را مي كشد ، بلكه حرارت باال اين كار را مي كند و تغيير فشار فقط در باال بردنداشته باشيم كه اين فشار نيست كه 

 درجه سانتي گراد است . 100حرارت تجاوز از 

Gravi ) . اين جابجايي يا با نيروي ثقل جابجا شود "بخار"با  "هوا"، بايستي  در اين دستگاه t y  )ثرا برا صورت مي گيرد و ي 

، درجه  ، به علت اختالف وزن مخصوص هوا و بخار اگر هواي داخل دستگاه كامال تخليه نشود( .  Prevacum )  پمپ مكش

 .  به حد مطلوب نخواهد رسيد حرارت

 ، شيرهاي ، قفل ايمني فوالدي با واشر نسوز ب، در مغناطيس اسيد و باز و ضد ، ضد اين دستگاه داراي يك مخزن فوالدي ضدزنگ

 5، زمان سنج و سيستم ارت مي باشد و حجمش از  ، حرارت سنج ، فشارسنج ، سوپاپ اطمينان في هاي هوا و بخار، صا آب و بخار

 .  ليتر متفاوت است 1000ليتر تا بيش از 

ي فشار يك دقيقه متفاوت و واحد سنجش 30تا  4، بسته به نوع دستگاه  درجه سانتيگراد است و زمان 134تا  121، دما  در اين دستگاه

 :   از موارد زير است

 میلیمتر جیوه  750پوند بر اینچ مربع =  5/14کیلوپاسكال =  100یک اتمسفر = یک بار= 

 121پاند فشار در هر اينچ مربع و حرارت  15اتوكالو روي ( ولي نه هميشه ) اتوكالو يكي از ملزومات هر بيمارستان است كه معموال 

 10لوله كه هر يك حاوي  1000بايد استريل شوند اين تنظيم قابل تغيير خواهد بود . مثال اگر  درجه تنظيم شده و بسته به موادي كه

درجه استريل شوند همين مقدار اگر در ظرف يك ليتري باشند مدت را بايد  121دقيقه و حرارت  15 -10محيط مايع است در مدت 

 دقيقه افزايش داد . 30 -20به 

 رارت و زمان الزم براي استریل نمودن کامل در بخار تحت فشار به قرار زیر است :طبق مطالعات انجام شده درجه ح

 Psi 15درجه سانتی گراد در فشار  121دقیقه در  15 

 Psi 20درجه سانتی گراد در فشار  126دقیقه در  10 
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 Psi 4/29درجه سانتی گراد در فشار  134دقیقه در  3 

موادي كه با روغن مخلوط نمي شوند زيرا بخار به روغن ها كارگر نيست و ميكروارگانيسم بعضي مواد را نمي شود اتوكالو كرد ، مثل 

 .ها مي توانند از اثر بخار مصون بمانند . بعضي مواد هم در اثر اتوكالو كردن تغيير وضع مي دهند و خراب مي شوند 

 احي و..با استفاده ازاتو كالو استريل مي شوند.دستكش ها و لباس هاي بيماران و پرسنل اطاق عمل ، ماسك ، كاله ، وسايل جر

سانتي متر است  50×40×35اصوال وسايلي كه براي استريل شدن آماده مي شوند بايد داراي ابعاد معيني باشند و بزرگترين اندازه بسته 

 بتواند از الي آنها عبور كند. و بايد سعي نمود بزرگترها انتخاب نشود . وسائل را بايد طوري در اتو كالو چيد كه بخار به آساني

دقيقه براي وسائل  15دقيقه انتخاب كنيد . معموال مدت زمان  15 دستكش ها را در پارچه دو اليه ضخيم بپيچيد و مدت زمان آن را

ده انتخاب ش دقيقه براي وسايل پارچه اي 40دقيقه براي وسايل فلزي شيشه ها و مدت زمان  50الستيكي و سوندها و مدت زمان 

اگر شيشه هاي حاوي محلول بايد استريل شوند بايد درب . ولي در هر صورت بايد از كاتالوگ )دستور العمل( اتو كالو استفاده نمود 

آن شيشه ها را حتما باز گذاشت . وسايل بزرگ و كوچك را بايد سعي نمود يك در ميان گذاشت كه بخار از كليه قسمت هاي آنها 

هاي فلزي داخل اتو كالو گذاشته مي شود بايد توجه كنيد كه دريچه هاي اطراف آن باز باشند . بعد از باز كردن  عبور نمايد . اگر جعبه

دارند .   دقيقه  10 - 20   چون وسائل براي خشك شدن كامل نياز به يك زمان،  درب اتوكالو ، وسايل را بالفاصله خارج نكنيد 

 .از داخل اتوكالو خارج نكنيد زيرا وسائل غير استريل خواهند شد بنابراين وسايل مرطوب را به هيچ عنوان 

هرگونه آلودگی و یا اشیاء آلوده به خون و چرك و کثافات را باید قبال شسته و تمیز و خشک نمود و سپس اقدام به بسته بندي 

ط شده اند ، زیرا بخار به روغن ها کارگر براي اتوکالو نمود . بعضی مواد را نمی شود اتوکالو نمود ، مثل موادي که با روغن مخلو

نمی باشد و میكروارگانیسم ها می توانند از اثر بخار مصون بمانند . پودرها و ترکیبات حساس به  حرارت براي اتو کالو کردن 

 مناسب نیستند .

 دهولی کند شدن وسایل برن.  كرد، و وسايل زيادي را مي توان با آن سترون  در استفاده از اتوكالو زمان كوتاه و نفوذ خوب است

  . آید و باقی ماندن رطوبت در بسته ها در پایان کار از معایب این روش به حساب  می

و  5و  4و  2و  1كالس يميايي ز انديكاتورهاي شتفاده ااسو زمان و  فشارمتغيرهاي فيزيكي مانند دما ، بررسي با عملكرد اتوكالو را 

 . ميكنند ارزيابي  (B. Stearothermophilus)استئاروترموفيلوس  يلوسكاتورهاي بيولوژيك باسو استفاده هفتگي از اندي 6
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  Flash Sterilization سریع  ازیسترون سب ( 

 دقيقه 3 مدت به گراد تيدرجه سان 132 حرارت درجه در نشده بندي بسته وسايل استريليزاسيون صورت به سريع بخار استريليزاسيون
 داليل به شده بندي بسته وسايل روش استريليزاسيون چند هر  .است شده تعريف گراويتي اتوكالو دريك فشار پوند 27 - 28 در

 استريليزاسيون براي موثر ديفراين ، صحيح سريع استريليزاسيون انجام وجود اين با شود مي داده ترجيح روش اين به ذيل در شده ذكر
 : دوش ینم هیتوص نیروت ونیزاسیلیروش استر کیبه عنوان  لیعلت موارد ذ روش به نیا . است بحراني پزشكي وسايل
 عملكرد شیپا يبه موقع برا یكیولوژیب يفقدان نشانگر ها 

 ونیزاسیلیحفاظت کننده پس از استر ينبود بسته بند 

 عمل يانتقال به اتاق ها نیشده در ح لیاستر لیوسا یامكان آلودگ 

 ( ، درجه حرارت و فشار زمان رینظ)  ونیزاسیلیچرخه استر يکم بودن پارامتر ها 

 :ورده شده است زير آ در جدول شماره عيسر ونيزاسيلياستر نديفرا ياز پارامترها يينمونه ها

 نوع اتوكالو محتوی بسته ها (درجه سانتی گراد)دما (دقیقه)زمان

 وسایل صاف مانند وسایل فلزي بدون لوله 132 3

 گراویتی

 یل صاف، متخلخل و لوله دارترکیب وسا 132 10

 وسایل صاف مانند وسایل فلزي بدون لوله 132 3

 پیش خالء

 ترکیب وسایل صاف، متخلخل و لوله دار 132 4

 خالء جزء به جزء ترکیب وسایل صاف، متخلخل و لوله دار 132-135 3

 

 : داد انجام توان می ار زیر اقدامات ، سریع استریلیزاسیون کاربرد از ناشی مشكالت بر غلبه براي

 محل در آسپتيك صورت به شده استريل وسايل درتحويل تسهيل جهت عمل هاي اتاق مجاورت در دستگاه دادن قرار (1

 استفاده

 ها ميكروارگانيسم تخريب از اطمينان حصول براي دقيقه 4 به 3 از ، تماس زمان افزايش (2

 در ساعت يك مدت در را سريع روش به شده استريل وسايل به طمربو نتايج كه جديد بيولوژيكي هاي نشانگر از استفاده (3

 پذيرد ( انجام روزانه صورت به ترجيحاً و هفتگي حداقل بايد ها نشانگر اين از استفاده(  گذارند مي اختيار
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 . دهد مي را بخار نفوذ اجازه كه كننده حفاظت هاي بندي بسته از استفاده (4

 گذاشته  )است سخت آن نشد گرم كه استرياليزر از نقطه سردترين(  دستگاه پايين در را يكد بووي تست هوا، خروج ارزيابي براي

 . گردد مي تنظيم شدن خشك زمان احتساب بدون و دقيقه 5/3  تا 3 مواجهه با اي چرخه روي بر را آن و

 تمیزی وسایلی از دسته آن كردن استریل برای درمانی بهداشتی درمراكز سریع استریلیزاسیون

 روش این همچنین  .كرد انبار و استریل بندی ، بسته استفاده از قبل را آنها توان كه نمی دارد كاربرد

 وجود دلخواه روش به بندی بسته از استفاده با وسیله كردن استریل كافی برای زمان كه هنگامی

 .رود  می كار به ندارد

 عفونت باالي موارد بروز بررسي يك در.  دارد وجود سريع استريليزاسيون تمسيس كاربرد با رابطه در شده ايجاد مشكالت  از رشاتيگزا

 جمجمه عفونت مورد سه زيرا . است آن علت سريع روش با شده استريل جراحي وسايل كه دريافتند محققان،  اعصاب جراحي هاي

 جراحي حين در سوختگي مورد دو از گزارشي آن بر عالوه،  بودند سريع روش با شده استريل هاي ايمپلنت اثر در مورد دو شده ثبت

 جلوگيري براي كاركنان آموزش و هاروش اصالح ضرورت بر كه دارد وجود بيمار در فلش روش با شده استريل وسايل از استفاده اثر در

 بردن فرو هوا يا  در شده سرد وسايل از بايد بيمار سوختگي از پيشگيري براي شودمي پيشنهاد . دارد تأكيد داغ وسايل كارگيري به از

 زمان در بنابراين ، شوند حفاظت سوختگي و صدمات از بايد نيز كاركنان. كرد استفاده استفاده سالين نرمال مانند استريل مايع در ابزار

 جابجا براي گرما محافظ دستكش از استفاده مانند الزم احتياطات داغ وسايل با سوختگي از پيشگيري براي بايد سيستم اين با كار

 .  دارند معمول را سيني كردن

 حضور يا و بيشتر راحتي نتيجه در و بندي بسته به نياز م، عد باالتر سرعت خاطر به فقط را سيستم اين نبايد باشيد داشته خاطر به

 كاشتني وسايل نمودن يلاستر براي روش اين از نبايد خطرناک هاي عفونت ايجاد امكان به توجه با . كاربرد به عمل اتاق در گاهدست

 هر.  نمود استفاده گيرند مي قرار بدن هاي حفره در كه وسايلي يا جراحي كاشتني وسايل جمله از شودمي كاشته بدن داخل در كه

 سريع استريليزاسيون سيستم از استفاده جراحي عمل حين در پالک و پيچ قبيل از ارتوپدي ابزار وسايل مانند موارد برخي در چند

 كامل مستندسازي حتما بايد دست اين از كاشتني ابزار براي سريع استريليزاسيون سيستم از استفاده صورت در.  است ناپذير تناباج

 اپيدميولوژي مطالعات و زخم محل عفونت بروز پيگيري جهت بيولوژيك انديكاتورهاي نتيجه و بيمار نام وسيله مشخصات قبيل از

 . دشو انجام سازي استريل فرآيند
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 ن روشاز ايد. دقيقه از بين مي بر 15 تا 10درجه سانتي گراد درمدت  100عمل جوشاندن كليه ميكروبها را در   جوشاندن :(  ج

. معموال  ميشود تفادهكه با خلط و مدفوع بيمار آلوده شده و دسترسي به  گندزداهاي شيميايي نيست اسبراي گندزدايي لباس و لوازمي 

 . ويروسها را از بين ببرد لذا سترون كننده نيست اسپورها و بعضيب جوش نمي تواند آ

 : Pastorizationپاستوریزاسیون (  د
پاستوريزاسيون منظور از بين  درالزم دارند كه پاستوريزاسيون ناميده مي شود .  گندزدايييدني ها ، نوع ديگري شير و انواع ديگر نوش

 بين مي روند . به استثناي اسپور باكتريال از (ميكروب هاي زايا)ميكروب هاي پاتوژن بردن تمام ميكروب هاي موجود نيست و فقط 

بايد دانست كه شير پاستوريزه ، استريل نيست . بر حسب روش هاي مختلف درجه حرارت پاستوريزاسيون متفاوت است . درجه حرارت 

 تصور مي شد كه مايكوباكتريوم توبركولوزيس ) ميكروب سل( دقيقه انتخاب شده بود ، زيرا 20به مدت  cO7/61 قبلي پاستوريزاسيون

 زنده Co 61دقيقه مقاومت مي كند . بعدا ديده شد كه بورنتي عامل تب كيو در 15به مدت  oC 60كه ازمقاوم ترين باكتريهاست در

 دقيقه افزايش يافت . 30و به مدت  Co 68 مي ماند . بنابراين درجه حرارت پاستوريزاسيون به

 

 

 : خشکانواع حرارت 

 :فور -1
،  فوالدي ه. اين دستگاه داراي بدن رق گرم مي شوديان بربا ج ، داراي يك اجاق و يك اتاقك عايق كاري شده است كه دستگاه فور

اد درجه سانتي گر 160تگاه در . در اين دس تت استم ار، ترموستات و سيس ، تنظيم كننده درجه حرارت ، حرارت سنج ، زمان سنج فن

درجه سانتي  191ساعت و در  5/0دت درجه سانتي گراد در م 180، در  اعتس 1درجه سانتيگراد در مدت  171، در  ساعت 2در مدت 

 . گويند(   Rapid Heat Transfer انتقال سريع حرارت ) . به مورد اخير دقيقه وسايل استريل  ميشوند 10تا  6گراد در مدت 

 

 ، مته ها ، فرزها ، دريل ها ، نوک الكتروكوتر ، قيچي ، تيغ ، سوزن ها ، پودرها گازهاي آغشته به وازلين ، با فور مي توانيم روغن ها

 .  هاي شيشه اي و آيينه ها را سترون كنيم ه، لول

است . نفوذ پذيري آن ضعيف  وسايل فلزي نمي شود ده، زنگ زدگي وكند شردن لبه هاي برن فور وسيله ارزاني است و سبب خوردگي

لكرد فور، . براي كنترل عم ابزار حساس به حرارت مي شودو ه ، موجب تغيير رنگ و سوختن كاغذ و پارچ نياز به زمان طوالني دارد ،

استفاده  و هر هفته با  صحت عمل حرارت سنجش را كنترل نماييم ، اهد، با دماسنج ش يمد كنتي هر روز واشر نسوز آن را بازديبايس

 .  را ارزيابي نماييم عمل سترون سازي ( كه به حرارت خشك بسيار مقاوم است باسيلوس سوبتيليس) ولوژيك از آزمون هاي بي

 ، ا، زيرا به علت اختالف دم دستگاه را باز كنيم بدرجه سانتيگراد نرسيده نبايد در 50، تا درجه حرارت به زير  در پايان كار با فور

 .  اه سرايت مي كندآلودگي هواي بيرون به وسايل داخل دستگ

 :  شعله -2
 .  ايشگاه ها رايج استرالكلي به منظور سترون سازي در آاستفاده از شعله چراغ 
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 :  وزاندنس -3
د زخم ، پارچه هاي مصرف براي از بين بردن اجسام آلوده از قبيل بان "سوزاندن بهترين وسيله سترون سازي است اين روش معموال

وانات آلوده و وسايل بي ارزش ليوان كاغذي مسلوالن ، زباله ، الشه حي ، خطرناک تال به بيماريهاي مسري وشده ، البسه بيماران مب

   . ديگر كاربرد مؤثري دارد

 

 اطو كردن -4

 اطو كردن لباسها سبب گندزدايي البسه و از بين رفتن  بسياري از ميكروبها ميشود . 

 

 :   ) سرما ( برودت
دردايي ندارد ولي مانع رشد ميكروبها گرديده وبعنوان ضد فساد عمل مينمايد . سرما رشد ميكروبها و قارچهايي اگر چه سرما خاصيت گن

. مدت نگهداري مواد غذايي در درجات مختلف سرما متفاوت بوده و بستگي به  را كه باعث فساد مواد غذايي ميشوند متوقف ميكند

 .  تأثير درجه سرما بر روي هرنوع غذا دارد

ماهها دوام مي آورند . به همين دليل است كه توصيه شده از قرار دادن  ميكروب ها و قارچ ها بسياري از Co 2- Co 7 در حرارت

 وسايل و مواد آلوده در داخل يخچال خودداري گردد ، زيرا اين مواد آلوده پس از خروج از يخچال هم آلوده خواهند بود .

مدت هاي مديد زنده و به حاالت خفته باقي  -Co 195 و حتي -Co 70 و -Co 20 روس ها دردر حرارت زير صفر باكتري ها و وي

 مي مانند و پس از قرار گرفتن در شرايط مناسب شروع به رشد و تكثير مي نمايند .

 

Desiccation خشک كردن 
باكتري هستند اغلب منجر به خشك كردن موادي كه حاوي ،  باكتري هاي مختلف در برابر خشك كردن حساسيت متفاوت دارند

، خشك كردن  مقدار كمي باكتري در بردارد نسبت به سطوح مرطوبسطوح خشك اين يك اصل كلي است كه .  مرگ آنها ميشود

  اين طريق بيشتر براي ميوه ، سبزي ، شير ، ماهي ... استفاده ميشود . از راههاي قديمي براي نگهداري غذا است و از يكي

ياتي ميكروارگانيسم را كاهش مي دهد و گاه باعث مرگ مي شود . به طور كلي زمان زنده ماندن ميكروارگانيسم خشكي فعاليت ح

 پس از خشك كردن بستگي به عوامل زير دارد :

 نوع ميكروارگانيسم 

 موادي كه ميكروارگانيسم در آن خشك شده است 

 نوع روش و خشك كردن 

 ، حرارت ، رطوبت  شرايط فيزيكي همراه با خشك كردن مثل نور 

ساعت از بين  2-1گنوره آ و منگوكوک خيلي حساس به خشكي هستند و در عرض  بعضي از كوكسي هاي گرم منفي مثل نيسريا

مي روند . استرپتو كوک ها مقاوم تر مي باشند و هفته ها در خشكي دوام مي آورند . باسيل سل در خلط خشك شده حتي زمان 

 . سپور باكتري ها تا زمان نامحدود در خشكي زنده مي مانندبيشتري زنده مي ماند . ا
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عبارتست از خشك كردن باكتري ها در حال انجماد ؛ روشي است كه باكتري ها را مي تواند  Lyophilizationليوفيليزاسيون 

 . سال ها زنده نگه دارد

 

 

 : اشعه

 انواع اشعه ها اثر مرگ بار بر میكروارگانیسم ها دارند :

  : اوراءبنفشم عهاش

 (U.V) Ultraviolet Radiation از پرتوهاي غيريونساز است كه مي توان در گندزدايي محيط از آن استفاده كرد  .

  : دسته تقسيم مي كنند 3فرابنفش را از نظر طول موج و عملكرد به  پرتوي

1) U.V.C  نانومتر كه طيف ميكروب كش 290تا  200با طول موج بين )   ( Germicidطول ن پرتو استاي . 

  . نانومتر بيشترين قدرت ضد ميكروبي را دارد 265موج 

2) U.V.B  نانومتر كه طيف توليد ويتامين  320تا  290با طول موج بينD است .  

3) U.V.A  ت نانومتر كه طول موج خورشيدي اس 400تا  320با طول موج بين.  

 ، و يا قابل ، قابل حمل فيق، س . اين المپ ها به صورت ديواري در المپ هاي ژرميسيد استفاده مي شود U.V.Cاز طول موج 

.  دي برن، ساخته شده اند و آن را براي پاک سازي هوا و عفونت زدايي سطوح محيطي به كار م نصب در داخل كانال هواكش

 راي، ب پست كارخانه فيليخاواتي س 30. مثال يك المپ  عملكرد اين المپ ها بسته به كارخانه سازنده مي تواند متفاوت باشد

 .  متر كافي است 3متر مربعي با ارتفاع  6گندزدايي يك اتاق 

 د. چون اين المپ ها به غبار حساسند باي ، لذا بايد زمان كاركرد آن را يادداشت كنيم المپ هاي فرابنفش عمر محدودي دارند

 اربا غب آن ، اثر ضدميكروبي در نورش تغييري ايجاد شود بطور منظم سطح آن را با الكل تميز كنيم زيرا ممكن است بدون آنكه

 يييم زيرا نور مرئي اثر باكتري كش، محل را تاريك نما . در موقع استفاده از المپ بايد پنجره و شيشه ها را پوشانده كاهش يابد

 .  ميدهدآن را به ميزان زيادي كاهش 

بايستي  ، افراد رددد و يا ايجاد آب مرواريد يا حتي سررطان پوست گشوچون اين پرتو ممكن است موجب سوختگي پوست و قرنيه 

 .  لباسهاي محافظ و عينك استفاده نمايند ورت تماس مستقيم با اين پرتو ازدر ص

 uvموارد بکار گیری روش ضدعفونی با اشعه 

 وجود دارد : uvسه مورد اصلی استفاده از روش ضدعفونی با اشعه 

 مايعات گندزدايي 

 فضاها اييگندزد 

 سطوح اجسام گندزدايي 

 مايعات گندزدايي  

مي تواند براي آب آشاميدني ، آبهاي فرايندي و فاضالب يعني تمامي موادي كه آب بدون آلودگي  uvروش ضد عفوني با اشعه 

كردن آب مورد يا با آلودگي تقليل يافته مورد نظر است استفاده شود . امروزه كلرزني بيش از هر روش ديگري براي ضدعفوني 
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هايي نظير كلروفرم ايجاد مي كند كه احتمال تاثير سرطان زايي آنها  شناخته » هالوفرم«استفاده قرار مي گيرد ، ولي متاسفانه كلر 

شده است . اين امر باعث گرديد كه محققان به طور جدي در صدد جايگزيني و يا محدودكردن به كارگيري اين ماده شيميايي 

روش شناخته شده امروزي كه هيچ تغييري در خواص شيميايي و فيزيكي آب ايجادنكرده و ماده اي به آب اضافه  برايند . تنها

 نمي نمايد ؛ ضدعفوني با اشعه ماوراءبنفش است .

 

 براي ضدعفونی مایعات :  uv موارد کاربرد اشعه

 صنايع غذايي 

 آب هاي فرايندي و آب آشاميدني 

 رپرورش ماهي ، ميگو دام و طيو 

 فاضالب هاي شهري و صنعتي 

 الترونيك ) آب فوق العاده تميز (صنايع آرايشي و بهداشتي ، شيميايي ، دارويي و  

 خرهاي شنا ، آب نماها وجكوزي هااست 

 ر بسته و سيستم هاي تهويه مطبوعسيستم هاي خنك كننده مدا 

 سطوح فضاها و گندزدایی

. درحالي  و موفق ترين موارد استفاده از اشعه ماوراءبنفش به شمار مي آيد ضدعفوني فضا و سطوح بعد از آب يكي از مهم ترين

كه ضدعفوني هوا با وسايل متداول ضدعفوني به سختي ممكن بوده و يا عملي  نباشند اشعه ماوراءبنفش به عنوان وسيله اي 

ش كل هواي موجود در فضا به كمك جريان موثر براي از بين بردن ميكروارگانيسم هاي معلق در هوا به كار مي رود . در اين رو

 طبيعي از مجاورت المپ ها عبور نموده و تراكم ميكروبي موجود  در فضا به ميزان بسيار زيادي تقليل مي يابد .

 بدين ترتيب از انتقال بيماري ها و عفونت هايي كه از راه تنفس سرايت مي كنند جلوگيري مي گردد .

 فضاها : گندزداییبراي   uv موارد کاربرد اشعه

  ( شوئيها لباس و ها بخش –انتظار  اتاق –بيمارستان ها )اتاق عمل 

 ي ، آزمايشگاه ها و آشپزخانه هاداروساز 

 رورش دام و طيور و توليد خشكبارصنايع غذايي ، كشتارگاه ها ، صنايع لبني ، پ 

 تهويه مطبوع 

 :سطوح اجسام  گندزداییبراي   uvموارد کاربرد اشعه

 د فويل ، قوطي و بطريي مواد بسته در صنايع غذايي ماننضدعفون 

 ياد در فرآيند توليد و بسته بندجلوگيري از آلودگي مو 

 بطري و همچنين دستگاه هاي پركن مخازن ظروف و 

 uvتوسط اشعه  گندزداییعوامل موثر بر بازده 

به زمان تماس جهت غير فعال سازي مواد  يك فرايند فيزيكي است كه uvبر خالف بسياري از ضدعفوني كننده ها ، اشعه 

بايد توسط ميكروارگانيسم جذب شود . بنابراين هر عاملي  uvاشعه  ، بيماري زا بستگي دارد . براي رسيدن به غير فعال سازي
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 هاند ك به ميكروارگانيسم ها جلوگيري كند باعث كاهش تاثير ضدعفوني كردن مي شود . گزارش داده uvكه از رسيدن اشعه 

PH  روي خاصيت ضدعفوني توسط اشعهuv  . عواملی که روي بازده ضدعفونی توسط اشعه موثر نيستuv عبارتند از : موثرند 

o المپ سطح روي جامدات رسوب : شده حل آلی غیر و آلی مواد و شیمیایی هاي فیلم uv  مي تواند شدت اشعهuv را 

. بعالوه فيلم هاي تشكيل شده ناشي از تاثير مواد آلي ، منيزيم ، كاهش داده در نتيجه باعث كاهش بازده ضدعفوني گردد 

كلسيم و رسوبات آهن هستند كه گزارش شده است . آبي كه غلظت آهن ، سختي ، سولفيد هيدروژن و مواد آلي در آن 

وادشيميايي را كاهش مي دهد . تنوع م uvزياد باشد بسيار مستعد تشكيل رسوب است ، كه به تدريج شدت كارايي اشعه 

را كاهش دهد كه آنها شامل اسيدهاي هيوميك ، مواد فوليك و سولفونات ليگنين ، كروم ،  uvمي تواند عبوردهي اشعه 

  uv كبالت ، مس و نيكل هستند . همچنين عوامل رنگي مانند چاي و مواد استخراج شده برگ گياهان باعث كاهش شدت

 مي شود .

o داري باكتري ها و ديگر باكتري هاي بيماري زا ش و نگهسطح ذرات ، محل پرور رت :اجتماع میكروارگانیسم ها و کدو

 را uvمحافظت و نيز نور اشعه  uvاست . لذا وجود ذرات روي بازده ضدعفوني به دليل اين كه باكتري ها را از پرتو اشعه 

مي  . همانند ذرات كه باعث كدورت متفرق مي كند موثر است . بهر حال كدورت زياد باعث تاثير روي ضدعفوني مي شود

اجتماع ميكروارگانيسم ها نيز مي تواند روي بازده ضدعفوني موثر باشد و آن به اين دليل است كه باعث مي شود ، شوند 

 باكتري هاي بيماريزا در آن ها جايگزين شده عمال در پناه قرارگيرند .

 

  

 UVمزایای كاربرد اشعه 

 دون آلودگي شيمياييگي ميكروبي برفع موثر آلود 

 ني فوري بدون نياز به مخزن تماسضدعفو 

 هاي مقاوم در برابر كلر و اوزن ضدعفوني موثر ميكروارگانيسم 

 جانبي مضر و بيماريزاي شيميايي عدم ايجاد تركيبات 

 عدم ايجاد طعم و بوي شيميايي 

 غيير در كيفيت فيزيكي و شيمياييعدم ت 

 عدم ايجاد عوارض فوري و حساسيت 

 م تخريب محيط زيستدع 

 

 تاثیر زیست محیطی استفاده از اشعه ماوراءبنفش 

به سبب آن كه اشعه ماوراءبنفش يك عامل شيميايي نيست ، هيچ باقي مانده سمي توليد نمي كند . اما ممكن است تركيبات 

تركيبات به شكل بي ضررتري شيميايي مخصوصي به وسيله اشعه ماوراءبنفش دچار تغيير گردند . عموما تصور مي شود كه اين 

تجزيه مي شوند ، اما هنوز به پژوهش هاي بيشتري در اين زمينه نياز است . درحال حاضر بايد باور داشت كه ضدعفوني با اشعه 

 ماوراءبنفش هيچ گونه تاثير زيست محيطي مطلوب يا نامطلوب ندارد .

 



 

 
21 

 

 :   Xاشعه

زاسيون به كار نمي رود . ولي استريلي كشند ، انرژي و قدرت نفوذ زيادي دارد براي ميكروارگانيسم ها و سلول هاي حياتي ديگر را مي

 . براي به وجود آوردن موتانت هاي ميكروارگانيسم ها كاربرد دارد

 

 اشعه گاما :

ميكروب كش باالئي توانائي  ( مثل كبالت ساطع مي شود . قدرت نفوذ و راديو ايزوتوپ اين اشعه از بعضي ايزو توپ ها ي راديواكتيو ) 

 ر مي رود .ته هاي وسائل طبي يا غذائي به كادارد و براي استريليزاسيون مواد ضخيم و حجيم مثل بس

 
 

 

 

 گاز پالسما : 

سترون  ا آنكتريكي تصعيد مي كنند و لوازم حساس به حرارت و رطوبت را ب، پراكسيد هيدروژن را در يك ميدان ال در اين دستگاه

 .  دقيقه طول مي كشد 75تا  55. چرخه سترون سازي با اين روش  مي نمايند

 بازار وارد متحده اياالت در تجاري طور به بار اولين براي 1۹۹3 سال در و شد هشناخت 1۹۸7 سال در پالسما استريليزاسيون تكنولوژي

 و راديويي فركانس با امواج آن در كه كامل خالء تحت بسته محفظه يك در پالسما حالت از است .  ماده چهارم حالت پالسما.  شد

 خيلي كه شودمي ايجاد باردار ذرات و شده تهيه گاز لهايمولكو شرايط اين در كه گردد مي ايجاد شود مي اعمال ميكروويو انرژي يا

 اسيدهاي و ها آنزيم قبيل از سلول اصلي اجزاي با هستند قادر شده توليد آزاد هاي راديكال . ميباشد آزاد هايراديكال صورت به آنها از

 مي ها ميكروارگانيسم مرگ و متابوليسم فتنر بين از به منجر خود كه شوند آنها عملكرد اختالل نتيجه در و داده واكنش نوكلئيك

 روش اين.  كنند تعيين را فرايند اثربخشي توانند مي كه هستند مهمي متغير دو خلق شدت و ورودي گاز نوع سيستم اين در.  گردد

 اين كه داده نشان تمطالعا . دارد را باكتريايي مقاوم اسپرهاي شامل كه ها ميكروارگانيسم از وسيعي طيف كردن فعال غير توانايي
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 مانند.  باشد مي موثر ها باكتري اسپور و هاويروس،  قارچها،  مخمرها،  ها مايكوباكتريوم مثل رويشي هاي باكتري عليه بر روش

 متغير آلي مواد و آلي غير امالح حضور لوله قطر لوله طول ابزار شكل به توجه با روش اين اثربخشي استريليزاسيون هاي روش ساير

 نيز و باال حرارت به نسبت كه زدن زنگ مستعد فلزي آلياژهاي و الكتريكي وسايل،  ها پالستيك قبيل از لوازم و مواد.  باشديم

 از بيش با روش اين . ميباشند شدن استريل قابل هيدروژن پروكسيد پالسماي گاز بر مبتني سيستم وسيله به ميباشند حساس رطوبت

 . ميباشد گارساز پزشكي لوازمات درصد ۹5

 (  ETOاتیلن اكساید )

 قابل اشتعال و محلول در آب كه وقتي با هوا مخلوط شود مي تواند آتش زا باشد اكسيد اتيلن گازي است بي رنگ ،  . 

  12بكاربرده مي شود و يا با  %100اكسيد اتيلن يا با غلظت% CO2  بـكار  %50و  رطوبت درجه سانتي گراد  60، دماي

 برده مي شود

 دقيقه طول مي كشد 2۸5ترون سازي تقريبا هر چرخه س 

  تمام وسايلي كه باETO  هنگام  زيرا مواردي از سوختگي صورت در، ساعت هوادهي شوند  24تا  ۸سترون مي شوند بايد

فاده از ، هموليز خون در دياليز و است ، التهاب حنجره و ناي در استفاده از لوله هاي تراشه استفاده از ماسك هاي بيهوشي

 .  كاتترها در عمل جراحي قلب و آنژيوگرافي ديده شده است

 ابزار  ، الستيكي، چرمي، پنبه اي و ابريشمي ، از اتوكالو اتيلن اكسايد مي تــوان جهت سترون كــردن وسايـل پالستيكي

، ابزار  ، موتورها ، پمپ ها برق ، سيم هاي ، نخ هاي بخيه ، دوربين ها ، ابزار ظريف جراحي ، كاتترها و لوله ها آندوسكوپي

 . بزار حساس به حرارت استفاده كردو انواع هند پيس هاي دندان پزشكي و ا ، ساكشن ، مايعات ماشين هاي قلبي تنفسي

  قدرت نفوذETO بوده و افظ ويژه جلوگيري كننده از جرقه . همچنين نيازمند مح باال بوده ولي زمانش طوالني است

 . نيز هزينه زيادي داردسيت زا و در تماس هاي طوالني سرطان زا و موتاژن )جهش زا( مي باشد و ، حسا مسموميت زا

 رطوبت و سيستم تهويه دستگاه كنترل شود و با اسپور باسيلوس سوبلتي ليس به صورت هفتگي  بايستي درجه حرارت ،

 عملكرد سترون سازي پايش گردد.

 بودن خطرناك و باال هزینه شیک طوالنی زمان اتیلن اکسید گاز با وناستریلیزاسی هاي سیستم ضعف نقاط مهمترین

 استريل جهت مناسب بسيار كارايي اتيلن اكسيد گاز با استريليزاسيون روش قوت نقطه بزرگترين . است کارکنان و بیماران براي گاز

 معرض در افراد گرفتن قرار.  است لوازم ندهده تشكيل مواد به آسيبي هيچگونه بدون رطوبت و حرارت به حساس پزشكي لوازم نمودن

 تنفس.  شود مركزي اعصاب سيستم اختالل نيز و تنفس سيستم گوارش دستگاه ها چشم پوست التهاب به منجر  اتيلن اكسيد گاز
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 وپاتينور پلي و عصبي سيستم عملكرد اختالل شناخت و ادراک اختالل،  كاتاراكت ايجاد باعث تواندمي گاز اين مدت طوالني

 . شود كنندهناتوان

 هايسرطان و مكرر هاي سقط خطر افزايش و خوني تغييرات به منجر تواندمي شغلي داليل به اتيلن اكسيد گاز معرض در گرفتن قرار

 آن در كه مختلف مقاالت اساس همين بر . داد قرار انساني كارسينوژن عوامل دسته در بايد را اتيلن اكسيد گاز لذا ، شود مختلف

 و مواجهه چگونگي به بستگي مجاز سطح كه داشتند اعالم و گرديده مشخص كاربران براي اتيلن اكسيد گاز با تماس مجاز محدوده

 تماس اتيلن اكسيد با شده استريل وسايل با كه بيماراني مورد در بلكه كاربر پرسنل مورد در تنها نه.  دارد تماس مدت و مواجه دفعات

 .گردد وسايل از استفاده هنگام بيماران متوجه آسيب كمترين كه است دليل اين به موضوع اين اهميت ، است مهم لهمسئ اين نيز دارند
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 سترون ساز ها و گندزدا های شیمیایی :  

 مواد شيميايي با غلظت هاي مختلف استفاده نمود .  زارند بايد براي گندزدايي يا استريل كردن وسايلي كه تحمل حرارت را ندا

بايد قبل از استفاده از اين مواد وسايل را كامال شست و خشك كرد ، وجود آلودگيهاي قابل مشاهده مثل خون خشك شده باعث زنده 

 .  خيس بودن وسايل باعث رقيق شدن محلول ميگردد ساير موجودات ميشود . ماندن باكتريها و

  

 :  ضد عفونی كننده های شیمیایی بایستی دارای خواص زیر باشند اها وگندزد

 قادر باشد عامل بيماريزا را در كمترين زمان ممكن از بين ببرد  

  صابون و پاک كننده ها و چرک و كثافت اثرش را از دست ندهدخون ، درتماس با مواد مختلف مانند 

 وي پوست بدن اثر سوء نداشته باشدر   

 فراد نسبت به آن كم باشد در نهايت براي انسان و حيوانحساسيت ا 

 ضرر نداشته باشد و بدبو نباشد 

  خراب نشودتجزيه يا بوده و تحت شرايط عادي بايستي ثابت و پايدار 

  درمجاورت هوا و نور فاسد نشود  

 درمقدار كم ، قدرت گندزدايي خود رانشان دهد  

 قابليت نفوذ خوبي داشته باشد. 

 شدن درآب را داشته باشد و اگر به صورت امولوسيون است  قابليت حل

 مان صورت باقي بمانده به

  خيلي گران نباشد مناسب بوده و آن قيمت  

 باشد داشته وسيع اثر گستره 

 محلول باشد آب در 

 نباشند مقاوم آن به ها ارگانيسم 

 نشود فلزات خوردگي باعث 

 باشد زننده بوي فاقد 

 باشد آسان آن استفاده روش 

 بگذارد باقي اي اليه خود از 

 اشدب ميسر كننده پاک مواد با آن همزمان استفاده 

 

  

    : قدرت گندزدایی تحت تاثیر فاكتورهای مختلفی می باشد

I. مقدار مواد آلي موجود به روي وسيله  

II. مدت زمان تماس با مواد ضد عفوني كننده  

III. نوع و مقدار آلودگي با ميكروارگانيسم 
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IV. غلظت 

V. وسيله پزشكي شكل و وضعيت  

VI. pH ماده ضدعفوني كننده 

VII. نوع كار با وسيله و خطر بالقوه انتقال عفونت آن 

 

 نکته را باید در نظر داشت : 3 گندزداییدر مصرف عوامل شیمیایی به منظور 

ابي انتخ وسايل آلوده به كار مي رود ممكن است براي پوست مضر باشد . بنابراين ماده گندزداييعامل شيميايي كه براي  -1

 . كند سازگار باشد گندزداييكه قرار است  ابزار و سطوحيبايد نسبت به 

همه ميكروازگانيسم ها به طور مساوي نسبت به همه مواد ضد عفوني كننده حساس نيستند . ميكروبهاي گرم منفي و مثبت  -2

 .كننده هاي كاتيونيك مقاوم است يحساسيت متفاوتي دارند . اشرشياكلي خيلي بيشتر ازاستافيلوكوک طاليي نسبت به ضد عفون

و حضور مواد ارگانيك خارجي كه  – غلظت – زمان –  PH– حرارت مثل شوند گرفته نظر در بايد محيطي شرايط -3

 . همگي در نحوه عمل ماده ضد عفوني كننده موثر هستند

 
  

 :   تقسیم بندی وسایل و تجهیزات پزشکی براساس میزان خطر عفونت

را براي وسايل پزشكي و جراحي توصيه كرده كه تقسيم بندي اسپالدينگ (  CDC ) ترل بيماري هاي آمريكامركز پيشگيري و كن

اين تقسيم بندي شامل سه دسته و براساس احتمال انتقال آلودگي از طريق وسايلي كه قبل از استفاده از نظر ميكروبيولوژيكي آلوده 

 ، نيمه بحراني و غيربحراني است .  ي. اين طبقه بندي شامل وسايل بحران اند مي باشد

  

  :  (Critical Devices) لوازم خطیر، حساس یا بحرانی -1

بنابراين در صورت آلوذگي خطر بااليي براي ايجاد عفونت با  ي استريل يا سيستم عروقي مي شوندلوازمي هستند كه وارد بافت ها

، وسايل كاشتني ادراري  قلبي و  كاتترهاي ، لوازم جراحي ، اتترهاي عروقي، ك مانند سوزن ها : هر يك از ميكروارگانيسم ها دارند

 اين لوازم بايد حتماً استريل شوند . . ... و در داخل بدن 

  

  

  

  

   : (Semi critical Devices) لوازم نیمه خطیر یا نیمه بحرانی -2

،  آندوسكوپ هاتجهيزات درمان تنفسي و هوشبري ، برخي از :  لوازمي هستند كه با غشاء هاي مخاطي تماس پيدا مي كنند. مانند

وسايل  ، فورسپس هاي بيوپسيتيغه هاي الرنگوسكوپ ، پروب هاي مانومتري داخل مري ،كاتترهاي مانومتري داخل مقعدي ، 
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ترون و اگر ميسر نبود در حد ، لوله تراشه و ... . اين لوازم را بايد حتي المقدور س ، حلقه هاي تنظيم كننده ديافراگم جراحي كرايو

 گندزدايي نمود .  (H.L.D)سطح باال 

  

 

 (Non critical Devices) :   لوازم بی خطر یا غیربحرانی -3

و ... . اين لوازم با  ECG، الكترودهاي  ، كاف فشارسنج لوازمي هستند كه با پوست سالم تماس پيدا مي كنند. مانند: گوشي معاينه

 گندزدايي گردد .  (L.L.D)طح پايين  آب و صابون يا مواد گندزدا در حد س

  

 

 : ا براساس نوع عملکردتقسیم بندی گندزداه

. اين سطوح  ، سه سطح گندزدايي را براي سطوح و وسايلي كه براي استفاده نياز به استريل شدن ندارند مطرح مي كند اسپالدينگ

ندي بر اين اساس است كه ميكروارگانيسم ها معموالً . اين طبقه ب ، سطح متوسط و سطح پايين است گندزدايي شامل سطح باال

 ژرميسيدهاي شيميايي گروه بندي شوند .  مي توانند با توجه به ماهيت مقاومت آن ها در برابر عوامل فيزيكي و يا

  

  :(High Level Disinfectant) H.L.D سطح باال يگندزدا 

. اين سطح از گندزدايي به عنوان استاندارد مناسب براي  ز اسپورها مي شوندباعث كشته شدن تمام ارگانيسم ها به جز تعداد زيادي ا

. تمامي باكتري هاي  آماده سازي ابزارهاي نيمه بحراني حساس به گرما از جمله آندوسكوپ هاي فايبراپتيك و قابل انعطاف مي باشد

، پراستيك اسيد %5/7ن راكسيد هيدروژ. پ يرفعال مي كند، قارچ ها و اسپورهاي باكتري را غ ، ويروس ها ، مايكوباكتري ها وژتاتيو

، هيپوكلريت و پركلرين غليظ از جمله مواد شيميايي اسپورسيدال قوي هستند كه براي ضدعفوني سطح باال به %2، گلوتارآلدئيد  1%

  ، فقط بايد در موارد محدود ذكر شده به كار روند . به دليل اثرات سمي اين مواد . كار مي روند

  

ویروسهاي پوشش 

 دار

 بدون ویروسهاي

 پوشش
 باکتریها قارچها

باسیل 

 سل

اسپور 

 باکتریها
 سطح گندزدایی

 +  +  +  +  +  +/ -  high level            باال 

 +  +/ -  +  +  +  -  intermediate  متوسط 

 +  +/ -  +/ -  +/ -  -  -  low level            پایین 
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  :(Disinfectant Intermediate Level) I.L.Dسطح متوسط يگندزدا 

اما  باكتري ها نمي شود ،. اين سطح از گندزدايي باعث از بين رفتن اسپور باعث كشته شدن تمام ارگانيسم هاي وژتاتيو مي شوند

قاوم تر از باكتري هاي ميسيدهاي شيميايي بويس مي شود كه نسبت به ژرم باعث غيرفعال شدن مايكوباكتري و متوبركلوزيس واريته

ي شيميايي با قابليت . ژرميسيدها هستند ( با يا بدون پوشش چربي) چ ها و ويروس هاي متوسط تا كوچك ، قار وژتاتيو معمولي

 رها است . فوويد و نليف ات، بعضي از تركيب ، الكل ها گندزدايي سطح متوسط شامل تركيبات حاوي كلر از جمله هيپوكلريت سديم

  

  :(Low Level Disinfectant) L.L.D گندزدا سطح پایین 

: ويروس نقص ايمني انساني و ويروس آنفلوانزا و  ، ويروس هاي پوشش دار از جمله ، قارچ باعث غيرفعال شدن باكتري هاي وژتاتيو

، برخي از  مل تركيبات چهارگانه آمونيوم. مواد گندزداي سطح پايين شا ويروسها مي شود ويروس هاي بدون پوشش از جمله آدنو

 فنليك ها و بعضي از يدوفورها مي باشد . 

  

  

  

 

  

 High Level  سطح باال يگندزدا 

  

 اکسیدکننده عوامل 

 گلوتارآلدئید 

 یدئفرمالد 

 

 

 intermediat level   گندزداي متوسط

 ( کلر هگزیدین ، هیپوکلریت سدیم) لر وترکیبات کلره ک  

 ( فوریکر، ترکیبات یدو ، تنتورید لوگل) ت یده ید وترکیبا 

 ( %70، ایزوپروپیل  اتیل)  الكلها  

 

 

    low level گندزداي ضعیف

 ترکیبات فنلی               فنل و               

   آمونیوم و ترکیبات آمونیوم 

 وسیع دارند ولی هاگ کُش نیستند کُشی محدوده میكروب 

  دارند سمیت و خاصیت خورندگی کمی 

   هزینه کم تا متوسط دارند 
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 آلی بسیار فعال میشوند  در صورت وجود مواد 

  در بیمارستانها براي ضدعفونی سطوح و ظروف آزمایشگاهی استفاده میشود 

 

 

   :(  ، پراستیک اسید پراكسید هیدروژن)  عوامل اكسیدكننده 

 كُشي قوي تا متوسط دارند ولي هاگ كش نيستند فعاليت ميكروب  

 خاصيت خورندگي وسميت محدودي دارند  

 تميز كننده با ارزش ميباشد بعنوان يك ماده بوزدا و  

 در حضور مواد آلي غيرفعال ميشوند  

  هزينه مناسبي دارند  

سطح باال  گندزدايدرصد به عنوان  6 درصد استفاده باليني دارد ، 2تا  1% است و در رقت هاي 30پر اكسيد هيدروژن ماده غليظ 

دهان )  مي توان براي از بين بردن بوي نامطبوع دهان در استوماتيت ها . از اين ماده % به عنوان سترون كننده بكار مي رود5/7و 

عدسي هاي  ا وزدايي آندوسكوپ هگند، (  درصد 2-1ول محل) هوازي دارند  بي، زخم هايي كه گرايش عفونت هاي (  %1شويه 

پراكسايد مي تواند  دروژنهمچنين هي. ود استفاده نم(  %5/7ول با محل) فلزي  ايل غيرزي وسو سترون سا ( %6با محلول ) ي تماس

بايستي وسايل را ابتدا با آب  ادهزي با اين ما. پس از سترون س  درنج و روي اثر خورندگي داشته باش، ب ، مس بر روي فلزات آلومينيوم

 .  استريل شستشو نموده و سپس مورد استفاده قرار دهيم

ماده  ك% حتي به عنوان ي1و در غلظت هاي  گندزدادر لنژري ها به عنوان (   50PPMپراستيك اسيد در غلظت هاي پايين )

 .  ي وسايل فلزي اثر خورندگي داردرو ي وسايل حساس به حرارت مفيد و بر. برا سترون كننده بكار مي رود

 

    گلوتارآلدئید : 

  ( گاز مايع و)  يل كننده استاستر در غلظتهاي مختلف گندزدا و 

 ( %2)  فعاليت اسپوروسيدال دارد 

  درصد روي هليكو باكتر موثر است 5با غلظت  

  . بخارات آن سمي ميباشد 

 ) حرارت را در حد باالدقيقه وسايل حساس به  ۹0تا  10، محلولي است كه ظرف ، استرانيوس ( ، گلوتارال سايدكس) گلوتارالدئيد 

H.L.D  )دزدايي، گن داستفاده از گلوتارالدئي ورد. رايج ترين م دساعت آن ها را سترون مي نماي 10تا  6يي مي كند و ظرف گندزدا 

قابل استفاده روز  28تا  بوده و. محلول فعال سبز رنگ  ، لوازم تنفسي و جراحي است ، لوازم بيهوشي ، آسپيراتورها آندوسكوپ ها

 . تاس

، براي گندزدايي لوازم فلزي ماده مناسبي  لذا گلوتارآلدئيد فعال . ات استجلوگيري از خورندگي فلزبراي  موجود در محلول نيتريت

 . است
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  فرمالدئید :

  كُش قوي است   ميكروبو  وسيدالاسپور، باكتريسيدال 

 باشند مفيد است براي ضدعفوني كردن وسايلي كه به گرما حساس مي  . 

  ( ، قرص مايع) كارسينوژن ميباشد  

  استريل كننده است 8-6غلظت % 

  تائيديهF.D.A  ندارد 



  :(  وایتکس و پودر پركلرین) خصوصیات كلر 

 محيط قليايي باعث كاهش فعاليت بيوسيدال كلر ميشود  

 افزايش غلظت و دما باعث افزايش فعاليت باكتريوسيدال كلر ميشود  

 كلر باعث خورندگي فلزات ميشود  

 احتي ريه ميكندايجاد التهاب پوست و نار  

 در حضور مواد آلي ناپايدار است  .  

 

  هیپوكلریت سدیم :

 ت. ماده اي اس كلر قابل دسترس است  50000PPM، حاوي  موجود در ايران ( وايتكس يا آب ژاول خانگي) هيپوكلريت سديم 

 .  ، سريع العمل و با گستره عملكردي وسيع ارزان

دقيقه  20رف ظ PPM   1500 - 1000تدقيقه ، يا  با غلظ 5ف ظر PPM 10000 - 5000، در غلظت  اين ماده

ظت و در غل  I.L.Dطح دقيقه س 10ظرف  PPM  1500 – 1000، در غلظت  ايجاد مي كند H.L.D طحسگندزدايي 

 .  عمل مي كند L.L.Dدر سطح  PPM  100ييك پانصدم يعن
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 :ای مختلف جهت گندزدایی غلظت های مورد استفاده این ماده برای كاربرده

 

 .  ، براي وسایل فلزي مناسب نیست چون این ماده موجب خوردگی فلزات می شود

 

 پركلرین : 

 8/0 ات 2/0دار ، با مق ازي آب. براي سالم س فيد رنگ و ارزان كه به عنوان ماده گندزدا به كاربرده مي شودپركلرين گردي است س

PPM  دارليتر آب و عفونت زدايي فاضالب ها به مق 10گرم در  5، سبزي ها و ميوه هاي زميني با مقدارgr  20  ليتر آب  10در

عنوان سفيد كننده و رنگ  ه. پركلرين ب زدايي وسايل فلزي مناسب نيستگندبراي گ زدگي فلزات مي شود و . موجب زن كاربرد دارد

 .  كاربرد دارد بر نيز

 الکل ها : 

% و 60ا ايزوپروپرانول % ب42. اثر الكل ان پروپرانول  اتانول ، يا ايزوپروپانول و يا پروپانول هستند الكل ها يا به صورت ان

الكل  . (  (I.L.Dابينيبين گندزدايان م به عنوان آنتي سپتيك بكار مي روند و هم به عنرو، ه . الكل ها % برابر است77انولات

 ل. مواد الستيكي را سخت و چسب ابزار را ح ، وسايل را رنگي نمي كند و زود تبخير مي شود ، باقي مانده ندارد عمل مي كند يعسر

 .  بكار ببريمو سطوح گلس براي وسايل عدسي دار  . ممكن است خاصيت خورنده داشته باشد و نبايد آن را مي كند

 

 

 ( وایتكسخانگی ) ژاول آب اساس بر رقت

 )                   %5 غلظت )  

 ppm 50000كلر قابل دسترس 

 

 موارد مصرف

 درصد ( 10)  10/1
 ترشحات خونی

5000 ppm 

 درصد ( 5)  20/1
 ظروف آزمایشگاه

  ppm 2500 

 درصد ( 2)  50/1
 گندزدائی عمومی محیط

1000 ppm 

 درصد ( 1)  100/1
 گندزدائی وسائل تمیز

500 ppm 

 درصد ( 0.25)  400/1

نوزاد ، سطوح وتجهیزات  لوازم مورد استفاده جهت تغذیه

 تهیه و تدارك غذا الزم برای

125 ppm 
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 :  یدوفورها

 وان% آن به عن5/7، محلول  % آن به عنوان آنتي سپتيك10،كه محلول  ي است يدوفورتركيب ( Povidone Iodine ) بتادين

ماده ن واهمچنين به عن رود .ده سازي بيماران براي عمل بكار مي، جهت شستشوي دست ها قبل از عمل جراحي و يا آما اسكراب

، از خود  باشند تهيدوفورها ممكن است اثر خورندگي داش . كال در هيدروتراپي و عفونت زدايي دماسنج ها بكار برده مي شود گندزدا

 .  باقيمانده بر جاي مي گذارند و در حضور مواد آلي غيرفعال مي شوند

 تركیبات فنولی : 

.  مي شوند ردهبكار ب گندزداان وز مشتقات فنولي هستند كه اكثرا به عنيدين و هگزاكلروفن ا، كلرهگز سينول، رزو ، كروزول دتول

مواد براي  ريندين يكي از بهت% كلرهگزي1يون . مثال كرم يا لوس البته در بعضي موارد نيز به عنوان آنتي سپتيك كاربرد دارند

شستن  رايدرصد الكلي يا آبي آن ب 5/0. محلول هاي  ده استعفونت زدايي در سوختگي ها بوده ومقاومتي عليه آن ايجاد نش

براي شستن  ز. هگزاكلروفن ني دت و اتوتوكسي سيتي نيز داشته باشسمي مانند كراتي ضدست ها به كار مي رود و ممكن است عوار

و  ICUويژه در هدر همه گيري هاي استافيلوكوكي ب دست ها قبل از اعمال جراحي بكار مي رود و به عنوان يك آنتي سپتيك قوي

NICU خاصيت خورندگي فلزات را ندارند . اين تركيبات ها كاربرد دارد ،  . 

 

 

 تركیبات آمونیوم چهار ظرفیتی : 

 گندزدا ارا در بيمارستان به عنوان آنتي سپتيك يآمريكا مصرف اين مواد   CDCعمل مي كنند . L.L.Dاين تركيبات بيشتر در حد 

 ( ، اثاثيه و مبلمان بيمارستان ، ديوار كف) طوح محيطي تنها براي پاک كردن س . امروزه اين مواد قطع نموده است 1976از سال 

 .  به كار مي روند

 .  تنداز تركيبات آمونيوم چهار ظرفيتي هس(  %10هايژن ) هامون ،  10، ميكرو  ، ساولن(  بنزاليب) بنزالكونيوم كلرايد 
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 مقاومت و حساسیت ارگانیسم ها به مواد گندزدا : 

ومت زير مقا جدول اومت متفاوت نشان مي دهند.، نسبت به مواد گندزدا حساسيت و مق ميكروارگانيسم ها برحسب ساختمانشان

 :  ارگانيسم ها به مواد گندزدا را از باالترين تا پايين ترين سطح مقاومت نشان مي دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه مقاومت میکروارگانیسم ها به گندزداها و استریلیزاسیون و روش توصیه شده برای حذف آنها

   

 فرآیند حذف پریون پریون ها ) بیماري کروتزفیلد جاکوبز ( 

 
، باسیلوس سوبتیلیس ، اسپورهاي باکتریایی ) باسیلوس آتروفئوس 

 (کلستریدیوم دیفیسیل و ... کلستریدیوم اسپورانژ ، 
 استریلیزاسیون

  کوکسیدیا ) کریپتوسپوریدیوم ( 

 گندزدایی سطح باال (وباکتریوم ها ) توبرکلوزیس و مایك 

 
) پولیو ویروس ، راینو ویروس ،  ویروس هاي کوچک یا غیر لیپیدي

 کوکساکی ویروس و .. (
 گندزدایی سطح متوسط

  کاندیدا (قارچ ها ) آسپرژیلوس ،  

 
 باکتري هاي رویشی ) استافیلوکوك اورئوس ، پسودوموناس آئروژینوزا

 ( ، اي کوالي ، نایسریا مننژیتیس ، سالمونال ، انتروکوکسی ها و ...
 گندزایی سطح پایین

  ( B  ،HIVویروس هاي اندازه متوسط یا لیپیدي ) هرپس ها ، هپاتیت  

 
 

 میکروارگانیسمنام  رتبه

 پرایون ها 1

 اسپورهاي باکتریایی 2

 مایكوباکتریاها 3

 کیست هاي انگلی 4

 ویروس هاي کوچک بدون پوشش 5

 تروفوزوئیت ها 6

 باکتري هاي گرم منفی بدون اسپور 7

 قارچ ها 8

 ویروس هاي بزرگ بدون پوشش 9

 باکتري هاي گرم مثبت بدون اسپور 10

 وشش دار ویروس هاي پ 11  
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 فصل چهارم
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 : استریلیزاسیون ، گندزدایی و فتاصول نظا
 
 در مورد نحوه استفاده از آن ها و احتياطات توصيه شده، دستورالعمل با استفاده از بروشورهال از استفاده از هر ماده گندزدا حتماً قب 

ندزدا اطالعات الزم را ، مكانها يا وسايلي كه مي توان با استفاده از ماده گندزداي مذكور آنها را گندزدايي كرد و اثرات ماده گ

 .  كسب كنيد

 ماسك و  ، عينك ، ، پيشبند ، دستكش مانند لباس و كفش كاردايي به وسايل حفاظت فردي مناسب قبل از شروع عمليات گندز

 مجهز گرديد . ...

 آشنايي الزم با موارد ايمني مواد داشته باشيد . 

 ضروريست  ير محلول گندزدا بر روي ميكروبهابراي افزايش تاثوسايل  ام و كثافت از روي سطوح و، زدودن اجر قبل از گندزدايي 

 مقدور نباشد از محلولهاي شيميايي ميكروب كش  ( دايي يا استريل كردنجهت گندز) صورتي كه كاربرد روشهاي حرارتي  فقط در

 . استفاده گردد

 اثرات گندزدايي آنها از بين مي رود نبايد مواد گندزدا را با هم يا با مواد شوينده مخلوط نمود بدليل اينكه . 

 از مواد گندزدا فقط در غلظتهاي توصيه شده استفاده گردد و براي تهيه محلولهاي گندزدا حتماً از پيمانه استفاده شود . 

 نمودن بيش از مدت توصيه شده وسايل در محلولهاي گندزدا جداً خودداري شود از غوطه ور . 

  مناسب و در دماي مناسب نگهداري نموده و از قراردادن آنها در كنار گرما جداً خودداري شود مواد گندزدا را در مكانهاي 

 ( ه گندزدا به سرعت از بين مي روددر غير اينصورت اثرات محلول يا ماد) 

 لين و فرما در محلي كه رقيق سازي صورت مي گيرد و هنگام استفاده از مواد حتماً تهويه مناسب صورت گيرد موادي همچون

 از طريق تنفس مي توانند اثرات مخربي داشته باشند . گلوتارآلدييد

  مشخصات محلول يا ماده گندزدا   برچسبنموده و بر روي بطريها حتماً مواد يا محلولهاي گندزدا را در بطريهاي در بسته نگهداري

 . الصاق باشد

 ه براي روزهاي بعد قابل استفاده نيستند جدا خودداري شوداز تهيه بيش از اندازه مورد نياز روزانه محلولهاي گندزدايي ك . 

 محلول تازه تهيه گردد و بعد انقضاي مدت استفاده محلولهاي ساخته شده حتماً آنها را دور ريخته . 

  ثبت تاريخ ساخت محلول گندزدا و غلظت آن براي محلولهايي كه قابليت مصرف بيش از يك روز را دارند روي بطري آنها

 . ميستالزا

  دهيد انجام تعيين شده مخصوصهاي مكان در شستشو و گندزدايي وسايل . 

 تميز كه در مكان مناسب نصب شده اند  ( دسب) و و گندزدايي حتماً از قفسه هاي جهت خشك نمودن وسايل بعد از فرايند شستش

 . استفاده شود

 هاي آماده استريل را در مكان مخصوص و تميز نگهداري نماييدكپ . 
 

 

 

 

 



 

 
36 

 

 : نکات مهم در حفظ شرایط استریلیته وسایل استریل
 . ست و غيره باشند يا ك، نوع پ ، تاريخ استريل كننده كداراي مشخصات الزم از قبيل نام پكليه بسته هاي استريل بايستي  

 .اشند ب 6داراي انديكاتور كالس  Aكليه بسته هاي استريل شده بايد عالوه بر مجهز شدن به نوار استريل كالس  

 .( از دستكاري آنها خودداري شود) اي استريل شده كمتر دست زده شود به بسته ه 

 . سبدهاي مخصوص انجام گيرد به بخشها بايد توسط CSRانتقال بسته هاي استريل شده از  

 رفت و آمد به محلهاي نگهداري وسايل استريل بايستي محدود باشد . 

در غير اينصورت از حالت ) ودگي و آسيب فيزيكي درامان باشد ، آل باشد كه از رطوبت محل نگهداري وسايل استريل بايد طوري 

 .(  خارج مي شوداستريل 

، باعث آلوده شدن و خارج شدن آنها از شرايط استريل مي  ، بازشدن برچسب بسته ها و روي زمين افتادن وسايل استريل خيس شدن 

 . گردد

، لوله هاي روكار و منافذ نگهداري شوند و از آلودگي وسايلي كه  ، درب ، پنجره ت منابع آبوسايل استريل هيچگاه نبايد در مجاور 

 . در قفسه هاي فوقاني قرارگرفته اند بايستي اجتناب شود

 . كليه بسته هاي استريل شده بايد در داخل وسيله هاي چرخدار يا قفسه هاي ثابت قابل شستشو و گندزدايي نگهداري شوند 

 45سانتيمتر از ديوار و  5و  ( سانتيمتر 30ترجيحاً ) سانتيمتر از كف  20-30ايد طوري طراحي شوند كه حداقل قفسه ها ب 

 سانتيمتر از سقف يا وسايلي كه از سقف آويزان هستند فاصله داشته باشند .

 35-50سانتيگراد و رطوبت  18-25، درجه حرارت  جريان هوا در ناحيه نگهداري وسايل استريل بايستي دوبار در ساعت تهويه 

 درصد باشد .

 توجه به تاريخ مصرف بسته هاي استريل شده 

، گندزدایی و سترون سازي ضروریست و در صورت شک در  و در انتها توجه و دقت کافی براي انجام عمل ضدعفونی

ند موجب عدم اثربخشی . بی توجهی به مسائل جزئی نیز می توا مراحل اجراء باید مجدداً اقدامات الزم تكرار گردد

 .  فرایند و انتقال یا گسترش بیماري و عفونت گردد

 

 

 مراحل آلودگی زدایی سطوح و وسایل:  

   ( درجه سانتي گراد 35 زيردماي آب ) بين بردن آلودگي واضح ماده آلي  براي از آب سرداستفاده از  .1

 ( درجه سانتي گراد 50 تا دماي آب)  ( شوينده) و ماده دترجنت  آب گرماستفاده از مخلوط  .2

 استفاده از غلظت مناسب ماده گندزدا  .3

 استريليزاسيون  مراحل .4
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 اهمیت پاكسازی قبل از گندزدایی و استریلیزاسیون:  
 از استفاده با طبيعي طور به كه اجسام از آلي مواد و خاک و گرد مانند خارجي مواد زدودن از است عبارت كردن تميز كردن تميز

 چون است الزم استريليزاسيون و باال سطح ضدعفوني از قبل كردن تميز اين ميشود انجام آنزيمي محصوالت يا ها ژن سرد و آب

 خشك آلوده مواد اگر كه داشت توجه بايد شودمي فرايندها اين كارايي از مانع مانندمي باقي وسايل سطح بر كه غيرآلي و آلي مواد

 وسايل علت همين به گردند مي اثر بي يا اثر كم استريليزاسيون و ضدعفوني و شودمي شكلم زدودن فرآيند شوند سوزانده يا

 .  شود شسته آب با استريليزاسيون از قبل خون شدن خشك از جلوگيري براي بايد جراحي

 سلولی خارج مواد ترشح و سلولی های مجموعه ساخت و سطوح به اتصال با است ممكن ها میكروارگانیسم

،  هستند مقاوم بسیار شیمیایی مواد به نسبت ها بیوفیلم.  دهند تشكیل را بیوفیلم نام به باكتری از ییهاالیه

 هستند میكروبی جوامع همان واقع در ها فیلم. بیو بمانند امان در گندزدا مواد تأثیر از راحتی به توانند می بنابراین

 هایمیكروب میشوند تشكیل ها توده این وقت.  شوندنمی جدا راحتی به و چسبند می ستوه به محكم طور به كه

 .  باشند مقاوم شدت به گندزدا مواد به نسبت توانندمی آنها درون

 ژنوتيپي هايتفاوت،  ها بيوفيلم فيزيكي هايويژگي از : عبارتند حالت اين در باكتريها مقاومت براي شده شناخته هايمكانيزم

 PH     مثل  ها بيوفيلم درون فيزيولوژيكي گراديان و ها ميكروب توسط كننده ثيخن هاي آنزيم توليد،  باكتريها

 باكتريايي ضد مواد و ها بيوتيك آنتي به نسبت سوسپانسيون حالت در ها باكتري همان با مقايسه در بيوفيلم درون هاي باكتري

 تركيبات است شده انجام ها بيوفيلم پاكسازي هاي روش و مواد ارزيابي براي كه جديدي مطالعات اساس بر.  مقاومترند برابر هزار

 لوله داخلي ديواره در كه كنندمي تصور محققان.  كنندمي  غيرفعال را بيوفيلم هايباكتري موثري طور به ها منوكلرامين و كلردار

 موجود هاي باكتري يوفيلمب اليه اين و گيردمي قرار گليكوكاليكس با شده پوشيده هاي ارگانيسم سلولي هاي توده pvc هاي

 هاوفيلم. بي كندمي عمل مداوم آلودگي براي مخزن يك عنوان به و كند مي محافظت ها كننده ضدعفوني برخي از را خود داخل در

 هاي دستگاه تماسي لنزهاي مانند پزشكي هاي دستگاه از بسياري و دندانپزشكي يونيت آب هاي كانال آب منابع و مخازن در

 وجود . شوند مي يافت ها آندوسكوپو  عروقي درون كاتترهاي،  ادراري كاتترهاي،  همودياليز هاي سيستم ، قلب بانضر تنظيم

 برخي . باشد داشته جدي عوارض باشند مي پزشكي هاي پروتئين داراي كه بيماراني و ايمني نقص بيماران براي توانند مي آنها

 تاكنون ولي،  دهند كاهش را بيوفيلم درون زنده هاي باكتري تعداد يا و كرده تجزيه را ها فيلمبيو توانند مي ها تجندتر و ها آنزيم

 نشده تاييد آمريكا داروي و غذا سازمان يا و EPA نظير جهاني معتبر علمي مراكز توسط محصولي هيچ منظور اين براي

  است

 

 چندين در . شود عفونت انتشار و دستگاه نامناسب يضدعفون و استريليزاسيون باعث تواندمي وسيله مناسب كردن تميز عدم

 داده نشان هليكوباكترپيلوري و وي آي اچ و B هپاتيت ويروس بردن بين از در كردن تميز اهميت شده انجام تجربي مطالعه

 مورد 2۸1 شد انجام 1۹۹2 سال جوالي در كه ها آندوسكوپ با مرتبط بيمارستاني هاي عفونت از اي مطالعه در . است شده

 طيف . شد گزارش ها برونكوسكوپ طريق از عفونت انتقال مورد ۹6 و گوارش دستگاه هاي آندوسكوپ طريق از عفونت انتقال

 ارگانيسم عنوان به آئروژينوزا سودوموناسپ و سالمونال هاي گونه.  بود متغير بيماران در مرگ تا عالمت بي شدن كلونيزه از باليني

 عامل از غير به هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس مايكوباكتريوم و گوارش دستگاه هاي آندوسكوپ ريقط از منتقله معمول هاي

.  شد معرفي بيماران به برونكوسكوپي طريق از منتقله متداول هاي ارگانيسم عنوان به آئروژينوزا سودوموناس و سل بيماري
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 هاي دستورالعمل مناسب رعايت عدم و كننده ضدعفوني ماده درستنا انتخاب ، ناكافي تميزكردن عفونت انتقال اين عمده داليل

 هاي فرآيند تمام اتمام از بعد كه داد نشان بزرگ مطالعه يك.  بود ها آندوسكوپ طراحي در نقص و ضدعفوني و كردن تميز

 كلوني بيشتر يا صدهزار گوارش دستگاه به آندوسكوپ 71 داخلي هاي لوله درصد دهم 23.۹ از استريليزاسيون و ضدعفوني

 . آمد وجود به هاي باكتري

 

 

 :  . زیرا انجام موفقیت آمیز گندزدایی و سترون سازی در گرو پاكسازی كامل می باشد

، تعداد جمعيت ميكروارگانيسم ها كه روي وسايل قرار دارد به  از طريق پاكسازي قبل از مراحل گندزدايي و استريليزاسيون .1

 پيدا مي كند . طور قابل مالحظه اي كاهش 

، از طرفي اجزاي ميكروارگانيسم هاي مرده در  ، ميكروارگانيسم ها شانس كمتري براي تكثير دارند با پاكسازي وسايل .2

 صورت وارد شدن در خون مي توانند باعث ايجاد تب شوند .

پروتئين ها ، حرارت باال  ، در طول فرآيند استريليزاسيون و در وسايل ( وجود مواد آلي) در صورت عدم پاكسازي صحيح  .3

 ( مرغي كه در اثر جوشيدن سفت شودمانند تخم  ) سبيده و روي وسايل باقي مي مانندمحكم به هم چرسوب و 

 

 

 : چگونگی انجام فرآیند پاكسازی

a)  براي زدودن آلودگي ظاهري و جلوگيري از خشك ( درجه سانتي گراد نباشد 35دماي آب بيشتر از ) استفاده از آب سرد 

 شدن آلودگي بر روي وسايل  

b) به طوري كه ( پودر يا صابون) و يك مايع دترجنت  ( درجه سانتي گراد 45تا  55 ) از مخلوط آب ولرم استفاده  : 

 از غوطه ور شدن همه وسايل در آب مطمئن شد . .1

 وسايل لوالدار بهتر است باز شوند .  .2

 وسايلي كه خلل و فرج دارند برس كشيده نشوند .  .3

روي وسایل می تواند باعث تجمع آلودگی ها و رسوبات شود و عامل  ي، شكاف ها و ترك ها ردگی* خو

 مهمی در عدم پاکسازي صحیح می باشد .

c) آبكشي وسايل 

 

 

 :  استفاده از ماده گندزدا

آب با ماده گندزدا در مدت . در اين مرحله نيز بايستي وسيله را در محلول  ، مرحله گندزدايي مي باشد بعد از انجام فرآيند پاكسازي

، ماده گندزدا را انتخاب نموده و طبق دستورالعمل آن از ماده گندزدا  . بسته به جنس و نوع كاربرد وسيله زمان الزم غوطه ور نمود

 استفاده مي كنيم . 
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گندزدا در محل توليد . البته محلول هاي غليظ  گاهي خود مواد گندزداي رقيق شده به عنوان عوامل انتقال عفونت مي باشند

ليك و مواد گندزدا با پايه كلريد بنزالكونيوم مي و، فن ، تركيبات چهارگانه آمونيوم . محلول هايي مانند كلرهگزيدين آلوده نيستند

مي تواند ، رقيق سازي اشتباه و ...  ، ذخيره سازي غيراستاندارد ، ظروف آلوده توانند دچار آلودگي ثانويه شوند كه آب مورد استفاده

 از علل آلودگي ثانويه مواد گندزدا باشد . 

، اتصاالت و كانال  . تجهيزاتي از قبيل آندوسكوپ ها كه داراي شكاف اجزاي وسايل پزشكي چند قطعه اي را بايد از هم جدا كرد

 هستند نسبت به تجهيزات با سطوح صاف بسيار مشكل تر گندزدايي مي شوند .

 در محلول گندزدا بايد جلوگيري كرد .  از ايجاد هرگونه حباب هوا

 در تمام طول زمان تماس وسايل بايد در محلول گندزدا غوطه ور باشند .

 

 :  محل نگهداری و  رقیق سازی مواد گندزدا

پاک محل هاي نگهداري و رقيق سازي مواد گندزدا مي بايست مجهز به تهويه مناسب باشد ضمن اينكه نگهداري مواد گندزدا و 

 سانتي متر از كف فاصله داشته باشد ، صورت گيرد .  30قفسه هاي مناسب و مجزا كه حداقل  ده مي بايست دركنن

 .   همچنين اين مكان ها مي بايست داراي فاضالبرو ي مناسب باشند

د كه واحد ها تعريف مي گرد كار كثيف يخانه ها و اتاق هايتي شو،  محل هاي رقيق سازي مواد گندزدا در بخش ها و واحد ها

 و بخش ها مي بايست جهت رقيق سازي  از اين مكان ها استفاده نمايند . 

محل هاي نگهداري مواد گندزدا و پاک كننده نيز يكي از قفسه هاي انبار هاي داخلي بخش ها و واحد ها  كه با ليبل مشخص 

   (پايين ترين طبق قفسه )  تعريف مي گردد شده است

 ري مواد شوينده و گندزدا نبايد در مجاورت قفسه هاي نگهداري مواد غذايي باشد . قفسه نگهدا  : توجه 

 

 

 

 

 

  

، از نظر  سطوح مربوط به بخشهاي بيمارستان شامل كف اتاق ، ديوارها ، مبلمان و ساير وسايل كه به ظاهر تميز و خشك مي باشند

تميز و مناسب براي اجراي استاندارهاي بهداشتي و گندردايي عفوني . وجود محيطي  خطر انتقال عفونت داراي ريسك پائين مي باشند

. سطوح و وسايل مرطوب محيط مناسب تري را براي انتقال  الزم بوده و باعث اطمينان خاطر بيماران و ساير پرسنل مي گردد

   . پاتوژنهاي احتمالي و رشد ميكروارگانيسم ها بوجود مي آورند

 بخشها در گندزداییو  شستشو نظافت ،دستورالعمل 



 

 
40 

 

لي كه جهت نظافت استفاده مي شوند ، ممكن است شديداً با باكتريها آلوده شده باشند كه بايستي پس محلولهاي پاک كننده و وساي
ا تهيه مواد غذايي دور گردند ، نظافت معمولي مي تواند بيشتر لوازم را بطور نسبي از ياز اتمام نظافت سريعاً از محيط درمان بيماران و 

   . و نقل ايمن گرداند خطر انتقال عفونت پاک كرده و از نظر حمل

 ، بطور عمومي بصورت كنترل شده و تحت سياست خاصي بايستي مورد استفاده قرار گيرند .  مواد گندزدا

    .  بايستي حتماً بصورت صحيح رقيق شود مواد گندزدا

شته ه نياز به نظافت داي كانجام مراحل نظافت در بخشها به عهده پرسنل خدمات بوده و بايستي بر طبق برنامه مشخص كليه لوازم
 .  و گندزدايي آنها صورت گيردمشخص گرديده و دقت در نظافت 

، يا وجود  HCVو HBVو  HIVدر مواردي كه خطر انتقال عفونت افزايش مي يابد از قبيل ريختن خون يا خون آلوده به ويروس 

   .  يا مسئول شيفت صورت گيرد با نظارت سرپرستاربيمار با خطرات باال در بخش ، مراحل نظافت و گندزدايي حتماً بايستي 
هر بخش در طول هفته و هر روز نظافت مي شود و به اين ترتيب كه طبق برنامه اي كه توسط سرپرستار هر بخش تنظيم مي شود 

 يل و تحول گردد .در هر  شيفت  كاري برنامه نظافت وجود دارد كه بايستي انجام شده و در بين شيفتها بايد برنامه نظافتي تحو

 

 

 

 اقدامات قبل از پاک سازی الف ( 

  حذف بهم ريختگي قبل از پاک سازي 

  بررسـي دسـتورالعمل كارخانـه سـازنده بـراي رقيـق سـازي و زمان تمـاس صـحيح بـراي محلـول هـاي پـاكسازي و

 گندزدايي  

 پاک سازي قبل از ورود به اتاق براي گندزدايي  مورد نياز براي ( ابزار) اد تهيه مو 

  تميز كردن دست ها در هنگام ورود به اتاق 

   اقدامات هنگام پاک سازیب ( 

تمـاس  )بخـش هـاي بـا بيشـترين آلـودگي بـه  ( تمـاس كـم )ز بخـش هـاي بـا حـداقل آلـودگي شروع پـاک سـازي ا 

 حت كم  و از سطوح با مسافت زياد به مسا(  زياد

 حذف گرد و خاک قبل از پاک سازي و گندزدايي  

 خشك كردن سر تي قبل از اينكه خيس شود.  

 حداقل نمودن آشفتگي براي پيشگيري از انتشار گرد و خاكي كه ممكن حاوي ميكروارگانيسم باشد .  

 هرگز سر تي در هوا تكان داده نشود .  

 سر تي به وفور تعويض گردد .  

. محلول هاي پاكسازي در قسمت هاي آلوده تر  ي براساس دستورالعمل كارخانه سازنده تعويض گرددمحلول هاي پاكساز 

 بيشتر تعويض گردد . 
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 .  ظروف حاوي محلول هاي گندزدايي و پاک كننده ها پس از اتمام دور انداخته شود 

 فر ش ها با استفاده از جارو برقي مجهز به فيلتر هپا جارو گردند .  

 .  اتاق دست ها پاک شودهنگام ترک  
 

 اقدامات پس از پاک سازی ج ( 

 نگردد اشغال اتاق ظرفيت از بيشتر  . 
 گردند خشك و تميز بايد استفاده بار هر بين سازي پاک و گندزدايي براي استفاده مورد ابزار  . 
 ك گردند . . تمامي سر تي ها بايد بطور كامل قبل از استفاده خش گردد شو و شست بايد روزانه تي سر 

 

 

و يا پس از جابجايي و ترخيص روش نمونه برای پاك سازی روزانه روتين اتاق بيمار 

 بيمار

 ارزیابی  -1

،  دســتكش ، صابون ، ، حوله عنوان مثال دستمال توالت) ب چه مواردي بايد جايگزين گردداينكه تعيين  اتاق براي بررسي

، كــه ممكــن قبــل يــا در زمــان فراينــد  اســت ت خاصــي مــورد نيــازو چــه تجهيــزا( كيســه پســماند و .... 

 . پاكسازي انجام گردد

   تهیه مواد الزم -2 

 اطمينان از اينكه مواد و تجهيزات كافي براي تميز كردن در دسترس است  . 

  تهيه محلول گندزدا تازه بر طبق دستورالعمل سازنده 

 ستفاده از یک محلولی با پایه الکل و پوشیدن دستکش   تمیز كردن دست ها یا ا -3

  پاک سازی اتاق -4

   فرايند پاک سازي بايد از مناطق تميز به سمت كثيف و از مساحت زياد به كم باشد 

  استفاده از پارچه تميز و تازه براي پاک سازي فضاي بستري هر بيمار 

 آن غوطه ور نشود، پارچه دو بار در  اگر از يك سطل استفاده مي شود . 

 دستمال در هوا تكان داده نشود . 

  تعويض دسـتمال پـاک سـازي زمـاني كـه از مـواد گنـدزدا اشـباع شـده اسـت و يـا بعـد از پـاک سـازي و يـا بعـد از

 كه آلودگي زياد دارند مثل توالتقسمت هايي 

 ي هر بيمار استفاده گردد و پاكسازي در فضاي هر بيمار ، از پارچه تميز برا اگر بيش از يك بيمار در اتاق بستري است

 . بستري شده انجام و سپس فضاي بستري بيمار ديگر تميز گردد

 و چار چوب درب كه دست با آن تماس دارد شروع گردد ، دستگيره درب پاک سازي از درب ها ، . 

  يازتميز كردن آن در صورت نبازبيني ديوارها براي گرد و خاک قابل رويت و 
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 يز كردن كليد المپ و ترموستات هاتم 

 ول هاي شست وشوي دست تميز گردد .سطح بيروني ظروف نگهداري محل 

 آينه و شيشه پنجره دستمال كشيده شود . 

 اران و جايگزيني آن در صورت نيازبازديد پرده هاي مورد استفاده بين بيم 

 صفحه  تلفن ، ، تلويزيون ، ، پايه پنجره اتاق شامل صندلي ها تميز نمودن همه اسباب و اثاثيه داخل اتاق و سطوح افقي در

 ژه اي بايد به سطوح پرتماس شود توجه وي ميز  و..... ،  كليد

 مانومتر فشار سنج دستمال كشي تجهيزات روي ديوار ها مثل باالي بطري مكش ، 

 اده مريضتميز كردن داخل و خارج قفسه هاي مورد استف 

 تميز كردن حمام و دوش 

  تميز كردن كف 

 تمیز نمودن تخت   -5

 برگردان و تميز نمودن زير آن   تميز نمودن باال و كنارهاي تشك ، 
 بازبيني براي شكاف يا حفره ها در تشك و در صورتي كه حفره يا شكاف داشته باشد بايد جايگزين گردد  . 
   بازرسي براي كنترل حشرات 
 وجه ويژه اي به مناطقي كه داراي گرد و خاک قابل رويت و سطوحي كه مرتبا با دست ، ت ، زنگ تميز كردن باالبر، ريل هاي تخت

 .  پرسنل در تماس است گردد
 كليه بخش هاي پاييني تخت از جمله چرخ ها تميز گردد  . 
 . اجازه دهيد تشك خشك شود 

   دفع -6

  البسه بين هاي مخصوص قرار دادن لباس هاي كثيف در 

 میز كردن دست ها با مایع ضدعفونی با پایه الکلی  در آوردن دستکش و ت -7

. اتاق بدون در آوردن دستكش كثيف ترک  اگر كثيفي قابل مشاهده بر روي دست وجود دارد با آب و صابون شسته شود 

 نگردد . 

 جایگزینی وسایل تمیز در صورت نیاز و شستشوی دست در هنگام خروج اتاق  -8

 ه الکلی  شستشوی دست با گندزدای پای -9
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االترین ب) نقاط قرمز رنگ نشان دهنده سطوح با در شکل های زیر نمونه های از سطوح پرتماس در بیمارستان را مالحظه میکنید 

 سطح  آلودگی و تماس است (
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 محیطی سطوح سازی پاک دفعات تعداد حداقل
 روزانه حداقل باید تجهیزات سطوح و غذا سازي آماده سطوح استندها ، ها ، میز کاري ، هاي قسمت تمامی 

 .شود  گندزدایی و تمیز
 شود  تمیز روزانه حداقل باید کف. 

 شود تمیز بیشتر دفعات به ازنی صورت در و کاري شیفت هر باید حداقل ها سینک.  

 گردد  تمیز )استفاده بار هر ( بیمار هر بین باید تنفسی و آندوسكوپ تجهیزات براي استفاده مورد هاي سینک 
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بجاي مواد دترجنت تغيير   در رابطه با نظافت زمين اين نكته قابل توجه مي باشد كه ميزان انتقال عفونت با استفاده از مواد گندزدا،

قابل توجه پيدا نكرده و استفاده از مواد پاک كننده معمولي جهت نظافت بطور طبيعي كافي بنظر مي رسد ، استفاده از مواد گندزدا  

حتما (  HCVو   HIVو HBV  جمع آوري ترشحات عفوني آلوده به  )احتمال انتقال عفونت  ه شده و ياجهت موارد شناخت

   . انجام گيردبايستي 

  جمع آوري آشغال از كف  جارو كردن و 

  جمع آوري آدامس و يا ديگر مواد باقيمانده چسبنده از كف 

 رديدر مواو براي مكانهاي بدون آلودگي واضح  %1) آب ژاول  تهيه محلـول تـازه بـر طبـق دسـتورالعمل كارخانـه سـازنده 

بـا رعايـت حفاظـت فـردي بـر طبـق اطالعـات ايمنـي مـواد   ( %1بنزوكس يا  %10كه آغشته به خون و ترشحات است آب ژاول 

MSDS  

  خارج از اتاق يا بخشي كه در حال تي كشيدن مي باشد "كف خيس"قرار دادن يك عالمت احتياط  . 

  غوطه ور كردن تي در محلول و فشردن آن در هنگام بيرون آوردن 

 اجتنـاب از پاشيدن بـه ديوار يا مبلمان  توجه ويژه اي بـه حذف خـاک از گوشه ها ، فشـار دادن تي اطـراف قرنيز ابتـدا ، 

  انگليسـي   8يا شـكل  زيگزاگيحركت تـي در فضـاي بـاز بصـورت

 6يا  5، هـر  ، هـر حركـت بـا هـم همپوشـاني داشـته باشـد باشـد(  8) 

 .  حركت سر تي تغيير جهت يابد

  و از نقاط تميز به نقاط بيمار شروع وبه پايين بايستي از باالي اتاق

 گردد. نظافتوسايل اتاق بيمار به آرامي جابجا شده و زير آن ، ختم شود آلوده 

  سپس سر تي آبكشي و فشرده  متر انجام گردد 3متر در  3تي كشي ،

  شود

   . تكرار اين عمل تا زماني كه  تمامي كف تي كشيده شود 

 تي كثيف شده و در پايان روز الزامي است .  تعويض سر تي زمانيكه سر 

  ه آلوده اتاق و زمـاني ك 4ال هـر بعنـوان مث )تعـويض محلول پـاكسازي مرتبـا براي نگهـداري غلظت مناسـب محلول

 (شده باشد
 

 

 

 نظافت زمین ) کف (دستورالعمل 
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 مي باشد عفونت بسيار پائينانتقال ، احتمال خطر  در صورتيكه ديوارها و سقف  تميز ، صاف ، خشك وسالم باشند . 

 نشود مشاهده آنها روي بر لكه و خاک تا گيرد صورت كافي حد در و منظم فواصل در بايد نظافت . 

 تجاوز عمل اتاقهاي براي ماه  6 از و معمولي هاي بخش جهت ماه 24 تا 12 از نبايست معمول بطور فاصله اين 

 . نمايد

 آلوده مايع يا ادرار ، خون شده شناخته آلودگي شاهدهم صورت در مگر باشد نمي نياز مورد قسمتها اين گندزدايي 

 . شود پاک بايد كه كننده

 شود داشته نگه خشك المقدور حتي بايد آنها سطوح ديوارها كردن پاک زمان در . 

 

  

  

 تميز (  به طور مرتب بازرسي شده و در صورت نياز تميز گردد) كامل هفته اي يك بار  ديوار هاي حمام بايد بطور

 دشو

 نه و در موارد الزم تعويض گردددر صورت استفاده از پرده در حمام بايد حداقل ماهيا 

 ق تميز به سمت كثيف باشدفرايند پاک سازي بايد از مناط 

 يف از كف اتاق، جمع آوري پسماندجمع آوري رخت هاي كث 

 كليد المپ ستگيره و چارچوب دربتميز كردن د ، 

 يا ساياسپت  %1) آب ژاول  فاده از گندزدا، با است ، شير و آينه سينك نكتميز كردن سطوح داخلي و خارجي سيHP 

 ندزدا حاصل شود، اطمينان از زمان تماس كافي با گ گندزدايي شود ، سطح داخلي سينك  ( 1%

 تميز كردن تمامي دوش ها 

  تميز كردن نرده ها و قفسه ها 

 نظافت دیوارها و سقفدستورالعمل 

 نظافت ، شستشو و گندزایی حمام هادستورالعمل 
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 ديد و ، باز ( %1بنزوكس يا  %1) آب ژاول  ستفاده از گندزدابا ا ، ديوار و نرده دوش / وان و گندزدايي تميز كردن

 تعويض پرده بصورت ماهيانه

 ر آوردن دستكش ها و شستن دست هاد 

 صابون و ساير اقالم مورد نياز  ، كيسه پسماند جايگزيني دوباره كاغذ توالت ، 

 در صورت مشاهده كپك و درز و وجود نشتي گزارش داده شود  
 الزامي استبل از استحمام بيماران با زخم باز نيز گندزدايي حمام ، ق 

 

  

  

ي گندزداي  %2ب ژاول آ و با نظافتورت روزانه توسط پرسنل خدمات بص  بايستي دستها شستشويمحل و سينك ها  

 .   گردد

ستيكي شود ، استفاده از دستمالهاي پنبه اي يا برس غير پال استفاده پالستيكي برس از سينكها و حمام نظافت جهت 

 موجب آلودگي شديد آنها شده و گندزدايي آنها را مشكل مي كند به همين دليل نبايد مورد استفاده قرار گيرد .  

 

  
  

  
 

 نخ تي بايد بصورت خشك و در محل مناسب نگهداري شود . تي ها  نظافت از قبيل سطل ها هب مربوط وسايل ،

 .  هواي آزاد نگهداري شوندبايد هميشه آويزان باشند و در صورت امكان در 

 يل هاي گرم منفي آلوده مي شوند .زيرا براحتي با باس،  بوده الزم زمين كننده تميز وسايل نمودن خشك 

 شوند يضروز يكبار بايد تعو 15 هر تي نخ  . 
 

 شستشو و گندزدایی سینکها و محل شستن دستها ) روشویی (دستورالعمل 

 ده از تی هااستفادستورالعمل 



 

 
49 

 

 

 

   

  

  

 

  
 آلوده باشند نيز  صورت قابل رويتشوند ، بعالوه درمو اردي كه بو گندزدايي  نظافت يكبار حداقل بايستي روزانه توالتها ،

 .   نظافت الزامي است

 استفاده شود .  %1آب ژاول  و براي گندزدايي جنتدتر محلول از تفادهظافت روتين اسجهت ن  

 ندارد بيمارستاني عفونت ميزان كاهش در نقشي هيچدر فاضالب  ، ريختن مايع گندزدا   . 

  دباشت داراي چاه بست حتما آلودگي ايجاد و موذي راتحش خروج و رودبراي جلوگيري از وتوالت ها  .  

  

 شستشو و گندزدایی توالت هادستورالعمل 
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  ويي آلوده به قطرات صابون گرديد ، بايستي  تميز و و روشمايع اطراف ظرف  صابون از استفاده هنگامدر صورتي كه

 . صابونهاي اضافي پاک گردد

 گندزدايي  شستشو از پس حتماً و كرده اريخودد آن مجدد پركردن از ، مايع صابون ظرف در موجود بونپس از اتمام صا ،

 .  و خشك كردن ظرف ، اقدام به پر كردن آن نمائيد %1با آب ژاول 

 باعث رشد  وخشك نمودن، گندزدايي  شستشو بدون ، آن مجدد كردن پر يا و مذبور ظرف فباقي ماندن آلودگيها در اطرا ،

 .  مي شود يعدر صابون ماوناس ( سودومپوص باكتري هاي گرم منفي مانند ) بخص باكتريها

 ، خودداري نمود تا سريعتر تخليه گرديده و جهت شستشو ها مايعي جا كامل كردن پر از بايستي است ذكر به الزم : توجه 

 . ي آنها اقدام گرددو گندزداي

 

 

 ودداري شودال خچاز گذاشتن پالستيك سياه داخل يخ الها بايد بصورت هفتگي تميز شوند و بايد دقت شوديخچ . 

  استفاده شود براي نظافت يخچال ها جدا دستمال تنظيفاز . 

 . جهت رفع بوي يخچال ها ميتوان از جوش شيرين استفاده كرد 

  استفاده شود . %1بنزوكس يا  %1در صورت آلودگي و نياز به گندزايي از آب ژاول 

 

 

 

 شستشو و گندزدایی ظروف صابونی مایعدستورالعمل 

 نظافت یخچال هادستورالعمل 
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1پیوست   
 

 
  



 

 
52 

 

 

 :  ( نیبتاد ) %10نیداآی دونیپو
 يضدعفون ، يزخمهاي سطح ، يدگيخراش ، يدگيكردن بر يمحلول براي ضدعفون ني. ا باشد يفعال م دي %10حاوي  نيبتاد محلول

 يياياز عفونت در پانسمانها ودرمان برفك و عفونتهاي باكتر رييشگيپ براي ، ينمودن پوست و موضع عمل قبل و بعد از عمل جراح

  . روديپوست بكار م يارچو ق

 : استفاده روش

پنبه را در  اي، سپس گاز  ( آن خودداري شود كردن قياز رق ) ختهيظرف كوچك دهانه گشاد ر كيرا در  نيالزم از محلول بتاد مقدار

و ...  هي، محل بخ هاي باززخم ) روي موضع نيبار از باال به پائ كيپنبه را برداشته و فقط  اي. گاز  شود سيمحلول گذاشته تا كامال خ

ها شده  سميكروارگانيم ريو تكث يي، باعث جابجا روي موضع ني. استفاده مجدد از پنبه آغشته به بتاد و سپس دور انداخته شود دهي( كش

تناب خطر عفونت جدا اج شيپنبه روي دو موضع مختلف بعلت افزا كي دنياز كش نيهمچن . دهد يم شيو خطر  انتقال عفونت را افزا

براي  . از داخل به خارج انجام شده  و از بكار بردن پنبه آلوده به وسط زخم خودداري گردد يون. در مورد زخمهاي باز ضدعف شود

محل را از داخل به سمت خارج  ديمحل عمل با يشستشوي و ضدعفون

 مرحله انجام داد.                                  نياي و در چند رهيصورت دا

 

 %5/7قهوه اي اسکراب  نیتادب

رود و حاوي  يبه كار م ياسكراب نمودن پوست در عمل هاي جراح براي

 . كند يم يحباب و لغزندگ ديكه تول باشد يم زي( ن پاک كننده دترجنت )
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 : آب ژاول ) وایتکس ( 
 درباره آن صحبت شده است . 30به تفضیل در صفحه 

 %70الکل اتیلیک 
ولي فاقد خاصيت ، داراي طيف وسيع از اثرات ضدعفوني كننده مي باشند  اگرچه الكل ها

گندزدا  محلول هايستفاده آن محدودتر از ساير . به همين دليل موارد ا كشندگي اسپور هستند

بوده و غلظتهاي بيشتر  %70بهترين غلظت مورد استفاده جهت عمل ضدعفوني  . مي باشد

. الكل با  مي باشدضدعفوني كنندگي توجهي فاقد اثر  بطور قابل % 50و كمتر از % 90از 

  . دنتخريب ساختارهاي پروتئيني ميكروارگانيسم ها باعث غير فعال شدن انها مي شو

 : استفاده موارد

غير بحراني مانند گوشي تلفن و ، وسايل و تجهيزات  ضدعفوني پوست هنگام تزريق براي

        .                                                                                استفاده كرد ي محلول الكليات حاوبايستي از تركيب گوشي پزشكي و ...

 طریقه رقیق کردن الكل:           

                                                                                                                              X× درجه  96= الکل  ازیحجم مورد ن× درجه  70الکل                               

 

  درجه ۷0الكل  یس یس ۶00 هی: جهت ته مثال

 X×  ۹6=  يس يس 600× درجه  70 الكل

X = 440 cc 

درجه  70الكل  يس يس 600افه كرده تا سرد شده اض دهيآب جوش ايآب مقطر  يس يس 160 زانيدرجه به م ۹6الكل  يس يس 440 به

 . ديبدست آ

 : درجه 70درجه به الكل  ۹6الكل  يس يس 600كردن  ليبه تبد ليصورت تما در

X = 823 cc  < درجه  70=  الكل ×X  600×  ۹6= الكل 

 ۸23 – 600=  223آب مقطر  يس يس

درجه  70الكل  يس يس ۸23سرد شده اضافه كرده تا  دهيآب جوش ايآب مقطر  يس يس 223 زانيدرجه به م ۹6الكل  يس يس 600 به

 . ديبدست آ



 

 
54 

 

 ( isept benzox)   آی سپت بنزوکس

 عفوني و عمومي واحدهاي پزشكي و دندانپزشكي مي باشدسطوح ضدعفوني كننده  آي سپت بنزوكس

در سـطوح باكتري ها ، مخمر ، قارچ و ويروس وسيعي از  طيـف اين محلول قادر بـه از بـين بـردن .

 . دندانپزشكي مي باشد پزشـكي و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : دستورالعمل مصرف

 محل مصرف  رقت مصرفی  زمان اثرگذاری  روش مصرف

اسپری و اسفنج 

 کشي

 درصد5.0 دقیقه 30

 سطوح و كف

 درصد 1 دقیقه15

 براي رقيق سازي از دستكش و ماسك استفاده شود . 

  هاي آنيونيك خودداري گردداز استفاده همزمان با پاک كننده . 
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 ) اچ آی ( HIسایا سپت 
. اين محلول به  مورد اسـتفاده قـرار مـيگيرد كه براي ابزار غير بحراني گندزداست يك محلول  HIسپتسايا

 خاصيت پاک كنندگي نيز دارد و در حضور آب سـخت قـدرت اثـر گندزدايي ، گونه اي است كه عالوه بر اثر

 . كندخود را حفظ مي 

 

 

 

 

 

 

  : دستورالعمل مصرف

 ، كنيدآن را با محلول تازه آماده شده جايگزين  در صورت آلودگي ظاهري محلول رقيق شده . 
 قطعات ابزار را از هم جدا كنيد تا تمامي سطوح به محلول آغشته شود ماار در محلول تهيه شده حتقبل از غوطه وري ابز . 
 آبكشي نماييد گندزدايي ابزار آالت را پس از . 

 از استفاده همزمان با پاک كننده هاي آنيونيك خودداري شود . 
  پايين يا آب ديونيزه استفاده شودبراي آبكشي نهايي ابزار از آب با امالح . 

 محل مصرف  رقت مصرفی  زمان اثرگذاری  روش مصرف

اسپری و غوطه 

 وری

 درصد 1 دقیقه60
ابزار پزشكی و        

 درصد 5.1 دقیقه30 دندانپزشكی

 درصد 2 دقیقه15
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 ( اسپری آماده مصرف غیر الکلی isept AF)  اف آآی سپت 
 و همچنين مناسب براي شيشه هاي آكريليك ،فوني و پاكسازي ابزار و تجهيزات جهت ضد ع

  سطوح و ابزار حساس به الكل سطوح پلكسي گلس ، مانيتورها و 

 وش زير استفاده نمود :محلول را ميتوان به دو ر روش مصرف :

 . محلول را روي دستمال تميز اسپري و روي سطح مورد نظر بكشيد (1

 دقيقه دستمال بكشيد . 1محلول را مستقيما روي سطح يا ابزار اسپري نموده و پس از  (2

 دقيقه زمان براي اثربخشي در نظر بگيريد . 10حدود  (3
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    سی  آی سپت اچ
يك تركيب آنتي ،  الكل اتيليك درصد وزني ۸0حاوي  ست بدندست و پوضدعفوني مخصوص  محلول

اين محصول داراي قابليـت از بين بردن ميكروارگانيسم هاي  . سپتيك بسيار موثر و سريع االثر است

نظير مايكوباكتريوم توبركلوزيس،  مضري كه از طريق تماس با پوست آلوده قابليت انتقال و بيماري زائي

 ، پسودوموناس آيژينوزا ياشرشياكوال ،(HIV)  ، ويروس عامل ايدز(HBV)  ويروس عامل هپاتيت

  . را دارندو ....  ، استاف اورئوس ، سالمونال

  و آماده سازي پوست قبل از عمل نيز استفاده كرد اسكراب جراحیاز اين محصول مي توان براي 

اما اثر  ، سپتيك الزامي نيست توجه شود شستن دست با آب و صابون قبل از استفاده از تركيب آنتي

  گذاري را باال خواهد برد
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 ( گلوتار آلدئید محلول گندزدای سطح باال بر پایه)  % 2.5 آی سپت جی تی ای

محصول آماده مصرف و بدون نياز به رقيق سازي، استريل كننده و ضدعفوني كننده سطح باال بر پايه  

وسايل بحراني و نيمه  (High Level) ن و ضدعفوني سطح باالگلوتارآلدهيد بوده كه قابليت استريليزاسيو

اين تركيب قادر به از بين بردن طيف  . بحراني پزشكي، دندان پزشكي و انواع آندوسكوپ ها را دارا مي باشد

و حتي اسپور باكتري  دقيقه ( 15) ظرف مدت  وسيعي از ميكروارگانيسم ها شامل باكتري ها، ويروس ها، قارچها

مناسب داراي سازگاري كامل با ابزارآالت ساخته  pH بوده و به دليل دارا بودن دقيقه ( 60ظرف مدت )  ها

شده از رابر، پالستيك، فوالد، شيشه، استيل و ... مي باشد. به همين سبب هيچ گونه محدوديتي در استفاده از 

 .آن در مراكز بهداشتي درماني وجود ندارد

 

 

 

 

  

 

 در ظرف در بسته بايد نگهداري شود 

   هنگام استفاده حتما ازPPE استفاده شود 

 

 كافي دارد بايد زير هود استفاده شود يا جايي كه تهويه 
  خطر سرطان زايي در صورت استنشاق 

  بر اساس نتايج استريپ تست روز ماندگاري دارد 2۸تا حداكثر ( ) 
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ی سپت جی تی ای آاستفاده از محلول گندزدای راهنمای 

 ندوسکوپ هاآح باالی انواع زدایی سطجهت گند 2.5%
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 مواد شوینده مورد استفاده در بیمارستان

 :  مایع دستشویی
دستها را به مدت يك دقيقه بشوئيد و آبكشي مطابق دستورالعمل ،  چند قطره از مايع دستشويي را روي دست ريخته : روش مصرف

 . نمائيد

 . : اين تركيب در شرايط معمولي خطرناک نيست نكات ايمني

 دقيقه  15. شستشوي چشم را به مدت حداقل  ، هر گونه لنز را از چشم خارج كنيد : به سرعت چشم را با آب بشوييد با چشم ساتم

 . ادامه دهيد

 .   : بيمار را به پزشك برسانيد خوردن

                       .                                               شود  : در شرايط خشك و خنك نگهداري شرايط نگهداري

 : مایع ظرفشویی

زيرا ، به علت تنوع افزودني هاي موجود در شوينده هاي دستي ظرفشويي از اختالط مايع سفيد كننده با مايع ظرفشويي خودداري كنيد 

                                . وند ميش ده كلرو كشن گاز خطرناک شدنمتصاعد باعث در اثر اختالط با سديم هيپوكلريت  ي اسيديبرخي از شوينده ها

 : جوهر نمک
               :جرم گيري سطوح موارد مصرف

         . دقيقه با فرچه و آب شسته شود 20مقداري روي سطح كثيف پاشيده و بعد از  : روش مصرف

اد مي كند ايج و كشنده كلر ،گاز خطرناک نمك با ديگر شوينده ها : مخلوط جوهر توصيه هاي ايمني

در غلظت انسداد راه هاي تنفسي و  ، اختالط تنفسي كه اين گاز موجب سوختگي راه هاي تنفسي ،

 .                                                                     مرگ مي شود باال

ر به استفاده از در صورت امكان به جاي جوهر نمك از ديگر تميز كننده ها استفاده شود و اگر ناگزي

 آن را در  ، جوهر نمك هستيد

 .                                                                                             آن را با ديگر شوينده ها تركيب نكنيد رده وصرف كمحيط باز و به ميزان بسيار جزئي م
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 حمام به هيچ  م بر و لوله باز كن در محيط هاي در بسته و كوچك مانند دستشويي وجر ، سفيد كننده ، پس از مصرف مواد شوينده

 .                                                                                              چرا كه گازهاي توليد شده در اين محيط سمي مي باشند ، عنوان در يك مكان توقف نكنيد

كساني كه در معرض استنشاق  . ،گاز كلر متصاعد مي شود وكلر هم به اسيد كلريدريك تبديل مي شود ب جوهرنمك و وايتكساز تركي

و خس خس مواجه مي شوند كه با درمان دارويي به طور موقت برطرف  تنگي نفس ، با عاليمي مانند آسم ، اين تركيب قرار مي گيرند

بودي كامل حاصل نمي شود و بايد به طور مداوم از دارو ان ها باقي مي ماند و هيچ وقت بهيم در اما به مرور زمان اين عال ، مي شود

 . استفاده كنند

 .                  از ترکیب مواد جرم گیر با مواد دیگر پرهیز شود

 . و پنجره را باز بگذاريد به هنگام استفاده از اين مواد در

 . زیرا آب داغ سبب تولید گاز مضاعف می شود ، داغ خودداري شوداز مخلوط کردن مواد شوینده با آب 

. بنابراين الزم است فرد سـريعا  با استنشاق گازهاي خطرناک ناشي از مواد ذكر شده در محيط بسته افت اكسيژن خون ايجاد خواهد شد

 . بيني را شستشو دهيدآزاد و خنك قرار گيرد و بوسـيله سـرم هـاي شستـشو يـا محلـول آب ونمك،  در هـواي

 

 : رخشا
                                                                        : جرم گيري سطوح مواردمصرف

، سپس پودر رخشا را به آن  : ابتدا سطح جرم گرفته و كثيف را مرطوب كرده روش مصرف

                                 .              دقيقه آن را بشوئيد 10بپاشيد و بعد از 

 .                                                                              هنگام استفاده از دستكش استفاده كنيد

 .     بكار نبريداي شستشوي ظوف غذاخوري بر

زيرا  . ب كنيد( به شدت اجتنا نمك جوهر )ي از مخلوط نمودن آن با آمونياک و مواد اسيد

 .  گاز خفه كننده كلر توليد مي كند

 .  دور از تابش مستقيم آفتاب و در مكاني خشك و خنك نگهداري كنيد
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 نحوه رقیق سازی اصولی محلول ها :

 

 در رقيق سازي محلول  بايد محلول رقيق را به حجم برسانيم 

 

 

 

 به روش زیر عمل میكنیم : درصد  10ل با غلظت محلولیتر  1براي مثال براي تهیه 

محلول با  تريل 1 هيته ياست . پس برا يس يس 1000برابر با  تريكه هر ل ميدانيم يقسمت و از طرف 100قسمت در  10 يعني%   10

محلول ها  ديبا يسازكه در محلول  ميگفت ي. از طرف ميرا بردار ظياز محلول غل يس يس 100 ديكه با شوديتناسب  ساده معلوم م كي

به آن  ظيمحلول غل يس يس 100كرده و  ياز آن را خال يس يس 100آب آماده كرده و  تريل 1 جهي. در نت ميرا به حجم مورد نظر برسان

 درصد ما آماده است . به 10محلول  بيترت نيشود ( . به ا تريل 1 اي يس يس 1000حجم محلولها با هم  تي) كه در نها ميكنياضافه م

  . ميكنيهم عمل م ازيمورد ن يغلظت ها ريسا يبرا بيترت نيهم
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 ابزار و تجهزات
سطح 

 تجهیزات

سطح محلول 

 گندزدا

 

 تواتر شستشو
 

 روش پاكسازی وگند زدایی
 

 محلول های پیشنهادی

 

1 

 شستشو با آب ومحلول شوینده -1 بار تخلیه پس از هر N.C I.L.D باتل ساكشن

 محلول گندزداي سطح متوسط گندزدایی با -2

 آبکشی -3

 خشک کردن -4

 %2آب ژاول 

 - - - یکبار مصرف S.C سرساكشن 2

 

 

 

3 

 ونتیالتور

 الف(بدنه دستگاه

 

 ب(لوله خرطومی

 و ماسك

N.C 
 

 

 

S.C 
 

L.L.D 
 

 

 

H.L.D 

 روزانه

 

 

لوله خرطومی باید 

حتما یکبار مصرف 

 باشد

لولهاي پاك استفاده از دستمال تمیزآغشته به مح -1

 کننده

استفاده از دستمال آغشته به محلول گندزداي با پایه  -2

 الکلی

 HI 2%سایاسپت 

هر بار  پس از S.C H.L.D آمبوبگ 4

 استفاده

 محلول شوینده شستشو با آب و -1

 گندزدایی با محلول گندزداي سطح باال -2

 %2اسپورسیدین 

   یکبار مصرف S.C H.L.D ایروی 5

 

 

6 

 
تیغه 

 الرنگوسكوپ

 

 

 

S.C  سترون سازي

 H.L.Dیا 

حتی االمکان یکبار 

 مصرف در غیر این

 صورت گندزدایی و

سترون سازي بعد از 

 بار استفاده هر

 شستشو با برس و ماده دترجنت و سپس خشک شود -1

غوطه ورسازي در محلول هاي سطح باال بر پایه  -2

 آلدئیدها درمدت زمان توصیه شده

ظرسپس آبکشی خارج کردن تیغه ها از محلول موردن -3

 شود و خشک

 

 %2اسپورسیدین 
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7 

دسته 

 الرنگوسكوپ

 
N.C 
 

 
I.L.D 

 

 شستشوبا آب وماده دترجنت -1 استفاده بار هر از بعد

 گندزدایی بامحلولهاي درسطح متوسط -2

 خشک کردن ونگهداري درجعبه مخصوص عاري ازآلودگی -3

 

 

 

8 

لوله خرطومی 

ونتیالتور و 

 رسپیراتور

S.C H.L.D یکبارمصرف   

 

9 

  S.C ترمومتر

ترجیحا 

 یکبارمصرف

 

شستشو وگندزدایی 

 مصرف بار هر از بعد

درصورتیکه ازترمومتر شخصی استفاده می شود پس ازهربار 

وسپس % 70ی با الکل استفاده شستشو و سپس گندزدای

 بصورت خشک نگهداري شود

 %70الکل 

 یا

 HI 2%سایاسپت 

 
 

 

10 

سترون سازي یا  S.C اندوسكوپ
H.L.D 

استفاده  بار هر از بعد

قطعات یکبار مصرف 

فقط یکبار  ترجیحاً

 استفاده شود

 و موادپاك کننده آب تحت فشار با شستشو -1

یه غوطه ورسازي در محلول گندزداي سطح باال با پا -2

دقیقه )در بیماران دچار نقص  20آلدئیدها حداقل به مدت 

 یابددقیقه افزایش می 60مدت زمان به  سیستم ایمنی این

آبکشی کامل با آب مقطر استریل و نگهداري در محفظه  -3

 خشک عاري از میکروارگاسیم

%و خشک کردن با  70شستشوي تمام لوله ها با الکل  -4

 هواي فشرده

 

ي سازنده حتی طبق پیشنهاد شرکت ها

االمکان ) انتخاب نوع ماده پاك کننده 

وگندزدایی براساس پیشنهاد شرکت 

 ( سازنده توصیه می شود

 %2اسپورسیدین 
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  S.C كلونوسكوپ

سترون سازي یا 
H.L.D 

 پاك کننده و مواد آب تحت فشار با شستشو -1 استفاده بار هر از بعد

با پایه سازي در محلول گندزداي سطح باال  غوطه ور -2

دقیقه )در بیماران دچار نقص  20آلدئیدها حداقل به مدت 

 یابددقیقه افزایش می 60مدت زمان به  سیستم ایمنی این

آبکشی کامل با آب مقطر استریل و نگهداري در محفظه  -3

 خشک عاري از میکروارگاسیم

 فشرده %و خشک کردن با هواي 70الکل  باشستشوي تمام لوله ها 

 

 

 

 

 شرکت هاي سازنده طبق پیشنهاد

 %2اسپورسیدین 
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12 

 سیگموئیدو

 سكوپ

 

S.C  

سترون سازي یا 
H.L.D 

 پاك کننده و مواد آب تحت فشار با شستشو -1 استفاده بار هر از بعد

سازي در محلول گندزداي سطح باال با پایه  غوطه ور -2

دقیقه )در بیماران دچار نقص  20آلدئیدها حداقل به مدت 

 یابددقیقه افزایش می 60مدت زمان به  سیستم ایمنی این

آبکشی کامل با آب مقطر استریل و نگهداري در محفظه خشک 

 عاري از میکروارگاسیم

دن با %و خشک کر 70شستشوي تمام لوله ها با الکل  -3

 هواي فشرده

 

طبق پیشنهاد شرکت هاي سازنده حتی 

االمکان ) انتخاب نوع ماده پاك کننده 

وگندزدایی براساس پیشنهاد شرکت 

 ( سازنده توصیه می شود

 %2اسپورسیدین 

سترون سازي یا  S.C الپاراسكوپ 13
H.L.D 

 شستشوباآب تحت فشارو موادپاك کننده -1 استفاده بار هر از بعد

زي در محلول گندزداي سطح باال با پایه غوطه ورسا -2

دقیقه )در بیماران دچار نقص  20آلدئیدها حداقل به مدت 

 یابددقیقه افزایش می 60مدت زمان به  سیستم ایمنی این

آبکشی کامل با آب مقطر استریل و نگهداري در محفظه  -3

 خشک عاري از میکروارگاسیم

 

 

 طبق پیشنهاد شرکت هاي سازنده
ستگاه پالسما در استفاده از د-

 اولویت اول است

 %2اسپورسیدین 

ست های جراحی  14

پانسمان و 

سایرتجهیزات 

 مشابه

 

C 
 

 

سترون سازي 
Warm 

sterilizationo
rgas 

sterilization 

شستشو با آب و موادپاك کننده با استفاده از برس  -1 استفاده بار هر از بعد

 جرم گیري وآبکشی کامل وخشک کردن

 ر محلول گندزداي سطح متوسطغوطه ورسازي د -2

ستریلیزاسیون با حرارت مرطوب یا سایر روش هاي ا -3

 سترون سازي

 و سپس HI 2%سایاسپت 

 اتوکالو

 اتاق بیمار تخت 15

 اتاق عمل تخت

 

N.C L.L.D وزانه سایدریل ر

تخت و پس از هر بار 

ترخیص بیمار و پس 

 از هر عمل جراحی

 شستشو با آب و محلول پاك کننده -1

 محلول گندزدایی سطح پایین یی باگندزدا -2

 %1بنزوکس یا  %2آب ژاول 
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 تجهیزات
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 تواتر شستشو
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 محلول های پیشنهادی

چراغ  16

 سیالیتیك

N.C 
 

L.L.D ن هر شیفت ادر پای

در صورت آلودگی )

بین هر عمل 

 (جراحی

 ستمال آغشته به محلول هاي پاك کنندهاستفاده از د -1

 محلول گندزدایی سطح پایین گندزدایی با -2

 

 آي سپت آ افاسپري 

 HI 2%سایاسپت  استفاده از دستمال آغشته به محلول گندزداي سطح پایین روزانه N.C L.L.D سرنگ پمپ 17

 آي سپت آ افري اسپ الکل استفاده از دستمال آغشته به محلول روزانه N.C L.L.D مانیتور 18

روزانه )بر اساس  N.C L.L.D پایه سرم 19

 برنامه هفتگی(

 شستشو با آب و محلول پاك کننده -1

 گندزدایی با محلول گندزداي سطح پایین -2

 %1بنزوکس یا  %2آب ژاول 

 انجام بار هر از پس N.C L.L.D پانسمان ترالی 20

 روزانه و پانسمان
 شستشو با آب و محلول پاك کننده -1

 دایی با محلول گندزداي سطح پایینگندز -2

 HI 2%سایاسپت 

استفاده از دستمال آغشته به محلول پاك کننده یا  -1 در پایان هر شیفت N.C L.L.D ترالی دارو 21

 شستشو با آب و محلول پاك کننده

استفاده از دستمال آغشته به محلول گندزداي سطح  -2

 پایین

 %1بنزوکس یا  %2آب ژاول 

 سطح بیرونی E.BOX N.C L.L.D ترالی 22

E box  بصورت

روزانه داخل کشوها 

 هفتگی

 HP 1%% یا سایاسپت 1آب ژاول گند زدایی یا محلول گندزدایی با محلول هاي با پایه الکل

 شستشو با آب و محلول پاك کننده -1 روزانه N.C L.L.D ترالی نظافت 23

 گندزدایی با محلول گندزداي سطح پایین -2

 انواع دترجنت
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 شستشو با آب و محلول پاك کننده -1 روزانه N.C L.L.D ترالی غذا 24

 گندزدایی با محلول گندزداي سطح پایین -2

 %2آب ژاول 

25  

 اینكوباتور

N.C L.L.D ی پس از هر بار جابجای

 ر(ترخیص بیما)بیمار 

 شستشو با آب و محلول پاك کننده -1

 متوسطگندزدایی با محلول گندزداي سطح  -2

 آي سپت آ افاسپري 

در صورت عدم )شستشو با آب و محلول پاك کننده  بعدازهرباراستفاده N.C L.L.D بن ماری 26

 (استفاده از دستگاه خشک نگهداري شود
 

 انواع محلول هاي دترجنت

كلید و  صفحه 27

موس كامپیوتر و 

 گوشی تلفن

N.C L.L.D  پایان هر شیفت

چندین مرتبه در هر 

 شیفت

 %1بنزوکس  گندزدایی با محلول هاي با پایه الکل

 :سردخانه جسد 28

 كف و دیوارها

N.C L.L.D  هر هفته یک مرتبه

شستشو در صورت 

 وجود آلودگی

 شستشو با آب و محلول پاك کننده -1

 گندزداي سطح پایینگندزدایی با محلول  -2

 %2آب ژاول 

 :سردخانه جسد 29

بدنه دستگاه و 

 كشوها

N.C L.L.D  

پس از هر انتقال 

 جسد

 شستشو با آب و محلول پاك کننده -1

 گندزدایی با محلول گندزداي سطح پایین -2

 %1بنزوکس یا  %2آب ژاول 

)گندزدایی با  پایینگندزدایی با محلول گندزداي سطح  پایان هر شیفت N.C L.L.D گوشی پزشكی 30

 محلول هاي الکلی(

 

 HI 2%سایاسپت یا  %70 الکل

دستگاه فشار  31

مانومتر ) : سنج

 (دستگاه

N.C L.L.D سایاسپت یا  %70 الکل گندزدایی با محلول با پایه الکل پایان هر شیفتHI 2% 
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 ابزار و تجهزات
سطح 

 تجهیزات

سطح محلول 

 گندزدا

 

 تواتر شستشو
 

 ازی وگند زداییروش پاكس
 

 محلول های پیشنهادی

 دستگاه فشار 32

 :سنج

 كاف فشارسنج

N.C L.L.D در)یکبار هفته هر 

 تواتر نیاز صورت

 کوتاهتر شستشو

 (شود

 %1بنزوکس یا  %2آب ژاول  شستشو با آب و دترجنت

 :دستگاه اتوكالو 33

 بدنه دستگاه

N.C L.L.D  در هر شیفت یک

 مرتبه

 دستمال مرطوب زدودن گرد و غبار با -1

 70گندزدایی با محلول گندزداي سطح پایین )الکل -2

 (درجه

 HP 1%سایاسپت %70الکل 

محفظه داخلی  34

 دستگاه اتوكالو

N.C L.L.D سایاسپت  زدودن گرد و غبار با دستمال مرطوب در هر شیفتHI 2% 

  زدودن گرد و غبار از سطح دستگاه روزانه N.C L.L.D دستگاه فور 35

36  

 uv مپال
N.C L.L.D  قبل از هر بار استفاده

 گردگیري شود

  مرطوب با دستمالد و غبار زدودن گر

مخزن مایع و  37

 دستشویی

N.C L.L.D 2آب ژاول  شستشو با آب و محلول پاك کننده پس از هر بار تخلیه% 

  شستشو با آب و محلول پاك کننده پس از هر بار تخلیه N.C L.L.D مخزن بتادین 38

 شستشو با آب و محلول پاك کننده -1 پس از هر بار استفاده N.C L.L.D برس اسكراب 39

 استریل با اتوکالو -2

3-  

 

40  

 پرده پاراوان

N.C L.L.D  پس از هر بار ریختن

مایعات بدن در غیر 

این صورت هفته اي 

 یک مرتبه

 

 شستشو با آب و محلول پاك کننده -1

 گندزدایی با محلول گندزداي سطح پایین -2

 %2اول آب ژ
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سطح 

 تجهیزات

سطح محلول 

 گندزدا

 

 تواتر شستشو
 

 روش پاكسازی وگند زدایی
 

 محلول های پیشنهادی 

 D.Cshock دستگاه 41

 بدنه دستگاه

N.C L.L.D  

 روزانه
 

 گندزدایی با محلول هاي الکلی
 HI 2%سایاسپت 

 D.C shock دستگاه 42

 D.C shock پدال

N.C L.L.D س از هر بار استفاده پ

 جهت بیمار

 

 گندزدایی با پارچه آغشته به محلول هاي با پایه الکل
 HI 2%سایاسپت 

43 Bed pan 
urinal 

 
N.C 
 

L.L.D  پس از هر بار استفاده

 توسط بیمار

 شستشو با آب گرم و محلول هاي پاك کننده -1

 گندزدایی با محلول هاي گندزداي سطح پایین -2

 ستگاه استدیالیزرترجیحا استفاده از د*

 %1آب ژاول 

 

44 
روشویی ها و 

 شیرآالت

N.C L.L.D  در هر شیفت یک

 مرتبه

 شستشو با آب گرم و محلول هاي پاك کننده -1

 گندزدایی با محلول هاي گندزداي سطح پایین -2

 %1آب ژاول 

 : سینك ها 45

 اتاق عمل و سایر

N.C L.L.D  در هر شیفت یک

 مرتبه

 هاي پاك کنندهشستشو با آب گرم و محلول  -1

 گندزدایی با محلول هاي گندزداي سطح پایین -2

 %1آب ژاول 

46  

 دستگیره درب
N.C L.L.D  چندین مرتبه در هر

 شیفت

 

 گندزدایی با محلول هاي گندزداي سطح پایین
 %1بنزوکس 

47 
 

 كلید و پریز
N.C  

L.L.D 
 

چندین مرتبه در هر 

 شیفت

 

 ینگندزدایی با محلول هاي گندزداي سطح پای
 %1بنزوکس 

 %1آب ژاول  گندزدایی با محلول هاي گندزداي سطح پایین روزانه N.C L.L.D نرده راه پله 48

  شستشو با آب گرم و محلول پاك کننده روزانه N.C L.L.D سطل های زباله 49

 

50 

 

 

 :فلومتر اكسیژن

 محفظه آب

N.C -  

 پس از هر بار استفاده

 و بار یک اي تههف عادي حالت در دستگاه شستشوي

 بویژه بوده ضروري دترجنت با بیمار هر ترخیص از پس

 تنفسی دستگاه هاي عفونت به مبتال بیمار صورتیکه در

به صورت تمیز  و شسته باید  بعدي بیمار براي باشد، می

 .گردد تمیز و خشک
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سطح  ابزار و تجهزات

 تجهیزات

سطح محلول 

 گندزدا

 

 تواتر شستشو
 

 زی وگند زداییروش پاكسا
 

 محلول های پیشنهادی

فلومتر  51

 گیج:اكسیژن

 اكسیژن )مانومتر

 
N.C 

 
L.L.D 

 

 روزانه

 

 استفاده از دستمال آغشته به محلول گندزدا

 HP% یا سایاسپت 1آب ژاول

1% 

 

52 
لید دستگاه نوار 

 قلب

 

N.C 
 

L.L.D 
پس از هر بار استفاده 

 جهت بیمار

 

 محلول گندزداي با پایه الکلاستفاده از دستمال آغشته به 
 HI 2%سایاسپت 

 

 

53 

 
 

 شیردوش

 

 
N.C 

 

 
L.L.D 

مادر مختص هر ترجیحا

باشد در غیراینصورت 

پس از هر بار استفاده 

گندزدایی با محلول 

 گندزداي سطح متوسط

 شستشو با آب و محلول شوینده -1

 غوطه)متوسط گندزدایی با محلول گندزداي سطح -2

 (وري

 وان و بصورت کامل () با دقت فراآبکشی  -3

 خشک کردن -4

 HI 2%سایاسپت 

 
54 

 

 ترازوی نوزادان

 
N.C 

 
L.L.D 

 

پس از هر بار توزین 

 بیمار

 استفاده از پارچه آغشته به محلول شوینده -1

گندزدایی با دستمال آغشته به محلول گندزداي سطح  -2

 پایین

 

55  

 تخت احیاء نوزاد

 
N.C 

 
L.L.D 

 روزانه -1

پس از ترخیص  -2

 بیمار

 ده از پارچه آغشته به محلول شویندهاستفا -1

ستفاده از پارچه آغشته به محلول گندزداي سطح ا -2

 پایین

 HIسایاسپت یا  %70 الکل

2% 
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56 

 

قطعه :اتوسكوپ

 (اورك)جداشونده

 

 
N.C 

 

 
L.L.D 

 

هربار مصرف  پس از

 جهت بیمار

 شستشو با آب و محلول شوینده -1

غوطه )گندزدایی با محلول گندزداي سطح پایین   -2

 (ورسازي

 آبکشی -3

 خشک کردن  -4

 HI 2%سایاسپت یا  %70 الکل

57  

 دستگاه فتوتراپی

 
N.C 

 
L.L.D 

 

 روزانه
 

 استفاده از پارچه آغشته به محلول شوینده -1

از پارچه آغشته به محلول گندزداي سطح استفاده  -2

 پایین

 HI 2%سایاسپت یا  %70 الکل

58  

 اینفیوژن پمپ

 
N.C 

 
L.L.D 

 

 روزانه
 

 استفاده از پارچه آغشته به محلول شوینده -1

استفاده از پارچه آغشته به محلول گندزداي سطح  -2

 پایین

 HI 2%سایاسپت یا  %70 الکل

59  

 بالن پمپ

 
N.C 

 
L.L.D 

 

 روزانه

 استفاده از پارچه آغشته به محلول شوینده -1

استفاده از پارچه آغشته به محلول گندزداي سطح  -2

 پایین

 HI 2%سایاسپت یا  %70 الکل

60  

 دستگاه پیس میكر
 
N.C 

 
L.L.D 

 

 روزانه

 استفاده از پارچه آغشته به محلول شوینده -1

استفاده از پارچه آغشته به محلول گندزداي سطح   -2

 پایین

 HI 2%سایاسپت ا ی %70 الکل

 

61 

 

 

 Y‐sensor پروب

 
N.C 

 
L.L.D 

 

 پس از هر بار استفاده
 استفاده از پارچه آغشته به محلول شوینده -1

استفاده از پارچه آغشته به محلول گندزداي سطح  -2

 پایین

 HI 2%سایاسپت یا  %70 الکل

62  

سنسور دمای سطح 

 پوستی

 
N.C 

 
L.L.D 

 پارچه آغشته به محلول شویندهاستفاده از  -1 پس از هر بار استفاده

استفاده از پارچه آغشته به محلول گندزداي سطح  -2

 پایین

 HI 2%سایاسپت یا  %70 الکل
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63 
 

 میكروسكوپ
N.C L.L.D با گندزداي محلول به آغشته دستمال از استفاده در پایان هر شیفت 

 الکل پایه

 HI 2%سایاسپت 

64 
 

 قاب عكس
N.C L.L.D  هفته اي دو

 مرتبه

  تمیز کردن با دستمال مرطوب

 

65 
 

 تشك

N.C L.L.D  پس از هر بار

 ترخیص بیمار

 شستشو با پارچه آغشته به محلول پاك کننده -1

زداي گندزدایی با پارچه آغشته به محلول گند -2

 سطح پایین

 %1بنزوکس یا  %2آب ژاول 

66  

 تخت بیمار

N.C L.L.D  کنار کمد روزي

یکبار و پس از 

ترخیص بیمار داخل 

 آن تمیز شود

 شستشو با پارچه آغشته به محلول پاك کننده -1

گندزدایی با پارچه آغشته به محلول گندزداي  -2

 سطح پایین

 %1بنزوکس یا  %2آب ژاول 

67  

 میز بیمار

 

N.C 

 

L.L.D 
روزي یکبار و پس از 

ترخیص بیمار داخل 

 آن تمیز می شود

 شستشو با پارچه آغشته به محلول پاك کننده -1

گندزدایی با پارچه آغشته به محلول گندزداي  -2

 سطح پایین

 %1بنزوکس یا  %2آب ژاول 

68  

 یخچال

 

 
N.C 

 

L.L.D 
روزانه سطح بیرونی 

و داخلی تمیز شود 

هفتگی با دستمال 

محلول  آغشته به

 گندزدا

 شستشو با آب و محلول شوینده -1

 گندزدایی با محلول گندزداي سطح پایین -2

 %1بنزوکس یا  %2آب ژاول 
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69 
 

 دیوار اتاق
N.C L.L.D 

 

 ماهیانه
 

 آب و محلول شویندهشستشو با  -1

در صورت آلوده شدن با خون گندزدایی با  -2

 محلول گندزداي سطح پایین

 %1آب ژاول

70 
 

 N.C L.L.D كف زمین
 

 چندین مرتبه در هر شیفت

 شوینده محلول و آب با شستشو -1

 با گندزدایی خون با شدن آلوده صورت در -2

 پایین سطح گندزداي محلول

 %1آب ژاول

71 
 

 قفسه دارو
 

N.C 

 

L.L.D 

 

 روزانه
دستمال آغشته به محلول گندزداي سطح 

 پایین
 %1بنزوکس یا  %2آب ژاول 

 

72 
 

 ملحفه قفسه
 

N.C 

 

L.L.D 

 

 روزانه
دستمال آغشته به محلول گندزداي سطح 

 پایین
 %1بنزوکس یا  %2آب ژاول 

73 

 

قفسه وسایل 

 استریل

 

 

 

N.C L.L.D 
 

 روزانه
دستمال آغشته به محلول گندزداي سطح 

 پایین
 %1بنزوکس یا  %2آب ژاول 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 بالش:

 روبالشی

 

 

 

 

N.C L.L.D 

 

پس از هر بار ترخیص بیمار 

 زمان راند ملحفه

 شستشو با آب و محلول پاك کننده -1

 گندزدایی با محلول هاي گندزداي سطح پایین -2

 %2آب ژاول 

 

 
 



 

 
77 

 

 

ف
دی

ر
 

 

 ابزار و تجهزات
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75 

 

 :بالش

 روكش پالستیكی بالش

 

N.C L.L.D 

 

در زمان آلودگی واضح 

 بر روي آن

 شستشو با آب و محلول پاك کننده -1

گندزدایی با محلول هاي گندزداي سطح  -2

 پایین

 %2آب ژاول 

76 
 

 برانكارد

 

N.C L.L.D 

 

پس از هر بار جابجایی 

 بیمار

 شو با آب و محلول پاك کنندهشست -1

گندزدایی با محلول هاي گندزداي سطح  -2

 پایین

 %1بنزوکس یا   %2آب ژاول 

 

77 
 

 نبوالیزر
 

N.C 

 

- 
 جهت  پس از استفاده

 اریمهر ب
 ppm1000 هیپوکلریت سدیم شوینده شستشو با آب و محلول

78 

 

c.arm  اتاق

 )آنژیوگرافی(عمل
N.C L.L.D 

 روزانه

 توپديار هاي عمل در)

 از پس آنژیوگرافی و

 جراحی( عمل

 گندزداي محلول به آغشته دستمال با گندزدایی

 پایین سطح

 استریل کاورهاي از استفاده

 HI 2%یا سایاسپت  %2آب ژاول 

79 c.arm بخش N.C L.L.D 
 

 روزانه
گندزدایی با دستمال آغشته به محلول گندزداي 

 سطح پایین
 HI 2%یا سایاسپت  %2آب ژاول 

 N.C L.L.D سرویس بهداشتی 80
 در مرتبه چندین

 هرشیفت

 شوینده هاي محلول و آب با شستشو -1

 پایین سطح گندزداي هاي محلول با گندزدایی -2
 %2آب ژاول 

81 
 

 ظروف غذا
 

- 

 

 بعد ازهربار استفاده -
 شوینده هاي محلول و آب با شستشو -1

 پایین سطح گندزداي هاي محلول با گندزدایی -2
 

82 
 

 

 یوهسبزی و م

 
 

- 

 

 

- 

 
 

 قبل از مصرف

و محلول هاي شوینده )به ازاء  شستشو با آب -1

قطره مایع ظرفشویی مورد  2-3لیتر آب ، 4هر

 نیاز می باشد

 هاي گندزداي سطح پایینگندزدایی با محلول -2

 

 

 %0.2آب ژاول 
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 گندزدا

 

 تواتر شستشو
 

 زداییروش پاكسازی وگند 
 

 محلول های پیشنهادی

83 
 

 N.C L.L.D ظروف آزمایشگاه
بعد از هر بار 

 استفاده

 شستشو با محلول شوینده -1

 گندزدا گندزدایی با محلول -2
 یا فور %5آب ژاول 

84 

برای آلودگی زدایی دستمالهای 

خواهد مورد  تنظیف كه می

 استفاده مجدد قرار گیرد

 

- 

 

- 

 

یکبار  ترجیحاً

 مصرف

 شوینده محلول با شستشو

 دقیقه 2 مدت براي % 10آب ژاول  محلول با گندزدایی
 % 10آب ژاول 

 

 :منابــــع

 1395، مركز سالمت محیط و كار وزارت بهداشت ،  بیمارستان در محیطی های عفونت كنترل در آن نقش و محیط بهداشت -1

 1389وینی دكتر رضا بلند نظر و مهندس حمید زارع ، راهنمای جامع ضدعفونی و استریلیزاسیون ، تالیف و ترجمه دكتر كیارش قز -2

  1391دستور العمل شستشو و گندزدایی تجهیزات پزشكی وغیر پزشكی در بیمارستانها، كارشناسان بهداشت محیط بیمارستانهای شیراز، شهریور -3

 1386چاپ چهارم بهار -ناشر:انتشارات تیمورزاده  – پیشگیری و كنترل عفونت های بیمارستانی ، تالیف دكتر حسین اصل سلیمانی )دكتر شیرین افهمی -4

 ناشر: مركز مدیریت بیماریها – 1385راهنمای كشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی،تالیف و تدوین )دكتر حسین معصومی اصل و همكاران چاپ اول  -5

6- https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/ 

7- https://www.cdc.gov/hai/pdfs/eic_in_HCF_03.pdf 

8- https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/ 
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