
 

 ابزار کننده عفونی ضد مواد از استفاده کاربردی و اجرائی روشهای راهنمای

 :کاربرد حیطه

  درمانی مراکز ها، بيمارستان

 :مسئولیت

 ،کارشناسان بهداشت محيط و ها بخش مدیران بيمارستانی، عفونت کنترل وایزر سوپر درمانی، مرکز فنی مسئول درمانی، مرکز رئيس متوجه راهنما این اجرای حسن بر ونظارت اجرا

 .باشد )مدیر دارو وتجهيزات(می درمانی مرکز خرید مسئول

 :هدف

 استفاده مورد های روش بخشی اثر ارتقای و کننده عفونی ضد مواد از استفاده اجرائی های روش در کاربران استفاده ایجاد وحدت رویه و تسهيل

 منابع

 CDC,WHO,AAMI,EN ,OSHA,NHS المللی بين استانداردهای -

 بهداشت وزارت در شده وبومی ملی های سياست -

 (MSDS)شيميایی مواد استفاده دستورالعمل -

 سازنده تجهيزات استفاده دستورالعمل -

 کلیات:

 ميرود کار به)سطوح محيطی وابزار( زنده غير عوامل و سطوح از ها ميکرواورگانيسم بردن بين از برای ضدعفونی. 

  بخشی شامل: اثر با در نظر گرفتن تعريف جايگاه برای ابزار بیمارستان)معرفی ضدعفونی کننده مصرفی در مصرف جايگاه اساس بر 

 می باشند.  غيربحرانی و بحرانی نيمه بحرانی، وسایل ابزاربرای های کننده عفونی ضد

 ایج به نباید و بوده متفاوت کامال هدف های ميکرواورگانيسم ، ميکروبی مقاومت ایجاد ، کننده مصرف برای جانبی عوارض ، غلظت ، ماهيت نظر از ها کننده ضدعفونی معموال 

 .نميباشد مدنظر آنها در حيات اشکال تمام کامل بردن بين از و هستند نسبی تعاریف اینکه ضمن. شوند استفاده یکدیگر



 

 مرحله از آن طی که ميشود اطالق استریليزاسيون و ضدعفونی ، پاکسازی با مرتبط های پروسه تمام شامل آلوده وسيله یک کردن ایمن کلی فرآیند کليه به زدایی آلودگی 

 ایمن وسيله یک به مورد حسب بر آلوده وسيله یک آن صحيح اجرای توسط که باشد می ای پروسه  Decontamination واقع در.  گيرد می صورت آخر مرحله تا نخست

 .شود می تبدیل امحا یا و بيمار استفاده ، نقل و حمل برای

 زدایی آلودگی ی پروسه مراحل

 (Pre - Soaking)پیش غوطه وری

 برای تمام پروسه های آلودگی زدايی اجباری است. (Cleaning)پاکسازی

 کننده :به ترتیب اهمیت توسط محلولهای ضد عفونی (Disinfection)ضدعفونی

 Low Level 

 Intermediate 

 Level High Level 

 (Sterilization)و در نهايت استريلیزاسیون

 زدایی آلودگی ی پروسه مراحل

 

 غيربحرانی  بحرانی نيمه بحرانی وسایل

 (Pre - Soaking)پیش غوطه وری

 (Cleaning)پاکسازی

 الزامی است

 الزامی است

 الزامی است

 الزامی است

 الزامی است

 الزامی است

توسط  (Disinfection)ضدعفونی

 Low محلولهای ضد عفونی کننده

Level 

 الزامی است الزامی است الزامی است

توسط  (Disinfection)ضدعفونی

 محلولهای ضد عفونی کننده

Intermediatelevel 

)مثل آلودگی با خون و  موارد از برخی در* الزامی است الزامی است

ا متوسط ی سطح بيمار(ضدعفونیترشحات 

استفاده از ضدعفونی کننده های مخصوص 

 سطوح

 



 

توسط  (Disinfection)ضدعفونی

 High محلولهای ضد عفونی کننده

Level 

الزامی است در صورتی که به هر دلیلی  الزامی است

اين مرحله حذف گرددمرحله 

استريلیزاسیون بعد از مرحله قبل 

 الزامی است 

 

   الزامی است (Sterilization)یوناستريلیزاس

 

 تا بلکه يستن مد نظر ماکروسکوپی آلودگی بردن بين از تنها پاکسازی خالف بر کردن بهداشتی در. باشد می استانداردها حد تا ميکروبی آلودگی بار آوردن پایين معنی به کردن بهداشتی

 درتق لحاظ از. یابد کاهش قبولی قابل حد به موجود های ميکروارگانيسم ميزان تا است مدنظر ها ميکروارگانيسم بردن بين از( استانداردها به بسته و مورد حسب بر) لگاریتم 5 حدود

 چنانچه .دارد کاربرد( آب کردن بهداشتی مثل) بيمارستانی غير صنایع در بيشتر کردن بهداشتی. دانست زدایی چرک و ضدعفونی از تر ضعيف را کردن بهداشتی توان می ضدعفونی

 .گردد می اطالق Hygiene آن به رود کار به...(  و دندان ، بدن ، دست مثل) انسان برای کردن بهداشتی

 قدرت عمل:

 استریل کردن >زدایی چرک و ضدعفونی>کردن  بهداشتی >پاکسازی

 استانداردهای براساس کننده ضدعفونی مواد از استفاده پرسنلی احتياطهای کليه گيری بکار ذیل موارد کليه در OSHAباشد می ضروری. 

 نکات حائز اهمیت :

 ود.از محلول های شيميایی استریل کننده/ضد عفونی کنندة قوی برای ضد عفونی کردن سطوح محيطی )سطوح تماس کلينيکی و خانه داری( استفاده نش -

 هنگام کار باید از وسایل محافظت شخصی استفاده شود.-

های دهبردن باقيمانای که قادر به از بينکنندهيک قابل مشاهده )بطور مثال خون و سنج باقيمانده( و نمکهای معدنی یا تميزکردن طی بکاربردن عوامل پاککردن بقایای ارگانبرطرف -

 باشند.ارگانيک و غير ارگانيک می

بردن  بينشده یا حرارت دیده بر روی لوازم پروسه ازشوند. مواد خشکاین لوازم خشک میها سودمند است چرا که مواد و آلودگی بر روی تميزکردن تجهيزات به محض استفاده از آن -

 گيرد و یا اثری ندارد.تر نموده و پس از آن عمل ضد عفونی یا استریليزاسيون به دقت انجام نمی آلودگی را مشکل

فلزات و دیگر مواد به کار رفته در وسایل پزشکی سازگاری دارند. اطمينان از اینکه باقيمانده مواد بر روی  های آنزیماتيک انتخاب شده باکنندهاطمينان حاصل شود که دترجنت یا پاک  -

 .کنندگی ایجاد کندسطوح وجودندارد که مانعی در راه مرحله استریليزاسيون و ضد عفونی

 .ردینمودن برای آن نيست، انجام پذیا ضد عفونیکنندگی ای که امکان تميزکردن و استریلدور انداختن یا تعمير و بازسازی وسيله -

 .بدن )مثل خون( باشد استریل گردد پيش از استفاده در هر بيمار هرگونه تجهيزات پزشکی و جراحی و تجهيزاتی که به طور طبيعی تماس بانسج یا سيستم خونی یا در ميان مایعات -



 

ضد عفونی  High levelکننده های تراکتومی، تجهيزات عمليات بيهوشی و وسایل بهبود تنفس(، حداقل با یک ضد عفونیبرای وسایل نيمه حساس )بطور مثال اندوسکوپهای معده لوله -

 گردد.

در  ی. بطور کلردیپذی شده و با استفاده از نکات توصيه شده در ليبل انجام م تکننده بيمارستانی ثبضد عفونی ملزومات پزشکی غيرحساس )مثال دستگاه فشار خون( با یک ضد عفونی -

یک از  شوند بعنوان مثال بعد از استفاده در هرضد عفونی  نيباشند بصورت روت تهشوند اگر آلودگی قابل مشاهده نداش یک حداقل )امکانات( ملزومات بيمارستانی غيرحساس نيز ضد عفونی

با بيمار قبلی  تماس یها در طای یکبار بطور خصوصی اگر وسایل یکبار مصرف در اختيار نباشد ضد عفونی وسایل غيرحساس بيمارستانی پس از استفاده آنزی یکبار یا هفتهبيماران، یا رو

 شود.وسيله انجام شده باید برای بيمار دیگر نيز انجام می ینو استفاده از ا

ی وقت نيآلودگی قابل مشاهده دیده شده است و همچنمحيطی سطوح وسایل خانگی )کف، روميزی( بطور معمول روزانه، سه بار در هفته و هر بار که ضد عفونی، یا تميز نمودن سطوح  -

 .ردیپذی شود. انجام م یا کثيفی قابل مشاهده دیده آلودگیها زمانيکه در این سطوح های دیوارها پنجرهای یا آلودگی مشخصی اتفاق ميافتدو تميزی لبهریختن ماده

کشی کف زمين پس از تميزی سه اتاق فاصله کردن محلول مایع تیهای جدید )مثالً خالیای با محلولکننده )یا دترجنت( مورد نياز و تعویض دورهآماده نمودن محلولهای ضد عفونی -

 .(.دقيقه بدون وقفه تعویض گردد 06زمانی کمتر از 

 .ردیدن مرتب پارچه جهت جلوگيری از آلودگی )مثالً حداقل با روزانه شستن و خشک نمودن( صورت پذزدایی و تميزنموآلودگی -

 کردن سطوح غير حساس به کار نرود.و مایعات استریالنت شيميایی برای ضد عفونی High levelکننده ضد عفونی -

سازی ود. آمادهشکننده بيمارستانی مجوز گرفته مرطوب شده، تميز میاده از دستمال تميزی که با دترجنت یا ضد عفونیمرطوب خاک آلوده مرتباً )مثالً روزانه، سه بار در هفته( با استف سطوح

 ضد عفونی یا دترجنت توسط پيشنهاد توصيه توليدکننده ارائه گردیده است.

 .و قبل از استفاده مجدد خشک گرددروند بایستی سطوح آنها کامالً آبکشی شده انکوباتور یا لگن نوزادان به کار می وقتيکه

( و دستکش Sharps)مثالً از انبر برای جابجائی  یاز وسائل محافظت OPIM (Other Potentially Infectious Materials)کردن خون یا دیگر عوامل مولد بالقوه عفونت  زيجهت تم-

ط یک مناطق شستشو توس هيکل کار اختصاص یافته باشد دور انداخته و سپس ینشدن مقاومت داشته باشد و برای اایکه نسبت به سوراخها را در درون محفظه یو... استفاده گردد و آلودگ

 عامل ضد ميکروب توبرکلوز ثبت شده، یک جرموسيد ثبت شده تميز شود، با محلول هيپوکلریت رقيق شده تازه(.

رقيق شده( جهت ضد عفونی محيطی روتين  56به  5سدیم هيپوکلریت )مثال رقت  %55/0الی  %55/5دیده شده محلول رقيق شده  فيسيلیالی کلستریدیوم ددر جاهائيکه درجه با -

 وجود ندارد. C. Difficileسازی اسپورهای شود. در واقع هيچ محصول ثبت شده خاص برای غير فعالاستفاده می

  کننده بکار نرود.ی اهداف روتين، بخور ضد عفونیمحلهای بيمارستانی برا در -

 .می باشد های مورد استفاده قارچ کش،باکتری کش در همه رقت اسپورکش نمی باشد ولی توبرکلوسيدال،فنل و ترکيبات فنلی  -

 کروزول باید پيچانده شود%5پارچه آغشته به محلولصابون و کروزول می باشد که جسد بيمار مشکوک به بيماریهای واگيردار در  %56ازجمله ترکيبات فنلی محلول -

 .)کروزول با یک ماده نفتی و صابون (استفاده نمود %5همچنين جهت گندزدایی سرویس های بهداشتی درمنازل آلوده و بيمارستان ها بایستی از کرئولين   -

های آب دوست و اسپورها صرفاًبرای نظافت محيط در شرایط معمول و نيز سطوح غيربحرانی مانند کف  ترکيبات آمونيوم چهار ظرفيتی بدليل عدم کارائی اثر روی باسيل سل یا ویروس -

 بکار می روند. جهت ضد عفونی کردن تجهيزات پزشکی که در تماس با پوست هستند )بازوبند فشار خون و..( و یازمين، دیوار و اثاثيه بيمارستان 

،لوازم اولتراسوند،نواحی آمادگی داروئی( استفاده می  CPRطبی،تهویه کننده ها،کيسه های تهویه دستی،مانکن های یتجهيزات )مانندگوشالکل گاهی برای ضد عفونی سطوح خارجی  -

 گردد. الستيکی و پالستيکی ،وسایل دارای لنز ،نوک تونومتر از جمله  آسيب رسيدن به وسایلممکن است موجب شود. 



 

ی را محدود است زیرا به سرعت تبخير شده و تماس کوتاه مدت می باشدواز سوی دیگر امکان فيکس کردن آلودگ Intermediateضد عفونی کننده مصرف الکل به عنوان کار برد یک  -

 بر روی ابزار را داشته باشد
 

یمه بحرانی وغیر بحرانی )ذکر مثال(و ضدعفونی در کلیه ابزارپزشکی نرم و سخت با طبقه بندی بحرانی،ن و استريالنتها پروتکل های ضد عفونی کنندگی:1جدول شماره 

 کنندگی بر اساس سطح گندزدائی

 
 

 

 مثال تعريف

 (استفاده مورد ابزار)

 رفع سطع حداکثر

 (optimal)آلودگی

 در های وروش مواد

 (optimal)موقعيت

 توضيحات

 یا خون جریان وارد نمایند، می تماس پيدا بااستخوان کنند، می نفوذ نرم بافت در بحرانی وسایل

راین ؛بناب.پيدامی کنند تماس ها آن با یا شوند بدنی می استریل های بافت سایر

 حالت در که هایی ميکرواورگانيسم حتی) ميکرواورگانيسمی آلودگی کوچکترین

 عوامل این مورد در( ميشوند تلقی بيماریزا غير عادی

 روی بر حيات از شکلی هيچ و شود بيمار در عفونت به منجر می تواند 

 .نميباشد قبول قابل عوامل این 

 پریودنتال، های قلم جراحی، وسایل

 و دهان جراحی بيستوری،فرزهای های تيغ

 ها سرنگ و سوزنها.دندان

 سوزنی طب های سوزن

 اعصاب  معاینه سوزن

 (stich cutter)  بخيه کشيدن تيغ

 پوست استفاده روی برای کوتر الکترو نوک

 (دائمی )  واژن اسپکولوم

 IUD  کارگذاری برای تناکولوم و

 الپاروسکوپ،سيستوسکوپ،

 وآرتروسکوپ هيستروسکوپ

 (خشک یا مرطوب)حرارت- کردن استریل

 اکسيد  اتيلن گاز-

 پالسمای هيدروژن پروکسيد  گاز-

 %  5گلوتارالدئيد–

 % 55/6ارتو فتااللدئيد -

 ساعت( 0)% 5/7هيدروژن پراکسيد -

 cc   55 دقيقه در دمای 55(%  5اسيد پراستيک )-

 پراستيکاسيد% 55/6و % 55/7پراکسيد هيدروژن  

 % 5تا  60/6و اسيد پراستيک %5پراکسيد هيدروژن -

 (ساعت0به مدت )هردو مورد فوق 

 که کليه وسایل است ضروری نکته این توضيح

 بحرانی

ليه ک رعایت با و یا باشند می یکبارمصرف استریل

 .گردد استفاده می کردن استریل روش از الزامات

 

 بحرانی نيمه وسایل

 مخاط تماس با در

 یا

 دیده آسيب پوست

 دارند قرار

 وسایل جز )به

 (دندانپزشکی

 نمی نفوذ نرم بافت درون به تماس دارند، ناسالم پوست یا مخاطی غشای با

 کنند،

 های بافت سایر یا خون وارد جریان کننده، نمی پيدا تماس استخوان با

 استریل

 ندارند تماس ها آن با یا شوند نمی بدنی

 ردیوس ترانس  (ونتيالتور) تنفسی درمانی تجهيزات

دستگاه  و اسپيرومتری بيهوشی لوله تجهيزات

 همودیاليز

 گوارشی اسکوپی های دیاليز(  دستگاه )سيستم

 سيگموئيدوسکوپ، پروکتوسکوپ رژید، سيگموئيدو

ه ای شيش ترمومترفيبراپتيک  والرنگوسکوپ،  سکوپ

،  (T.biprism) آینه برای  معاینه حلق، تونومتر

اسپکولوم واژن برای گرفتن پاپ اسمير ،   اسپکولوم 

 بينی،  نوک ساکشن گوش

 اسپکولوم گوش و دهنه سرنگ شستشوی گوش 

 لوله ها وکانترهای پالستيکی وپلی اتيلنی و وسایل دارای لنز 

 آینه های دندانپزشکی، کندانسور

 مالگام، تری های قالبگيریآ

 چندبارمصرف، هندپيس های دندانپزشکی. مخزن 

حس  بی تنفسی)آمبوبگ(،  قطعات دهانی تجهيزات هوای 

 کننده  

  عفونی ازضد استفاده

 کننده های

High level(سطح 

 (باال

 High level های کننده عفونی ضد-

  دقيقه 55-56ذیل موارد کليه در( باال سطح)

 ( c   56در دمای  

 % 5گلوتارالدئيد–

 % 55/6ارتو فتااللدئيد -

 ساعت( 0)% 5/7هيدروژن پراکسيد -

 cc   55 دقيقه در دمای 55(%  5اسيد پراستيک )-

 ساعت0تا  5+ پراستيک  % 55/7هيدروژن پراکسيد -

 اسيد% 55/6و % 55/7پراکسيد هيدروژن  -

  60/6و اسيد پراستيک %5پراکسيد هيدروژن و یا پراستيک -

 ساعت0به مدت % 5تا 

 مدت به گرادسانتی درجه 76 در مرطوب نمودنپاستوریزه- 

 .هاحالل با تميزکردن ضمن دقيقه 56

 PPM  1000  سدیم هيپوکلریت-

 از عاری که است بهتر ابزار این مورد در

 ایغش ئيکهآنجا از ولی باشند ميکرواورگانيسم

 مقاوم باکتری اسپور به نسبت سالم مخاطی

 اسپور کمی تعداد وجود نتيجه در ، ميباشد

 لقاب ، بحرانی نيمه عوامل و ابزار روی بر باکتری

 مخاطی غشاهای چون ولی. ميباشد پوشی چشم

 ایه اورگانيسم برابر در گوارش و تنفس سيستم

 ها ویروس و مایکوباکترها ، باکتریها نظير دیگر

 رایب باال سطح ضدعفونی ، ميباشند پذیر آسيب

 تهنک این توضيح.است الزامی آنها زدایی ميکروب

 وسایل اغلب که است ضروری

 می مصرف استریل ترجيحاًیکبار بحرانی نيمه

 ودر باشند

 روش از الزامات کليه رعایت با لزوم صورت

 سطح)High level های کننده ضدعفونی

 استفاده(باال

 .گردد می



 

مسيرهای داخلی  h.port /cap) دستگاه همودیاليز سر قسمت

 ماشين دیاليزو سيستم تصفيه آب و سيستم توزیع

 ، بيهوشی تجهيزات و تنفسی سيستم درمان تجهيزات

 ، الرنگوسکوپ های تيغه ، ها اندوسکوپ از برخی

 ، مری داخل در رونده کار به مانومتری پروبهای

 ، مقعد داخل مانومتری کاتترهای ، ها سيستوسکوپ

 دیافراگم تنظيم های حلقه

 

 

 0/05هوا در آلدئيد گلوتار مجاز غلظت آستانه

ppm 
 (.است بودهPPM 0/2 قبال) است

 سطوح برای ٪5 غلظت با پراکسيد هيدروژن

 ٪5) نرم تماسی لنزهای برای ٪5-0 و بيجان

 (ساعت 5 تا 5 برای

 هيدروليز، بدنبال استيک، پر سيد ٪5 محلول

 دهد، می دست از را خود قدرت نصف روز 0 طی

 تا 5 ماه، هر در ٪۰6 اسيد استيک پر حاليکه در

 .دهد می دست از را خود فعاليت 5٪

 پوویدون مانند پوست های کننده ضدعفونی

 باتترکي هيپوکلریت، ،... و کلرهگزیدین آیودین،

 فنولی، ترکيبات ،(QAC) ظرفيتی چهار آمونيوم

 پاسکو های دستگاه کردن عفونی ضد برای الکل

تمامی خلل و فرج و مسيرهای . شوند نمی استفاده

یک اندوسکوپی بایستی در مواجهه با ماده 

ضدعفونی کننده قرار گيرد. وجود حباب هوا مانع 

اینکار می شود.اجسامی که بصورت شناور در ماده 

ضدعفونی قرار می گيرد ضدعفونی نخواهند شد. 

ور کردن ماده  چرا که بایستی طی عمل غوطه

ه ایای یک وسيله رسيدضدعفونی کننده به تمام زو

 ضدعفونی نماید. راو آن

 

 لوسای) پایين سطح

 به که بحرانی غير

 در

 پوست با تماس

 (دارند قرار سالم

 گوشی خون، فشار کاف کالمپ، ، هموستات قيچی، 

 ميز شامل محيطی، سطوح (ها استتوسکوپ)معاینه

 خارجی بچه، سطوح ترازوی ، پيشخوان روی معاینه،

 دستگاه تيوپ/ همودیاليز، مانومترها  ،سر ماشين

 ون،خ فشار سنجش دستگاه بازوبند بخش رادیوگرافی،

 .نبض اکسيژن و سنجش دستگاه

ضد عفونی وسایل غيرحساس بيمارستانی پس از 

تماس با بيمار قبلی و استفاده از  یها در طاستفاده آن

وسيله انجام شده باید برای بيمار دیگر نيز انجام  ینا

 شود.می

 

 عفونی ازضد استفاده

کننده 

Intermediat/های

e Low level 
 (پایين سطح)

 می دقيقه 56 از کمتر مواجهه زمان ذیل موارد همه در-

 باشد

 PPM  100  سدیم هيپوکلریت-

 % 76 -06 ایزوپروپيل یا اتيل الکل-

 فنولی محلول -

 چهارظرفيتی آمونيوم محلول -

 و سطوح در خون با آلودگی مشاهده صورت در

   ،CPR آموزش مانکن آلودگی رفع زمين، کف

 دسفي محلول از هيدروتراپی وسایل تونومترو سر

 5/ 55 سدیم کلریت هيپو محلول خانگی کننده

 ضد یا دقيقه 56 بمدت  5/56 - 5/566رقت با.%

( باال سطح)High level های کننده عفونی

 .شود می استفاده

 کف کردن تميز برای فنولی ترکيب اگر

 بر سازی رقيق باید رود می بکار شيرخوارگاه

 شود انجام سازنده شرکت دستورالعمل اساس

 عدم بدليل ظرفيتی چهار آمونيوم ترکيبات

 آب های ویروس یا سل باسيل روی اثر کارائی

 در محيط نظافت صرفاًبرای اسپورها و دوست

 فک مانند غيربحرانی سطوح نيز و معمول شرایط

 .روند می بکار بيمارستان اثاثيه و دیوار زمين،



 

 
 دارو چندین به مقاوم های در مواقع مواجهه یا عوامل عفونی بيماریزا من الجمله عوامل واگير مستعد طغيان ویا مشاهده آلودگی توسط هر یک ازپاتوژنهای منجر عفونت (MDRO)اسينتو از جمله عفونت 

 .می باشند 5بر اساس جدول شماره  ابزار کاربران موظف به اجرای روش ضدعفونی کردنو عوامل بالقوه بيوتروریسم MSRAو VERباکتر، 

 

 (https://www.wuth.nhs.uk/media/10819/wuth-left-aligned-digital-1-line452x80.jpg) براساس زدايی محیطهای آلودگیمحلول

 توضيحات  عرضه کننده  محل استفاده  محصول زدایی محيط عمومیآلودگی

پاکسازی/آلودگی زدایی عمومی 

 محيط 

تمام نواحی کلينيکی، به منظور از  دترجنت مایع برای مصارف عمومی 

شامل ماده بين بردن چرک، 

ها از ارگانيک و ميکروارگانيسم

 محيط عمومی 

  داروخانه

زدایی محيط )تک اتاق یا آلودگی

Bay  یک بيمار مبتال به )MRSA ،

کلستریدیوم دیفيسيل، یا در زمان 

 شيوع نوروویروس

 NADCCسدیم دی ایزوسيانوریت )

 هایی قرص= سفيدکننده( به عالوه

 دترجنت محلول شونده در آب 

تمام نواحی کلينيکی )به جز واحد 

نوزادان که دترجنت و آب داغ کافی 

است( به منظور از بين بردن 

های خاص و ميکروارگانيسم

 ها. جلوگيری از انتشار آن

بخش در  5666* غلظت نهایی باید  داروخانه

 ميليون باشد 

 

خدمه بایستی هنگام استفاده از این 

ها از روپوش و دستکش محلول

 ده نمایند. استفا

زدایی محيط )مثال یک آلودگی

Bay تک اتاق یا ابزار بهداشتی( که ،

ممکن است توسط کلستریدیوم 

تمام نواحی کلينيکی، به منظور از  های نقره پراکسيد هيدروژن با یون

 هاسمبين بردن تمام ميکروارگاني

 ی اسپور شامل عوامل ایجاد کننده

توسط خدمات هتل یا کارکنان  داروخانه

دیده استفاده شود، تحت آموزش

 راهنمایی کنترل عفونت 



 

دیفيسيل آلوده شده باشند )یا دیگر 

 ی اسپور(های ایجاد کنندهارگانيسم

آلودگی زدایی عمومی اجزای 

 تجهيزات یا اشيای موجود در محيط

هایی با مصارف عمومی، چه دترجنت

های بزرگ به صورت وایپ در تيوپ

 دترجنت مایع 

تمام نواحی کلينيکی که استفاده از 

 Actichlorآب داغ و دترجنت، یا 

Plus عملی یا مناسب نيست ، 

  داروخانه

وایپ بزرگ  –درصد(  70اتانول ) آلودگی زدایی سطوح سخت 

 اشباع شده

تمام نواحی کلينيکی، برای از بين 

-هایی که میبردن ميکروارگانيسم

توانند به عنوان مخزن عفونت 

( عمل  cross-infectionمتقابل )

 کنند. 

  داروخانه

پاکسازی و ضدعفونی عمومی 

 ها و وسایل بهداشتی عمومی توالت

 پودر سفيد کننده ـ با قدرت نرمال 

 

 NaDCCسدیم دی ایزوسيانوریت )

های دترجنت = سفيدکننده( + قرص

 برای حل کردن در آب 

تمام نواحی کلينيکی، برای پاک 

از بين بردن  کردن سطوح و

 توانندهایی که میميکروارگانيسم

 Crossباعث عفونت متقابل )

infection ) 

بخش در  5666* غلظت نهایی باید  داروخانه

 ميليون باشد 

 

کارکنان باید هنگام استفاده از این 

ها برای محافظت از خود از محلول

 روپوش و دستکش استفاده نمایند. 

زدایی خون ریخته شده در آلودگی

 محيط 

 پودر سفيد کننده 

 

تمام نواحی کلينيکی، برای پاک 

کردن سطوح آلوده به خون و از بين 

ها شامل بردن ميکروارگانيسم

، و محصوالت PPEبا استفاده از  داروخانه

کاغذی یک بار مصرف، در ميزان 

فراوانی از مایع غوطه ور نمایيد و در 

گذاشته و دور  Tigerهای کيسه



 

 NaDCCسدیم دی ایزوسيانوریت )

های = سفيد کننده( + قرص

 دترجنت برای حل کردن در آب 

 

 

 

 

های خونی که ممکن است ویروس

 باعث عفونت متقابل شوند. 

بيندازید. ناحيه را به طور کامل با 

= سفيد  NaDCCاستفاده از )

 کننده( ضدعفونی کنيد.

کارکنان بایستی هنگام استفاده از 

ها برای محافظت از خود این محلول

 روپوش و دستکش بپوشند. 

 

 توضيحات عرضه کننده  محل استفاده  محصول زدایی تجهيزات )کلينيکی( آلودگی

زدایی تجهيزی که توسط آلودگی

های مایع آسيب ضدعفونی کننده

 دیده باشند

کاربردهایی درصد اتانول، برای  76

شود = که از دستمال استفاده می

 الکل 

تنها کاربران مجاز )مثال ثبت شده 

 در داروخانه( 

* اسپری ها نباید استفاده شوند،  داروخانه 

تواند خطر چراکه این حالت می

 تنفسی ایجاد کند. 

تمام کاربردهای جدید مورد نظر 

باید به کنترل عفونت و ایمنی و 

سالمت به منظور تصویب ارجاع 

 داده شود 



 

های های کشتزدایی بطریآلودگی

 ها( سلول خونی )درپوش

 5کلرهگزیدین گلوکونات الکلی )

درصد ایزوپروپيل  76درصد( در 

 الکل )به صورت وایپ(

تمام نواحی کلينيکی، به منظور 

های اهش خطر آلودگی نمونهک

 هایکشت خونی از ميکروارگانيسم

های موجود بر روی درپوش بطری

 کشت سلول خونی 

  داروخانه

های خط زدایی مدخلآلودگی

 مرکزی

 5کلرهگزیدین گلوکونات الکلی )

درصد ایزوپروپيل  76درصد( در 

 الکل )به صورت وایپ( 

ای که از بيمارانی با تمام نواحی

کنند، به مرکزی مراقبت میخطوط 

منظور کاهش خطر ایجاد 

 ها. ها از طریق مدخلميکروارگانيسم

  داروخانه

ضدعفونی سطح خارجی ظروف 

های حاوی مواد کوچک، مانند ویال

های ها و کيسهتزریقی، آمپول

Normasol  

 درصد  76وایپ ایزوپروپيل الکل 

 

آن دسته از نواحی کلينيکی که 

کروبی خاصی از خطر آلودگی مي

 شود.  ها تلقی میظرف در آن

  داروخانه

زدایی )کاربرد ویژه( آلودگی

 های قابل انعطاف آندوسکوپ

سدیم هيپوکلریت، محلول مایع: 

های توليد شده با روش

 الکتروشيميایی 

واحدهای آندوسکوپی به منظور 

 ها، برایاستریليزاسيون آندوسکوپ

ی بيمارانجلوگيری از عفونت متقابل 

 های  آندوسکوپی که تحت روش

تنها برای استفاده در پردازشگر   داروخانه

خودکار ،پس از پيش پاکسازی 

 دستی. 

که توان تحمل دماهای  .N.Bابزار 

باال را دارند، باید با اتوکالو بخار 

 استریل شوند.



 

زدایی )کاربرد ویژه( آلودگی

 های قابل انعطافآندوسکوپ

درصد(  5اسيد )محلول پراستيک 

مثال محلول توليد شده توسط 

 زدایی سيستم آلودگی

(/ CGHواحد کاالی استریل )

(، APHزدایی )ی آلودگیمحوطه

ای هبرای استریليزاسيون آندوسکوپ

قابل انعطاف به منظور پيشگيری از 

عفونت در بيمارانی که تحت اعمال 

 باشند. آندوسکوپی می

تنها برای استفاده در پردازشگر  داروخانه

خودکار ،پس از پيش پاکسازی 

 دستی. 

که توان تحمل دماهای  .N.Bابزار 

باال را دارند، باید با اتوکالو بخار 

 استریل شوند. 

 

 توضيحات عرضه کننده محل استفاده محصول های آزمایشگاهضدعفونی کننده

با قدرت نرمال؛ پودر سفيد کننده ـ  زدایی عمومی سطوح آلودگی

ی مایع )محلول سفيد کننده

درصد =  5هایپوکلریت، با رقت 

 بخش در ميليون(  56666

آزمایشگاه، برای از بين بردن 

هایی که ممکن است ميکروارگانيسم

های سطوح کاری یا دیگر بخش

 محيط کاری را آلوده کرده باشند. 

بخش در  5666غلظت نهایی باید  داروخانه

  ميليون باشد.

زدایی سطوح ميزهای آلودگی

 آزمایشگاه

آزمایشگاه، برای از بين بردن  ( IPAدرصد ) 76ایزوپروپيل الکل 

هایی که ممکن است ميکروارگانيسم

های سطوح کاری یا دیگر بخش

 محيط کاری را آلوده کرده باشند. 

  داروخانه 

 cut-upزدایی سطوح آلودگی

 ميزهای آزمایشگاه

پاتولوژی بافت، برای از بين بردن  درصد( 5محلول فنوليک )

هایی که ممکن است ميکروارگانيسم

  داروخانه



 

های سطوح کاری یا دیگر بخش

 محيط کاری را آلوده کرده باشند. 

های زدایی برون ریختهآلودگی

 مایعات بدن 

سدیم دی ایزوسيانوریت قوی 

(NaDCC به عالوه )سفيدکننده =-

ی دترجنت، به صورت گرانول برای 

 حل در آب 

آزمایشگاه، برای از بين بردن 

هایی که ممکن است ميکروارگانيسم

های سطوح کاری یا دیگر بخش

 محيط کاری را آلوده کرده باشند. 

بخش در  56666غلظت نهایی باید  داروخانه

 ميليون باشد. 

ميکروبيولوژی پزشکی، برای از بين  ظرفيتی ترکيبات آمونيوم چهار 5زدایی مراکز گروه آلودگی

های پرخطر که بردن ميکروارگانيسم

ممکن است سطوح کاری یا دیگر 

های محيط کاری را آلوده بخش

 کرده باشند. 

  داروخانه

 


