
 

 

 1پیوست 

 سال1راهنمای تکمیل فرم مصرف ضدعفونی کننده ها در جدول ذیل طی 

 ستفاده ازو با ا پروتکل های ابالغی پیوست )بر اساس کاربرد ابزار،سطوح محیطی،آندوسکوپ وآنتی سپتیک(ه استناد ب ابتدا

 به تفکیک هر بخش( مطابق راهنمای ذیل مورد تأئید سازمانهای  وآنتی سپتیک ضدعفونی کننده ها )فهرست Excelجدول 

 .تکمیل گردد( آنتی سپتیک) 3شماره  جدول ،(سطوح محیطی )2شماره  جدول، (ابزار )1شماره  جدول

 برای ابزارپزشکی موجود در بخشهاراهنما 

 مثال :

 بخش مورد نظر:جراحی زنان

 استفاده :الپاروسکوپ مورد (ابزار1

 )پیوست(ابزار یضدغفون یپروتکل نهائ با توجه به توضیحات دربحرانی  :وسایل (نوع طبقه بندی2

 )پیوست(ابزار یضدغفون یپروتکل نهائکردن با توجه به توضیحات در  رفع آلودگی: استریل سطع (حداکثر3

 ینهائپروتکل ساعت( با توجه به توضیحات در 6)% 5/7ها: هیدروژن پراکسید  وروش (نوع بنیان مواد مصرفی را از ستون مواد4

 )پیوست(ابزار یضدغفون

 پیوست( )فهرست مورد تأئید سازمان ارسالی Excel( انتخاب ماده ضدعفونی کننده مورد مصرف بر اساس نوع بنیان از جدول 5

 برای ابزارپزشکی موجود در بخشها 1(تکمیل  جدول شماره 6

 ی برای ابزارپزشکی موجود در بخشها:میزان ونوع مصرف ضد عفونی کننده ها بر اساس سطح گندزدائ1جدول شماره 

       بخش:
رفع  سطع حداکثر نوع طبقه بندی استفاده مورد ابزار ردیف

 آلودگی

 میزان مصرف Excelانتخاب از جدول  مواد وروش ها

       

 

 :برای سطوح محیطی موجود در بخشهاراهنما 

 یپروتکل ضد عفونسطوح محیطی مورد نظر با توجه به توضیحات در  (انتخاب ماده ضدعفونی کننده مورد مصرف بر اساس1

 )پیوست(یطیسطوح مح

 برای سطوح محیطی موجود در بخشها2شماره ( تکمیل جدول2

 : میزان ونوع مصرف ضد عفونی کننده ها برای سطوح محیطی موجود در بخشها 2جدول شماره

     بخش:
 میزان مصرف Excelانتخاب از جدول  جهت انجام فعالیت الزم 1سطح مورد نظر از پیوست  ردیف

     

 

 

 

 برای آنتی سپتیکها در موضع مورد مصرف:راهنما 

نوع فعالیت صورت گرفته(با توجه به توضیحات )موضع مصرف آنتی سپتیک (انتخاب ماده ضدعفونی کننده مورد مصرف بر اساس1

 )پیوست(کیسپت یپروتکل آنتدر

 برای آنتی سپتیکها در موضع مورد مصرف3شماره ( تکمیل  جدول2

 

 



 

 

 : میزان ونوع مصرف ضد عفونی کننده ها برای آنتی سپتیکها در موضع مورد مصرف3جدول شماره

     بخش:

 میزان مصرف Excelانتخاب از جدول  ماده موثره نوع فعالیت ردیف

   اتانول بهداشت دست در مراکز درمانی 

   ایزو پروپانول  1

   پروپانول -ان   

   بنزالکانیوم کلراید همراه الکل  

   اتانول ضدعفونی محل تزریق 

   ایزو پروپانول  

   %5.5کلرهگزیدین گلوکونات  2

   بنزالکانیوم کلراید همراه الکل  

   ایزو پروپانول پرپ جراحی 

   %2کلرهگزیدین گلوکونات  3

   پوویدون ایداین  

   %4کلرهگزیدین گلوکونات جراحی)شستشو(اسکراب  

   پوویدون ایداین  

   %2تری کلوزان  4

 کلر گزیلنول  

5.3%-3.75% 
  

 
 


