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 مقدمه

استريليزاسيون تجهيزات پزشکي و آزمايشگاهي و نقش برجسته آن در كنترل عفونت ها و پيشگيري از انتقال هميت ا

واضح و بديهي است. رعايت نکردن استانداردهاي بيماري ها، براي دست اندركاران امور خدمات بهداشتي و درماني امري 

با توجه به اهميت نقش استريليزاسيون در به  .، آسيب هاي جدي براي بيماران دارد به طور قطعپزشکي مواد تجهيزات و 

وثر منظم وبه منظور اطمينان از شرايط مناسب و م  به طورانتقال عفونت، فرايند استريليزاسيون بايد  خطررساندن  حداقل

                                                       .بودن استريليزاسيون، ارزيابي شود

از استريليزاسيون كامل وسايل براي كه است  اين بي ترديد وظيفه تمام دست اندركاران خدمات بهداشتي و درماني 

است با بافت  نرداستفاده درمعاينات زنان ممکبرخي ازوسايل مو خود و بيمارانشان، اطمينان كامل حاصل كنند تظمحاف

چون هر گونه آلودگي  .بايد استريل باشند مصرفم اهنگ بهوسايل  ناي هاي استريل يا مايعات بدن در تماس باشند.

نقش فعالي در  مي توانندماما -مراقب سالمت صخصو به سالمت شود. اعضاي تيم ميکروبي منجر به انتقال بيماري مي

 داشته باشند.  يانتقال ازراه جنسقابل  هاي، كنترل عفونتپيشگيري و 

بهداشتي درماني است چرا كه به علت وسايل وتجهيزات خاصي  كزمرا بخش هاي  تريناتاق معاينه مامايي يکي از حساس 

و كاركنان سهل انگاري درآنجا مي تواند منجر به انتقال عفونت از وسايل آلوده به زنان  ينكه درآن وجود دارد،كوچکتر

استريل كردن  .برنامه هاي بهداشت جنسي و تناسلي بر پيشگيري و درمان عفونت هاي دستگاه تناسلي تاكيد دارد شود.

به معني از بين بردن تمام موجودات زنده ريل كردن تاس ست ها و لوازم معاينه بي شک از اهميت بسزائي بر خوردار است

بردن ين ستريليزاسيون فرايندي است كه باعث از با. شرايطي كامال استريل است ،نهالزمه اجتناب ناپذير انجام معاي .است

اين كار بايد به طور مطلق انجام پذيرد  و امري نسبي نيست  يعني وسيله اي يا كامل  و انهدام تمام اشکال حيات مي شود. 

 .استريل است تقريباوسيله اي  نمي توان گفت اين بنابراستريل است يا اصال استريل نيست 

قبل از روش هاي ضد عفوني و استريليزاسيون الزامي است زيرا مواد آلي و معدني كه بر روي سطوح  وسايل  پاكساري

مي ماند در كارايي اين روش ها تاثير گذار مي باشد به منظور پيشگيري  مناسب از انتقال  بيماري هاي آميزشي  و  باقي

 .فراهمي زير ساخت ها و تداركات و كنترل عملکرد دستگاه ها ضروري مي باشد آموزش مستمر كاركنان، ، عفونت ها
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  مفاهیم پایه و تعاریف           

 رخه عفونتچ

  .يک عفونت حالتي از بيماري است كه به دنبال حضور عوامل بيماريزا درداخل يا روي بدن ايجاد مي شود 

 :شش جزء چرخه عفونت 

 عامل عفونت 

 مخزن عفونت 

 راه خروج 

 راه انتقال 

 راه ورود 

 ميزبان مستعد 

 عوامل عفونت زا

 میکروارگانیسم ها 

 تعدادي از شايعترين  وچک كه با چشم غير مسلح قابل ديدن نيستند.هاي بسيار ك موجودات زنده اي در مقياس

 عواملي كه قادر به ايجاد عفونت هستند عبارتند از باكتريها، ويروسها و قارچها.

 ترين عوامل ايجاد كننده عفونت مشاهده شده در مؤسسات مراقبت بهداشتي باكتريها هستند مهمترين و متداول.  

 مي باشند كه فقط با ميکروسکوپ الکتروني قابل مشاهده هستند.  ها ها ويروس مكوچکترين ميکرو ارگانيس 

 ميکرو ارگانيسم هاي شبه گياهي هستند كه باعث بروزعفونت مي شوند ها قارچ. 

 مخزن عفونت 

  .جايگاه طبيعي جهت رشد و تکثير ميکرو ارگانيسم ها است 

 ارگانيسم ميکرو انواع كه هستند مخازني ..و آب -خاك -اناتحيو –ن مي تواند زنده يا غير زنده باشد . انسان زمخ 

 .كنند پيدا وتکثير رشد آنجا در توانند مي بيماريزا هاي

 راه خروج

  .راههاي خروج ميکرو ارگانيسم از مخزن متفاوت است 

 پوست آسيب ديده -تناسلي-گوارش و ادراري -در انسان راههاي معمولي خروجي عبارتند از: دستگاه تنفس- 

 خون و بافت
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 راه انتقال

  تماس مستقيم يا غير مستقيم 

  دادن دست –راه مستقيم عبارت است از نزديکي بين ميزبان مستعد و يک فرد آلوده يا ناقل مثال هنگام بوسيدن 

 .راه غير مستقيم يعني آلودگي از طريق وسايل و ابزار انتقال يابد 

 میزبان حساس 

 ا به حيات خود ادامه دهند بايد منبعي قابل قبول را يافته و به هر عنوان به مقاومت براي آنکه ميکرو ارگانيسم ه

 ناشي از دفاع ميزبان غلبه يابند.

  ميزبان حساس شاخص مهمي در زنجيره عفونت به شمار مي رود. درصورت مقاوم بودن ميزبان زنجيره عفونت

د مثل پوست مخاط و اسيد معده كه درمقابل ميکروبها تشکيل نمي شود. مقاومت ميزبان مي تواند غير اكتسابي باش

 فراد بوسيله واكسيناسيونمقاومت مي كنند يا اكتسابي باشد مثل باالبردن ايمني ا

  Cleaner:  پاک کننده

به عوامل شیمیایی اطالق می گردد که دارای خاصیت کاهش کشش سطحی مایعات ودر نتیجه حذف آلوده کننده از سطوح و 

 باشدوسائل می 

  Antisepsisضدعفونی کردن 

  فرايندي كه باعث كاهش و از بين بردن تعداد زيادي از ميکرو ارگانيسم ها بر روي بافت زنده مي شود .ضد

 .عفوني معموالبروي اسپور باكتريها تاثير نمي گذارد

 

 Antiseptic ضدعفونی کننده

 يري كرده و موجب نابودي آنها مي شوندها در نسوج زنده جلوگ ه عواملي كه از رشد و تکثير ميکروبب 

  Disinfectionگندزدایی 

  گندزدايي از بين بردن اشکال رويشي بالقوه خطرناك و ارگانيسم هاي بيماريزا بر روي اشياء بيجان است و نمي

مي ن شي ءها را نابود سازد. يک عامل گندزدا، الزاماً سبب استريل شدن  تواند با اطمينان كافي كليه ميکروب

          گردد.گندزداها  فقط بر روي اشياء بيجان استفاده شده و روي سطوح بدن به كار نمي روند .

 sterilizationاستریلیزاسیون:  
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  ويروس ها از بين  اسپورها، كه بوسيله آن تمام سلولهاي زنده : فرآيندي استسترون سازي يا استريليزاستون

و ديگر عوامل  اسپورهايک شئي استريل عاري از ميکروارگانيسم هاي فعال،  رفته و يا از روي شي زدوده مي شود.

 ( انجام مي شود.Sterilant )عفوني است و اين عمل به طريقه فيزيکي و يا كاربرد مواد شيميايي استريل كننده

 Pasteurizing :پاستوریزه کردن

 اريزا باشد اين عمل را پاستوريزه كردن مي وقتي هدف ما از به كاربردن ماده ضد ميکروبي نابودي عوامل بيم

 .گويند

فرآيندها و نيروي انساني بايد در بهسازي اين بخش ها مدنظر  فضاي فيزيکي، چهار محور تجهيزات پزشکي،نکته:  

 قرار مي گيرد.

 زنجیره کنترل عفونت

 

 

 بهسازي فيزيکي ) درها و پنجره ها و كف و ديوار سقف و فاضالب و .... (-1

 ظافت و گندزدايي و استريليزاسيون مناسب وسايل و تجهيزات پزشکي ن-2

 جمع آوري و دفع مناسب زباله هاي عفوني-3

 و پوشيدن لباس طبق دستورالعمل رعايت بهداشت فردي و دست شستن قبل و بعد از هر  فعاليت درماني-4

 

 

كنترل 
عفونت

ابزار و 
تجهيزات

فضاي  
فيزيكي

گردش  
كار

پرسنل
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 نظافت یا پاکسازی

 ها  كه باعث حذف آلودگيهاي عمده نظير گرد و غبار و تعداد زيادي از ميکروارگانيسم است  نظافت فرايندي

 ( مي شود.  پودر رخشويي-ها)صابون بااستفاده از آب با تركيبات آنزيمي يادترجنت

 اسيون الزامي است، زيرا مواد آلي و معدني كه برروي سطوح آلودگي زدايي قبل از روشهاي ضدعفوني و استريليز

 وسايل باقي مي مانند در كارايي اين روشها تأثير گذار مي باشند.

 اهمیت نظافت قبل از ضد عفونی

  مي شود.  90باعث حذف آلودگي هاي عمده وميکرو ارگانيسم ها تا % 

  هيزات پزشکي حاصل مي شود.در هنگام نظافت اطمينان بيشتري ازسالم بودن وسايل وتج 

 مي آيد. با نظافت مناسب با حداقل زمان الزم جهت ضدعفوني واستريليزاسيون بيشترين كارآيي بدست 

   در صورت عدم نظافت مناسب و وارد شدن تعداد زيادي ميکروارگانيسم ها در مواد ضدعفوني مقدار زيادي از

اين مواد شده و درصورت وارد شدن به جريان خون باعث  ها وارد تركيبات شميايي سمي مانند توكسين باكتري

 تب مي شوند.

 نکات الزم هنگام پاکسازی

 بوسيله آب خالص يا پاك كننده و قبل از قرار دادن در ماده گند زدا  وسايل بايد بالفاصله پس از مصرف ابزار و

 هايي مانند صابون تميز شود.

  کي نگهداري شوند زيرا تماس طوالني با اين مواد باعث خوردگي ابزار هرگز نبايستي در محلول فيزيولوژي نم

 آنها مي شود.

  به دليل ضرورت نظافت كامل ابزار مفصل دار مانند قيچي و پنس بايد قبل از نظافت كامل باز شوند و قبل از عمل

 استريل، ابزار قفل داردر دنده اول قفل شوند.

   بوسيله پارچه لطيف خشک كرد.بعد از نظافت ابزار و وسايل بايد آنها را 

 ندزدایی گ

 تثنايه اسب زا بيماري هاي ميکروارگانيزم از زيادي تعداد يا و همه آن وسيله به كه تگندزدايي فرآيندي اس 

د گندزدايي هر چند از فرآين در حقيقت در. مي شوند فعال غير يا و رفته بين از جسم، يک باكتريايي اسپورهاي

 .شود شود ولي فرآيند استريليزاسيون انجام نمي ته ميبار ميکروبي سطوح كاس

 نکات مورد توجه در گند زدائی

  براي رقيق سازي و مصرف گروه هاي مختلف مواد شيميايي نکات و جوانب مهمي وجود دارد كه رعايت آنها به

 .منظور كنترل موثر ميکروارگانيسم ها الزامي است
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  حفاظت فردي مناسب مانند لباس و كفش كار، دستکش، پيشبند، عينک، قبل از شروع عمليات گندزدايي به وسايل

 ماسک و ... مجهز گرديد.

  قبل از گندزدايي، زدودن اجرام و كثافت از روي سطوح و وسايل )براي افزايش تاثير محلول گندزدا بر روي

  ميکروبها( ضروريست.

 مي رود. دليل اينکه اثرات گندزدايي آنها از بيننبايد مواد گندزدا را با هم يا با مواد شوينده مخلوط نمود ب 

 هاي گندزدا حتماً از پيمانه  هاي توصيه شده استفاده گردد و براي تهيه محلول از مواد گندزدا فقط در غلظت

 .استفاده شود

 د.هاي گندزدا جداً خودداري شو از غوطه ورنمودن بيش از مدت توصيه شده وسايل در محلول 

 هاي مناسب و در دماي مناسب نگهداري نموده واز قراردادن آنها در كنار گرما جداً  مکان مواد گندزدا را در

 خودداري شود در غير اينصورت اثرات محلول يا ماده گندزدا به سرعت از بين مي رود.

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

 گندزدا قيد شده باشد.

  از تهيه بيش از اندازه مورد نياز روزانه محلولهاي گندزدايي كه براي روزهاي بعد قابل استفاده نيستند جدا

 خودداري شود.

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

 هايي كه قابليت مصرف بيش از يک روز را دارند روي  ا و غلظت آن براي محلولثبت تاريخ ساخت محلول گندزد

 بطري آنها الزاميست.

 خصوصیات یک ماده ضد عفونی کننده و گندزدای ایده آل

   .بركليه ميکروارگانيسم هاي بيماريزا)باكتري، ويروس، قارچ، تک ياخته و...( موثر باشد 

 .در مدت زمان كوتاهي اثر نمايد 

 نسوج بدن انسان سمي و محرك نباشد.  براي 

 .بر اثر خون، ترشحات زخم و مواد آلي ديگر از فعاليت آن كاسته نشود 

 .قدرت نفوذ كافي داشته باشد 

  .در مجاورت هوا، نور و يا حرارت فاسد نشود و تغيير ماهيت ندهد 

  .به پارچه و وسايل پزشکي آسيب نرساند 

 ايجاد رنگ ننمايد.فاقد بوي زننده بوده و پس از مصرف ،  

  .محلول در آب بوده و به سادگي و به مقدار زياد قابل تهيه باشد 

 سهولت قابل حمل باشد. ه ارزان و ب 
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 سطوح مختلف گندزدایی 

 (ک آلودگي زياد ي زمان مخصوصادر ) را اسپورزا عوامل بجزبرخي ها ميکروارگانيسم همه: باال طحگندزدايي س 

 .برد از بين مي

  اين سطح از گندزدايي، فرم رويشي مايکوباكتريوم توبركلوزيس، بسياري گندزدايي : يي سطح متوسطگندزدا

 .باشد برد. اما بر روي اسپور باكتريها موثر نمي ط از ويروسها و اغلب قارچها را از بين ميمتوس طحس

   :برد. اما قادر به از گندزدايي  مي ها را از بين ها و برخي قارچ اغلب باكتريها، برخي ويروس گندزدايي سطح پايين

 باشد ها و مايکوباكتريوم توبركلوزيس نمي سطح پايين بين بردن اسپور باكتري

  دو روش اصلي گندزدايي شامل: 

  باشد گندزدايي گرمايي و شيميايي مي 

  مواد گندزدا براساس حيطه كاركرد به سه گروه دسته بندي مي شود: 

 زدای قوی:دگن مواد

. كشد نمي را باكتريال اسپورهاي از زيادي تعداد ولي ودي شم استفاده ها مبراي از بين بردن كليه ميکروارگانيساين مواد  

سازي مجدد تجهيزات  ، گلوتارآلدئيد، فرمالدئيد يا روش جوشانيدن. براي آمادهاسيد پراستيک هيدروژن، پراكسيد مانند

ا ر استريليزاسيون كه تجهيزاتي براي اما مي شود، داده ترجيح دزداييگن به يونبحراني همواره استريليزاس-با تماس نيمه

 شود كنند، از مواد گندزداي قوي استفاده ميتحمل نمي

 مورد زاتجوشانيدن است. در اين روش تجهي باالدسترس گندزدايي درجه  هاي ارزان و قابل جوشانيدن: يکي از روش

 استفاده يرتوان از آب ش ي اين كار ميبرا. وندش ال جوش فرو برده ميگندزدايي به داخل ظرفي از آب در ح براي نظر

 مدت به حداقل بايد تجهيزات روش اين در. افزود يف گندزدايظر به ضدرسوب ماده يک شد، تشکيل رسوبات اگر و كرد

 ل جوش تماس يابند.حا در آب با كامل بطور دقيقه 20

 :نکات مهم در استفاده از این روش عبارتند از 

 تعويض آب حداقل با تناوب روزانه 

 تنظيم سطح آب در ظرف در طي روز

 (و انبر باز شود قيچي )مثال براي تاطمينان از اينکه تمام بخشهاي تجهيزات در تماس با آب اس

 مواد گندزدای متوسط 

 چربيدوست و مايکوباكتريو  آبدوست هاي ويروس ها، قارچ ها، باكتري رويشي فرم ازيقادر به غيرفعالسين مواد گندزداا

 از برخي. ببرند بين از را باكتريايي پورهايتوانند تعداد زيادي از اس ساعت نمي 12تا  6ها هستند، اما در زمان تماس بين 

 آمونيوم تركيبات: از عبارتند مواد اين از برخي. ندن فرآيند مقاوم باشاي برابر در است ممکن آبدوست ويروسهاي

 درجه، يد و فورها 70، الکل ايزوپروپيل كلردار تمحصوال چهارتايي،
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 مواد گندزدای ضعیف

ز دارند. عوامل نيا ضعيف گندزداهاي با مجدد آماده سازي به هستند تماس در سالم تكه فقط با پوس تجهيزات

ها در از و اغلب كارايي آن نيستند ها باكتري اسپور و ها مايکوباكتري ازيگندزداي درجه پايين قادر به غيرفعالس

 تگيكشي اين مواد به غلظت فعال آنها بسميکرب فعاليت. است پايين ها ويروس و ها قارچ از ياريبين بردن بس

 .دارد

 تعریف وسایل بحرانی 

و اين وسايل بايد با روش استريليزاسيون حرارتي   وذ مي كنند يا با استخوان تماس دارندفاين وسايل در بافت نرم ن

 د وسايل جراحي مانند سر سوزن، وسايل آيودي گذارياستريل شوند مانن

 تعریف وسایل نیمه  بحرانی 

وسايلي هستند كه در تماس با غشا هاي موكوسي و پوست غير سالم هستند  وسايل درماني مانند تنفسي، بيهوشي، 

 اندوسکوپ

 تعریف وسایل غیر بحرانی 

تگاه راديوتراپي، كابينت ها در صورت آلوده شدن اين اين وسايل با پوست سالم بيمار تماس دارند، سر تيوپ دس

 وسايل بايد توسط مواد ضد عفوني كننده متوسط استفاده نمود.

 نحوه استریلیزاسیون لوازم چند بار مصرف 1-جدول شماره  

 

 شيوه مناسب استريليزاسيون نوع وسيله

استريليزاسيون با درجه حرارت  مقاوم به حرارت بحراني

 B )و مرطوب)اتوكال

 استريليزاسيون با پالسما

استريليزاسيون سرد)غوطه وري در 

 محلول شيمايي(
 حساس به حرارت

استريليزاسيون با درجه حرارت  مقاوم به حرارت نيمه بحراني

  )مرطوب)اتوكالو 

 استريليزاسيون با پالسما حساس به حرارت

استريليزاسيون سرد)غوطه وري در 

 محلول شيمايي(

 استفاده از گندزدايي متوسط آلوده به خون بحرانيغير 

 استفاده از گند زدايي ضعيف بدون آلودگي به خون
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 عوامل گند زدایی قوی-2جدول شماره 

ماده  یا روش گند 

 زدایی

 مالحظات زمان تماس کاربرد نوع عمل

گند زدايي  كنند ستريلا دلدئيگلوتا

 قوي

س  تما با اتتجهيز

  بحراني نيمه

براي ه قيق 20 از شبي

 10 ازبيش  قويي گندزداييي

يا ) استريليزاسيونت برساع

 ي سازندهها توجه به توصيه

 .سمي است و بايد به دقت شسته شود-

 .زمان مجاز نگهداري محدود است-

در محل استفاده تهويه بايد مناسب -

 باشد

با رعايت نکات ايمني گندزدايي انجام -

 شد

تهويه اگر تجهيزات در اتاقي با -

نامناسب انجام شود كادر درماني در 

 -مي گيرد معرض بخارات غليظ قرار 

 كارمحيط در دهما ينا غلظت اكثرحد

ppm 05 /0 ه استتوصيه شد 

براي حفط اثر بخشي بايد از غلظت 

 پيشنهادي سازنده استفاده كرد

فتااللدئيد  -توا

 صد 0/ 55

نيمه تماس بااتتجهيز گند زدايي قوي

 يانبحر

 سمي است و بايد به دقت شسته شود- دقيقه 12

 زمان مجاز نگهداري محدود است-

 خطر بهداشت حرفه اي كمتر است-

يپوكلريت ه

 ppm سديم

اب  با (1000

نسبت  ژوال

 50ترقيق يک به 

 

 اتجهيزتكاربردمحدرد گند زدايي قوي

 ياننيمه بحرس  تما با

 

 براي فلزات خورنده است- دقيقه 20بيش از 

 ت و بايد به دقت شسته شودسمي اس-

ابتدا بايد سطوح تميز كرد و بعد گند -

 زدايي كرد

در صورت نگهداري در طرف مات تا -

نگهداري كرد  يک هفته مي توان از ان

در غير اين صورت روزانه بايد تهيه 

 گردد

 

نيمه تجهيزات با تماس  گند زدايي قوي جوشاندن

رطوبت تحملبا-بحراني

 و گرما

 آب بايد روزانه تعويض شود- دقيقه 20بيش از 

سطح آب  -دظرف بايد روزانه تميز شو-

 با اضافه كردن آب تنظيم گردد
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 عوامل گند زدایی متوسط-3جدول شماره 

 

 مالحظات تماس زمان کاربرد عمل نوع زدایی گند روش یا  ماده

 ppmهيپوكلريت سديم 

نسبت ژوال آب (   500

 100ترقيق يک به 

ابتدا بايد سطوح تميز - دقيقه 10 سطوح  و متوسطضعيفزداييگند

 كرد و بعد گند زدايي كرد

در صورت نگهداري در -

طرف مات تا يک هفته مي 

توان از ان نگهداري كرد 

در غير اين صورت روزانه 

 بايد تهيه گردد

 

  90الکل ايزو پروپيل 

 درصد  60

 گند زدايي متوسط

 

 

  تا زمان خشک شدن سطوح

 

 

 

 

 
 عوامل گند ردایی ضعیف-4دول شماره ج

 گند روش يا  ماده
 زدايي

عمل نوع تماس زمان كاربرد   مالحظات 

تركيبات آمونيم چهار -

 تايي

 بر شده ساخته تتركيبا-

 ژند هيدپراكسي پايه

هيپوكلريت سديم -

ppm 500   ) آب ژوال

 100نسبت ترقيق يک به 

پاكسازي و گندزدايي  گند زدايي ضعيف 

 طوحروزانه س

 سديمهيپوكلريت- دقيقه 10

پا ك كنندگي خاصيت 

ندارد ابتدا سطوح بايد 

تميز ود و بعد گند زدايي 

 .شود

تركيبات فنلي پوست را -

بي رنگ مي كند و براي 

تركيباتيکه براي كودكان 

استفاده مي شود نبايد 

 .بکار برده شود
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 مهمترین گندزداهای شمیایی

كلر گازي است زرد مايل به سبز كه داراي خاصيت ميکروب . گاز كلر هاالميد و آهک  بتادين، ساولن، الکل، كرئولين، كلر،

تنفس اين گاز براي انسان وساير پستانداران بسيار خطرناك است از اين گاز براي گندزدايي آب  كشي قوي است،

شوند مانند  ظافت و بهداشت استفاده ميشود. برخي از مواد كلر دار كه براي ن آشاميدني در تصفيه خانه ها استفاده مي

شوند  پركلرين، كلروردشو و آب ژاول هنگامي كه با اسيدها حتي اسيد ضعيف مانند سركه و يا برخي مواد ديگرمخلوط مي

هاي آني و  تواند باعث مسموميت وآسيب كنند كه تنفس آن خطرناك بوده و مي مقدار زيادي گاز كلر از خود متصاعد مي

 .  .                                                     و طوالني مدت شود حاد ومزمن

  گندزدایی با پرکلرین

شود كه در بحث آب شرح داده شده است. براي گندزدايي ظروف مختلف،  براي گندزدايي آب آشاميدني استفاده مي

واگيردار است از پركلرين  ها بيمار مبتال به بيماريهايكشتارگاه وبخصوص توالت منازل كه درآن خانه، غسال توالت، حمام،

 . .                                                                                          شود استفاده مي

  گندزدایی ظروف

چربي ومواد مختلف پاك نمود و ... از مايع ظرفشويي و پودر رخشوييابتدا بايستي ظرفها را بوسيله پاك كننده اي مانند 

دقيقه  5ليتري يک قاشق چايخوري پركلرين را مخلوط نمود و ظروف را به مدت  10آب كشي كرد، سپس دريک ظرف 

  .دراين محلول قرارداد وبعد با آب سالم شستشو داد

  آب ژاول

 5ست كه درصد خيلي كم از آن )العاده قوي اماده اصلي موجود در آب ژاول، هيپوكلريت سديم است و تركيبي فوق  

كنند و براي ضدعفوني لگن و هاي مختلف تحت عنوان سفيد كننده به بازار عرضه ميكنند و با نامدرصد( را در آب حل مي

هايي كه در معرض  ها ، ديوارهاي حمام ، توالت و آشپزخانه مناسب است و نيز در ضدعفوني آزمايشگاهوان حمام ، لباس

 .                                      .شوداستفاده مي قرار دارند )بخش همودياليز(، ويروس هپاتيت

كند. آب ژاول را بايد در ها اعم از قارچ ، ويروس و باكتري را نابود ميمحلول هيپوكلريت يا آب ژاول، تمام ميکروب

 ک بايد جدا خودداري كرد.ظروف مات و سربسته نگهداري كرد و از بکار بردن آن به همراه جوهر نم

 غلظت این محلول 

  سي سي در يک ليتر آب براي گندزدايي ترشحات خوني 250در غلظت 

  سي سي در يک ليتر آب براي گندزدايي ظروف و لوله هاي آزمايشگاه 50در غلظت 

  ها ها، روشوئي ها، توالت سي سي در يک ليتر آب براي گندزدايي سطوح كف، ديوار، حمام 25در غلظت 
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  سي سي در يک ليتر آب براي گندزدايي البسه ها 10در غلظت 

  سي سي در يک ليتر آب براي گندزدايي ظروف آشپزخانه2.5در غلظت 

  دقيقه اعمال كند.محلول رقيق شده بمدت حداكثر  30تا  15قابل استفاده است و مي تواند اثر خود را در مدت

 ساعت(اثر خود را حفظ مي كند 24يک روز ) 

 بردهای آب ژاول کار

 ضد عفونی کننده

كند. از اين بعنوان يک ضد ها اعم از قارچ، ويروس و باكتري را نابود ميمحلول هيپوكلريت )آب ژاول( تمام ميکروب  

ها ها و براي اهداف خانگي از قبيل ضد عفوني كردن لگن، دفع فاضالب، مخازن آبها عفوني كننده و ماده دفع بو در لبنيات

هايي كه در معرض ويروس  ها، آشپزخانه مناسب است و نيز از آن، در ضد عفوني كردن آزمايشگاهحمام، لباس و وان

 . .                                        شودهپاتيت هستند )مثل همودياليز( و اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي استفاده مي

شود. در طول جنگ جهاني اول، هاي آلوده كه باز تازه نباشند، استفاده ميتر آن در شستشوي زخمهمچنين از محلول رقيق

بخش مورد استفاده قرار گرفته بود. استفاده از آب ژاول در ها بعنوان محلول ضد عفوني كننده و التيامدر معالجه زخم

تواند با آب ژاول و آب داغ ضد شود. حتي خود لباسشويي را هم ميها توصيه ميلباسشويي و براي ضد عفوني كردن لباس

عفوني كنيد. بدين ترتيب كه مقداري آب ژاول را درون لباسشويي ريخته و بگذاريد تا با آب داغ )بدون لباس( ده دقيقه كار 

 كند. 

 بره و لکهسفید کنند

د، هيپوكلريت سديم است. انها كه در قديم به آب ژاول معروف بودههمانطور كه قبال ذكر شد، ماده اوليه اكثر سفيد كننده

ها مناسب است. براي از بين هاي كپک، خون، قهوه، تنباكو، آب ميوه و بسياري ديگر از لکهآب ژاول براي پاك كردن لکه

بريزيد. آب ژاول بعنوان  ها، يک قاشق آب ژاول را در يک ليوان آب بريزيد و به كمک قطره چکان روي لکهبردن اين لکه

در حقيقت بيشترين كلر خريداري شده  .پنبه، كتان، ابريشم مصنوعي، خمير كاغذ و مركبات مفيد استسفيد كننده براي 

 شودبه هيپوكلريت تغيير داده مي جهت سفيد كردن محصوالت سلولزي قبل از استفاده

 گندزدایی ست های پانسمان

(كليه پودر لباسشوييپس با ماده دترجنت )ابتدا به وسيله آب سرد كليه وسايلي را كه به خون آلوده شده اند شسته وس

درصد يا محلول جانشين معرفي شده  1پالس  53وسايل را در محلول دكونکس  آلودگي ها را از روي وسايل پاك كرده،

 .دقيقه غوطه ور كرده و بعد از انجام مرحله آبکشي و خشک كردن جهت استريل آماده مي شوند 15به مدت 
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 پالس 53دکونکس  دستورالعمل استفاده از

پالستيکي و الستيکي ، ساكشن و كليه وسايلي كه آلوده به   وني ابزار و وسايل جراحي ، قطعاتموارد مصرف : براي ضدعف

 باشند، استفاده مي شود................... HBV  HIV ، گوارشي، پوستي از جمله پسودوموناس،هاي تنفسي انواع عفونت

 روش استفاده 

 از داروخانه تهيه كرده و از رقيق كردن مجدد آن جداخودداري گردد. سپس بنا بر ظرفيت2رت رقيق شده % محلول را بصو

 پركرده و ابزار و وسايل آلوده داخل آن قرار داده شود .2مورد نياز، يک ظرف را از محلول % 

ور كامل در محلول قرار گيرندتا از قبل از قراردادن وسايل دقت شود، كه تمامي قطعات دستگاه كامالاز هم جدا شده و بط

دقيقه  15پس از گذشت  ايجاد حباب هوا جلوگيري شده و محلول به داخل تمامي لوله ها وخلل و فرج نفوذ پيدا كند.

 وسايل از داخل محلول بيرون آورده شده و سپس آب كشي شوند .

 دقيقه مي باشد . 15ل  الزم به ذكر است كه حداقل زمان ضروري غوطه وربودن وسائل داخل محلو 

روز مي تواند براي  14: محلول رقيق شده در صورت عدم آلودگي بارز و عدم تشکيل رسوب و ذرات معلق بمدت  توجه

ضدعفوني وسايل مختلف استفاده شود. تغيير رنگ محلول دليل عدم كارايي آن نمي باشد.) تاريخ و غلظت محلول را بر 

 روي آن قيد نمائيد(

 الکل 

محلول عالوه بر اينکه جهت ضدعفوني پوست استفاده مي شود، براي گندزدايي سطوح و وسايل و ابزارآالت پزشکي اين 

هاي دارو و سايرابزارآالت پزشکي در مواقع اورژانسي و  از قبيل انواع ترمومترها، گوشي ها، الستيک روي درب ويال

 فوري، نيز كاربرد دارد.
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سس آب مقطر ( قابل استفاده است و مي تواند در چند  270در  %96سي سي الکل  730% )  70اين محلول در غلظت 

 كند.ثانيه اثر خود را اعمال 

 له پس از استفاده، حتما بسته شودتوجه : درب بطري حاوي اين محلول بالفاص    

 ساولن 

ك كنندگي دارد. مجموع دو پا ثرستريمايد است كه تركيب دوم بيشتر ا %3كلر هگزيدين گلوكونات و %3/0تركيبي از 

دارو سبب گرديده كه عالوه بر نفوذ سريع در پوست، ميدان اثر وسيع نيز داشته باشد، بدون آنکه موجب تحريک پوست 

جراحي اعمال (،ضدعفوني پوست قبل از %1ها وشستن دست وبدن )محلول  گردد. از اين محلول جهت ضد عفوني زخم

سوندها وظروف پالستيکي)ساولن يک  ي سريع لوازم جراحي، لوله هاي پلي اتيلن،ضدعفون ساولن درالکل(، %1)محلول 

 الکل( استفاده مي شود.20در

محلول ساولن نبايستي در تماس با  در مواردي كه سابقه حساسيت به اين دارو وجود دارد بايد از مصرف آن خوداري كرد.

در مورد كر شدن بدليل دخول دارو در گوش مياني وجود هايي  چون گزارش مننژ وگوش مياني قرار گيرد، مغز، چشم،

در صورت بروز نشانه هاي درماتيت يا حساس شدن به نور بايد مصرف آن قطع شود.كاربرد آن در دوران بارداري  دارد.

 .بالمانع است و مادران شيرده،

 ،استفاده مي گردد از اين محلول براي شستشو و گندزدايي اوليه ابزار و وسايل پزشکي و آزمايشگاهي. 

  ابزار و وسايل پزشکي، استفاده گردد (نهائي)از اين محلول نبايد براي گندزدايي ثانويه. 

  قابل استفاده است (سي سي در ليتر 30) %%3اين محلول در غلظت. 

  دقيقه در  ساوان رقيق شده بماند 30الي  15وسايل بايد به مدت. 

 ترکیبات فنولی

 یل فنول  یا کلرو گزیلنول )دتول (مت دی– 3،5 -کلرو -4   

 درجه سليسيوس ذوب مي شود. 155كلرو گزيلنول ماده اي بلوري سفيدرنگ مي باشد كه  در درجه حرارت -

 % در آب محلول و فورا ، در اتانول ، اتر، و محلولهاي قليايي حل مي شود. 03/0به نسبت -

هاي بدن اثر  نول آن است كه در غلظت هاي مناسب بر بافتيک باكتري سايد قوي است مزيت آن بر مشتقات قديمي ف-

تحريکي ندارد و  با آنکه فعاليت خود را در محيطهاي حاوي سرم وخون تا حدودي از دست ميدهد ، معذالک خاصيت باكتري 

 سايد قابل مالحظه اي در شرايط مزبور نشان مي دهد.
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% (ونيز به  8/4دتول به صورت مايع ) ها است. از استرپتوكوك هاي گرم منفي و استافيلوكوك كمتر اثر آن بر ميکروب-

پارا كلرو گزيلنول (تهيه مي شود. تركيب ديگر اين ماده يعني دي كلرو گزيلنول طيف اثر وسيع تري  %33صورت كرم )

يا در مامايي  ها ها وبريدگي ها نيز به خوبي اثر مي كند. جهت اكثر مصارف نظير ضد عفوني زخم داشته وبر استافيالكوك

ليتر از محلول تجارتي دتول را در نيم ليتر حل كرده وبه صورت موضعي مصرف مي كنند. در موارد اورژانس مي  ميلي 15

 توان محلول دتول را به صورت رقيق نشده به كار برد، هر چند كه در افراد حساس سبب تحريک پوست مي گردد.

ليتر آب حل  ويا بدون رقيق كردن 4ليتر از محلول را در  ميلي 30لت مي توان دستشويي يا توا ها، براي شستشوي كف اتاق-

 مصرف كرد.

مي باشد. اين ماده مخصوصا بعنوان يک ماده آنتي سپتيک موضعي با محلول  7/9درجه سلسيوس  25حالليت آن در -

 وغن كاج استفاده مي شود.مناسب صابون حل شده و اغلب همراه با ترپينول )يکي از سه ايزومر معطر الکل( يا ر

استرپتو كوكوس پيوژنس، تريکو فايتون  استافيلو كوك طاليي، ضريب فنول براي تركيب خالص عبارتند از :سالمونال تيفي،-

روزاسئوم و سودوموناس آئروژينوزا. اين تركيب اسپوركش نبوده و فعاليت كمي بر عليه باسيل توبركول دارد)بعبارت 

 يف ظريف مي باشد(.ديگر باكتري كش با ط

 میکروتن 

مي باشند، استفاده مي  از اين محلول براي گندزدايي ابزار و وسايل دندانپزشکي كه قابل غوطه وري در محلولهاي گندزدا -

  گردد.

  دقيقه اثر خود را اعمال كند. 60سي سي در ليتر( قابل استفاده است و مي تواند در  30) %3اين محلول در غلظت -

رقيق شده در صورت استفاده بمدت حداكثر يک هفته و در صورت عدم مصرف بمدت يکماه اثر خود را حفظ مي محلول -

  لذا پس از تهيه محلول رقيق شده، غلظت و تاريخ آماده سازي محلول را توسط برچسب روي ظرف مربوطه قيد نماييد. .كند

)براي افزايش تأثير محلول گندزدا بر روي ميکروبها(  قبل از گندزدايي، زدودن اجرام وكثافات از روي سطوح وسايل-

  ضروريست. )شستشو(.

  دقت كنيد كه وسايل كامالً در محلول غوطه ور شوند.-

  پس از گذشت مدت زمان الزم ابزار و وسايل را از محلول خارج كرده و با آب شستشو و آبکشي گردند.-
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 ضد عفونی و گند زدایی به تفکیک بخشهای مختلف

  یز کار، جلد دفاترم

 گردگيري و نظافت با دستمال تميز و مرطوب 

 گندزدايي با دستمال آغشته به محلول ضدعفوني كننده با پايه الکلي به صورت روزانه 

 پایه سرم ترالی دارو و اورژانس ،

 گردگيري و نظافت با دستمال تميز و مرطوب 

 گندزدايي با دستمال آغشته به محلول ضدعفوني كننده 

 یه تلفن ها ، دستگیره درب ها و تجهیزات کامپیوترکل

 نظافت با دستمال تميز و مرطوب 

 اسپري محلول ضد عفوني كننده روي آن 

  دقيقه 15خشک كردن با پارچه تميز پس از گذشت زمان 

 تخت های بستری  

 جدا كردن ملحفه ها و قرار دادن در بين مربوطه 

  تميز و مرطوبنظافت كامل از باال به پائين با دستمال 

  ژاول/وايتکس در يک ليتر آب و يا يک محلول ضدعفوني  بسي سي آ 25تا  20گند زدايي با دستمال آغشته به محلول

 كننده با پايه الکلي

 قرار دادن ملحفه تميز در تخت 

 الکر ، میز غذا و سطوح آبدارخانه

 نظافت و دستمال كشي كامل با دستمال تميز و مرطوب 

 تمال آغشته به محلول ضد عفوني كنندهگند زدايي با دس 

 یونیت داندان پزشکی 

   كه ميگرو ارگانيسم ها شامل باكتري ها، قارچ ها و پروتوزوا مي توانند داخل لوله هاي آبيونبت مطالعات نشان داده اند

ي سطح داخلي لوله هاي دندانپزشکي  كلونيزه شوند. اين ميکرو ارگانيسم ها  به وسيله يک اليه چسبناك  پلي ساكاريدي  رو

و تکثيرشده و  بيوفيلم تشکيل مي دهند  كه بيوفيلم تعداد ميکرو ارگانيسم هاي شناور در آب مورد استفاده  آب كلونيزه 

در دندانپزشکي را افزايش مي دهد. حضور تعداد زياد ميکروارگانيسم ها  بيماري زا  در لوله هاي آب يونيت دندانپزشکي 

 .رتند استروش هايي براي بهبود كييفيت آب يونيت دندانپزشکي  طراحي شده اند. روش هاي موثر عبا نگران كننده است.

 استفاده از سيستم مخزني آب همراه با مواد شيميايي بهبود دهنده-
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ورود استفاده از ميکروفيلترهاي ميکروبي بر سر راه لوله هاي آب يونيت براي جذب ميکروارگانيسم ها، بالفاصله قبل از -

 آب به هندپيس آب و هوا

 ترکیب روش های فوق-

 .جهيز يونيت به دريچه يک طرفه كه از ورود ميکروارگانيسم هاي محيط دهان به درون سيستم جلوگيري مي كندت-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .شونددندانپزشکيآبسيستمواردتوانندميدرمانحيندردهانترشحاتشاملبيمار،بدنايعاتم-

مانند هندپيس ها، )در مورد وسايل دندانپزشکي كه به سيستم آب دندانپزشکي وصل است و وارد دهان بيمار مي شوند 

ثانيه آب و هوا 32تا 12لذا بايد بعد از هر بيمار به مدت حداقل (قلم هاي جرم گيري اولتراسونيک يا پوآرهاي آب و هوا 

مي شود مايعات بدن كه ممکن است به طور فيزيکي وارد توربين و لوله هاي اين كار باعث .را با فشار از آنها تخليه كرد 

بيشتر يونيت هاي جديد طوري طراحي شده اند كه از برگشت مايعات دهاني به داخل توربين .آب و هوا شده خارج شود 

عدم رعايت .ز دارند محصوالت تصفيه كننده و بازبيني آب، به پروتکل هاي نگهداري سخت گيرانه نيا.جلوگيري مي شود 

 .پروتکل ها باعث آلودگي ميکروبي در سيستم هاي تصفيه كننده آب مي شود

 پوششهای محافظ وسایل و لوازم 

  به طور كلي كلينيکي در معرض تماس با بزاق يا خون بيمار قرار گرفته و آلوده مي شوند. در صورتي كه بتوان اين سطوح

مود، مي توان پس از هر بيمار آنها را كامال تميز كرده و سپس گند زدايي و يا استريل را به راحتي گندزدايي و يا استريل ن

نمود. ليکن در بيشتر موارد سطوح كلينيکي به راحتي قابليت استريل كردن و يا حتي گند زدايي ندارند كه در اين موارد، 

گردند ابزار و وسايلي كه استفاده از پوشش  با  پالستيک شفاف پوشانده شوند و بين هر بيمار تعويضبايستي اين سطوح 

  .هاي محافظ براي انها ضرورت دارد مي توان به موارد زير اشاره نمود

 پوار آب و هوا-

 زير سري صندلي دندان پزشکي-

 تجهيزات دندان پزشکي-

 تجهيزات راديو گرافي-

 دسته ها وكليد چراغ يونيت -

 كليد هاي آمالگاتور ها-

 بورهجک هاي تنظيم تا-

 دكمه نگاتوسکوپ-

  .از مواد گند زدا متوسط در پايان روز كاري براي ضد عفوني يونيت دندانپزشکي و سطوح باليني   استفاده مي شود
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 ویلچر و برانکارد

 شستشو با آب داغ و پاك كننده 

  لوده شدن به خون سي سي آب ژاول/وايتکس در ليتر آب پس از هر بار آ 25-20گندزدايي با دستمال آغشته به محلول

 و ترشحات و به صورت هفتگي و يا يک محلول ضد عفوني كننده با پايه الکلي

 گوشی پزشکی

 نظافت با دستمال تميز و گندزدايي با دستمال آغشته به محلول ضد عفوني كننده پس از هر بار استفاده 

 آمبوبگ، ماسک و ليوان اكسيژن 

 ه و با محلول ضدعفوني گندزدايي، آبکشي، خشک و در جاي تميز نگهداري پس از استفاده، با آب داغ و پاك كننده شست

 شود.

 ابزار ست پانسمان

 شستشو با آب و زدودن آلودگي با برس كشي كامل ابزار 

  دقيقه 15غوطه ور سازي در محلول ضدعفوني كننده مناسب به مدت 

 آبکشي 

 خشک نمودن 

 پک كردن ابزار 

  در محل خشک و تميزاستريل نمودن در دستگاه و نگهداري 

 یخچال

 نظافت كامل با دستمال تميز و گندزدايي با دستمال آغشته به محلول ضد عفوني كننده مناسب در پايان هر شيفت 

 شستشو با آب و دترجنت 

 آبکشي و گند زدايي با دستمال تميز آغشته به محلول ضد عفوني كننده مناسب به صورت هفتگي 

 سطل ها و بین های بزرگ زباله

 شستشو با آب داغ و پاك كننده 

  سي سي آب ژاول/وايتکس در ليتر آب پس از هر بار آلوده شدن به خون  25-20گندزدايي با دستمال آغشته به محلول

 و ترشحات

  های بهداشتی سرویس

  بار به طور كامل با آب و پاك كننده 3روزانه 

  سي سي آب ژاول 25ا ت 20هفتگي، شستشو با آب و پاك كننده و گندزدايي با محلول 

 در صورت آلوده شدن توسط بيماران با عفونت گوارشي، شسته شده و سپس با كرئولين گندزدايي گردد. 

 کمد دارویی

 گردگيري و نظافت با دستمال تميز و مرطوب 

 گند زدايي با دستمال تميز آغشته به محلول ضد عفوني كننده مناسب 
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 سونیکیت

 هاي قابل رويت وب و زدودن كليه آلودگينظافت كامل با دستمال تميز مرط 

 ضد عفوني با دستمال )پنبه ( تميز آغشته به محلول ضدعفوني پس از هر بار استفاده 

 ترازو

 نظافت كامل با دستمال تميز 

 وححلول ضدعفوني مناسب روي تمام سطگندزدايي بوسيله اسپري نمودن م 

 خشک كردن با پارچه تميز پس از گذشت زمان يک دقيقه 

 یوارها و سقف ها د

  پاك كردن ديوارها و سقف ها بايد در حد كافي صورت گيرد تا لکه يا خاك بر روي آنها مشاهده نشود. گندزدايي اين

 قسمت ها مورد نياز نمي باشد مگر در صورت آلودگي شناخته شده ) خون ، ادرار يا ماده آلوده (

 ترمومتر 

 درجه تميز و با آب شستشو داده شده و به صورت  70ار استفاده با الکل ترمومتر مي بايست شخصي باشد و پس از هر ب

 خشک نگهداري شود 

 

  دقيقه در داخل  10كه ترمومتر شخصي نباشد بعد از استفاده بيمار، با دترجنت شسته شده و بعد براي  : در صورتي تذکر

 .درجه غوطه ور شود. سپس آن را پاك كرده و خشک نماييد 70الکل

   ترمومتر در مواد ضدعفوني كننده باعث افزايش احتمال رشد باسيل هاي گرم منفي خواهد شد :اري دائمنگهد 
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 فصل سوم                                      

 بسته بندی و  استریلیزاسیون                     
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 بسته بندی وسایل

  شود كه جلد آن بدون سوراخ ، تميز واندازه آن متناسب با وسيله اي باشد كه قرار است در هنگام بسته بندي وسايل دقت

 درون آن پک شود.

 مراحل بسته بندی 

گوشه مربوط به طرف خودتان را محکم روي وسيله اي كه در وسط آن قرار دارد بکشيد و دوباره انتهاي گوشه را  .1

 به طرف خود برگردانيد.

 کم به طرف وسط پک بکشيد و دوباره انتهاي گوشه را برگردانيد.گوشه طرف راست جلد را مح .2

 گوشه طرف چپ را محکم بکشيد و بر روي گوشه راست قرار دهيد و سپس انتهاي گوشه آن را برگردانيد. .3

گوشه مقابل خود را پس از تا كردن دو طرف آن ، محکم روي پک بکشيد و انتهاي گوشه را پس از برگرداندن در  .4

 ه چپ و راست كه روي هم قرار دارند بگذاريد.زير دو گوش

 نوار تست اتوكالو را با ذكر تاريخ و اسم وسيله حتما بر روي پک بچسبانيد. .5
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  هنگام پیچیدن و قراردادن وسایل نکات زیر رعایت گردد         

شان و پارچه هاي مورد مصرف قبل از استريل شدن براي حذف آلودگي و افزايش طول عمر پارچه، بايد شسته و  •

 خشک شوند.

 از به كار بردن بيش از دو اليه براي بسته بندي اجتناب شود. •

 م بيشتر نشود تابخار كامال در آن نفوذ كند.كيلوگر6سانتي متر يا  30*30*50اندازه پک ها  •

 از پيچيدن بسيار محکم و يا كامالً شل وسايل اجتناب كنيد.  •

 از ازدحام زياد پگ ها خودداري شود.  •

ضروري است وسايل فلزي با دسته بلند، بطري ها يا ظروفي كه هوا به داخل آن نفوذ نمي كنند، با در باز و از پهلو  •

 شود)قائم قرارداده نشود.( در دستگاه قرارداده

همه وسايل متصل به هم بايد از هم جدا شده و در يک وضعيت آزاد قرار گيرند. لبه هاي تيز  در دستگاه اتو كالو •

 وسايل را مي توان با گاز پيچيد تا از كند شدن نقاط تيز جلوگيري شود.

ند. در صورت عدم نفوذ بخار به ست هاي نمي ك دقت شود كه جنس پارچه از برزنت نباشد زيرا بخار در آن نفوذ •

 ليزاسيون بي ارزش است.يپيچيده شده استر

 پگ هاي آي يودي و وسايل مورد استفاده مامايي نبايد در داخل كيسه هاي نايلوني قرار گيرد . •

 .تذكر : اطراف پارچه هاي بستن وسايل، بايد دوخته شده و سالم باشد •
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 دن کر الو برای استریلطرز قراری گیری ست ها در اتوک 

 

 
 بر چسب زدن و آماده سازی

  جهت تعيين مشخصات بسته هاي استريل از نوار چسب مخصوص استفاده مي شود كه نسبت به بخار آب حساس بوده و

 تغيير رنگ مي دهد.

 .بر چسب بر روي قسمت خارجي بسته چسبانده مي شود 

 و نام پک كننده بر روي آن درج شود مشخصات وسيله مورد نظر، تاريخ استريل، شيفت، بخش. 
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 و قرار گیری پک ها در اتوکالو دستورالعمل مربوط به بسته بندی و پک نمودن

 شود داخل بسته ها گذاشته)داخل هر ست يک عدد(طبق دستورالعمل  كالو تست ها ي اتو.  

    سانتي متربايد باشد 45ثر حداك (عرض پکها)كيلوگرم باشد وهمچنين اندازه 6بسته ها نبايد بيشتر از. 

   قرار داده شود. وبه حالت خوابيده نبايستي باشد كالودر اتو(ايستاده )پک ها وبسته هاي عمل بايد به صورت عمودي. 

 خيلي نبايد پر شود اتوكالوها بايد محکم بسته شود و در حالتي گذاشته شود كه بين آنها فضا جهت عبور بخار باشد و پک.  

   دوخته شده انها بايد اطراف تمام پارچه هايي كه براي  پيچيدن پگ ها بکار مي رود دواليه و بدون سوراخ و پارگي باشد

 .وسالم باشد

 پگ ها قبل از استريل كردن بايد تاريخ داشته باشد.  

 ها جابه جا نشود خشک باشد وبا دست مرطوب پکكامالبايد  الو ها از اتوك پس از در آوردن پک.  

 پس از استريليزاسيون تغيير رنگ نداده باشند بايستي از استفاده بسته عمل خودداري  الودرصورتي كه تست هاي اتوك

 نموده

 در انتهای فرایند نکته :

  توجه و دقت كافي براي انجام عمل ضدعفوني، گندزدايي و سترون سازي ضروريست و در صورت شک در مراحل اجراء

  .م تکرار گردداقدامات الز بايد مجددا

 بي توجهي به مسائل جزئي نيز مي تواند موجب عدم اثربخشي فرايند و انتقال يا گسترش بيماري و عفونت گردد.  

  تمام مراحل فرايند استريل بايد توسط نيروهاي درماني صورت بگيرد و نظارت و كنترل در تمامي مراحل استريل نيز بايد

 صورت بگيرد

  استریلیته وسایل استریل شدهنکات مهم در حفظ شرایط 

 .كليه بسته هاي استريل بايستي داراي مشخصات الزم از قبيل نام پگ كننده، تاريخ استريل، نوع پگ يا ست و غيره باشند  

  كليه بسته هاي استريل شده بايد عالوه بر مجهز شدن به نوار استريل كالسA نوار(ok داراي انديکاتور كالس )D  بوده يا

  مصرفي مربوط به سيکل استريل خود باشند. PCDمربوط به شماره  داراي كد

 .)به بسته هاي استريل شده كمتر دست زده شود )از دستکاري آنها خودداري شود  

 هاي نگهداري وسايل استريل بايستي محدود باشد.  رفت و آمد به محل 

 سيب فيزيکي درامان باشد )در غير اينصورت از محل نگهداري وسايل استريل بايد طوري باشد كه از رطوبت، آلودگي و آ

  حالت استريل خارج مي شود(.

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

  استريل مي گردد.
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 وكار و منافذ نگهداري شوند و از آلودگي وسايل استريل هيچگاه نبايد در مجاورت منابع آب، پنجره، درب، لوله هاي ر

  وسايلي كه 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  5سانتيمتر( و  30نتيمتر از كف )ترجيحاً سا 20-30قفسه ها بايد طوري طراحي شوند كه حداقل 

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

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

 درصد باشد.  50-35

 اريخ مصرف بسته هاي استريل شده با عنايت به موارد زير توجه شود به ت 

  روز اعتبار خواهند داشت. 10رعايت شرايط حداكثر تا ساير بسته هاي استريل شده در صورت  

  بسته ها يا وسايل استريل شده توسط فورها در صورت تماس با هواي آزاد و آلوده نشدن در اثر تماس حداكثر يک شيفت

 چند ساعت( اعتبار خواهند داشت. كاري )

 . دفتر روزانه جهت ثبت انجام استريل و نام فرد مسئول وجود داشته باشد  

 :توجه و دقت كافي براي انجام عمل ضدعفوني، گندزدايي و سترون سازي ضروريست و در صورت شک و در انتهاي فرايند 

 در مراحل اجراء بايد مجدداً اقدامات الزم تکرار گردد. 

   .بي توجهي به مسائل جزئي نيز مي تواند موجب عدم اثربخشي فرايند و انتقال يا گسترش بيماري و عفونت گردد 

  تمام مراحل فرايند استريل بايد توسط نيروهاي درماني صورت بگيرد و نظارت و كنترل در تمامي مراحل استريل نيز بايد

  صورت بگيرد .
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 فصل چهارم                                   

 روش های استریل کردن به روش حرارت      
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 استریزاسیون

از  اسپور باكتريها(ا ه گونه ترين مقاوم جمله از ها ميکروارگانيسم انواع همه آن در كه است فرايندي يوناستريليزاس

 بايست براي تمامي وسايل و تجهيزاتي استفاده شود كه در تماس مستقيم با خون و يا بافت يروند. اين روش مي بين م

 اتوكالو يا باال ارشودبخار با فش مي  باشند. فرآيند استريليزاسيون با استفاده از روشهاي ذيل انجام هاي استريل مي

ي گلوتارآلدئيد يا فرمالدئيد، گاز اتيلن محلولها(ي شيمياي هاي كننده استريل ( خشک حرارت) آون( مرطوب حرارت)

اف اهد به تيابيل فيزيکي (پرتو گاما، پرتوي الکتروني جهت دسعوام يا)  اپالسم( هيدروژن پراكسيد ايد،اكس

 نياز دارد باالاستريليزاسيون، اين فرآيند به زمان، تماس، درجه حرارت و در رابطه با استريليزاسيون با بخار، فشار 

ترين و متداولترين روشهاي استريليزاسيون وسايل  از قديمي بااليون با استفاده از روش بخار با فشار استريليزاس

مراحل استريليزاسيون با بخار   .باشد تر، سريعتر و ارزانتر مي باشد اين روش نسبت به ساير روشها ايمن پزشکي مي

د استريليزاسيون قرار فراين تحت است قرار كه المياق طحتميز كردن و آلودگي زدايي تميز كردن و رفع آلودگي از س

 .پس از استفاده از آنها صورت پذيرد بالفاصلهبگيرند بايد 

ه بگيرد. اين فرد برعهد را استريليزاسيون يا گندزدايي و پاكسازي مسئوليت بايد خصدر صورت امکان، فردي مش 

 براي سازنده تورالعملدس د.ت كنشرك بازآموزي يها دوره در و گيرد قرار آموزش تحت ئوليتبايد براي اين مس

 اي يلهو اگر وسي مجدد قرار گيرد ساز آماده محل در بايد تجهيزات استريليزاسيون يا گندزدايي و پاكسازي

ب تهيه گردد و با گذشت زمان مورد بازنگري قرار مکتو دستورالعمل آن براي بايد نداشت، پاكسازي دستورالعمل

 ابزار ازيكاركنان در زمان پاكس .پس از استفاده از آنها صورت پذيرد بالفاصلهون قرار بگيرند بايد ستريليزاسيا گيرد

جهت اطمينان  .، عينک ايمني، گان و... استفاده نماينددستکش ماسک، نظير فردي حفاظت تجهيزات از بايد وسايل و

 .شوند از تميز شدن كامل بايد تا حد امکان كليه قسمتهاي متصل به هم جدا

 فرآيند اتوكالو جهاني در بهداشت سازمان توسط دهارائه ششماره يک  فرايند استريليزاسيون طبق جدول 

ت اس دليل اين به فقط شده انتخاب آن براي حالت سه چرا اينکه و مي باشد پذير انجام حالت هن در ساستريليزاسيو

 ازنده،ط را داشته و انتخاب شرايط بستگي به توصيه سكه وسايل مختلف در يکي از حالتهاي فوق قابليت تحمل شراي

 فشار و دما به يدنم از زمان رسآنه و استريل سيکل مرحله شامل فقط زمان جدول، اين در البته. دارد وسايل نوع

 .م مخزن، مقدار بار و شرايط دستگاه داردحج به بستگي كل زمان و بوده بندي بسته مركزي قسمت در مطلوب

 زمان)دقیقه( BAR) فشار ) )سانتی گراد(درجه حرارت
121 05/1 15 

126 4/1 10 

134 05/2 3 

بندي به منظور صحت عملکرد  شوند. اين طبقه بندي مي طبقه B و N ،S كالسبه سه  كالو هادر حالت كلي اتو

 شده ريحتشكالو هانوع اتو گيرد. در ادامه كاربرد هر كدام از اين استريليزاسيون است و با توجه به نوع وسايل صورت مي
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بندي  بزرگ طبقه اتوكالو هاباشد. براي  ي ميروميز اتوكالوهاي به مربوط طبقه بندي اين كه است به ذكر الزم. است

 .باشد براساس وجود يا عدم وجود پمپ وكيوم به صورت دو نوع پري وكيوم و گراويتي مي

 N نوع کالواربرد اتوک

 تريلو تضميني براي اس است شده طراحي پوشش بدون كردن اقالم استريل منظور به اتوكالو نوع اين استاندارد، اسبر اس

البته در طراحي بعضي از  )دار وجود ندارد. ايل حفرهوس نيز و (مديکال كاغذهاي يا و پارچه از) اعم پوششدار وسايل

بندي شده در كاغذهاي  وسايل بستهسيستم خشک كن و نيز امکان استريل  كالو وكارخانجات سازنده در اين نوع اتو

 (مديکال وجود دارد

 S نوع کالوکاربرد اتو

بدون  اقالمتواند  مي كالوشود. اين اتو توان استريل نمود توسط كارخانه سازنده مشخص مي مياتوكالووسايلي كه در اين  

را  (بر اساس توصيه سازنده )      ل سوراخداروساي و اليه تک گاز پارچه مثل نساجي مواد جامد دار پوشش يا جامد شپوش

و يا بدون آن تجهيز شود  .باشد تواند با پمپ وكيوم ً داراي سيکل خشک كن مي مي S كالس اتوكالواستريل نمايد. يک 

 داراي سيکل خشک كن مي باشد. و قطعا

 B نوع کالوکاربرد اتو

 تجهيزات و ايل، وسنساجي مواد جامد، نشده ته بنديبس و شده بسته بندي تجهيزات و ايلتواند انواع وس مي كالواين اتو 

 اتوكالوهاي. نمايد استريل را تو طرف آنها باز اسد بسته يا آنها طرف يک كه شکل شلنگي و لوله اي ابزارهاي و سوراخدار

 در ارو فشايجاد كنند. دما  خال (بار 9/0منفي ) .9/ حدود تا مي توانند هد كتنداراي پمپ وكيوم قدرتمندي هس B كالس

 .شوند المللي توسط كارخانه سازنده تنظيم مي ق استانداردهاي بينمطاب كالواتو

 پایش فرآیند استریلیزاسیون

 :شود ه مياستفاد ذيل روشهاي از استريليزاسيون هدف و شرايط به بسته يونجهت پايش فرآيند استريليزاس 

 یک )کالسشانگرهای فرایندی ن( 

ي را كه تحت فرايند هاي بسته تنها و آن صحت نه هستند استريليزاسيون فرايند انجام بر تأييدي واقع در كه انگرهااين نش

 تگاهر داخل دسد نظر مورد تهه يک بسك مي دهند نشان و كنندمي جدا ديگر هاي بسته از گرفته اند قرار يوناستريليزاس

روي بسته ها چسبانده ميشوند و پس از استريليزاسيون ي كه چسب هاي مثال عنوان به. خير يا شده داده قرار كننده استريل

 .دهند تغيير رنگ مي
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 (دو )کالسهای تخصصی نشانگرهای مورد استفاده در آزمایش

گيري يک ويژگي در رابطه با دستگاه استريليزاسيون طراحي شده اند. براي ً تعيين كيفيت و  ين نشانگرها جهت اندازها

 پمپ به مجهز كالواتو هاي تگاهصرفا در دسD&B( Dick- Bowie )ته ها مثال تستقابليت نفوذ بخار به داخل بس

 HTM , 285EN 2010   استاندارد خصاتحوله نخي با مش 36را ميان  BD ورق يک به صورتيکه مي باشد، وكيوم

 آن وزن و نباشد ربيشت سانتيمتر 28 از و كمتر سانتيمتر 25 از شدن ردهقرار داده به نحوي كه ضخامت نهايي پس از فش

 ارائه مرجع رنگ با مطابق رنگ تغيير بايد بخار موثر نفوذ صورت در سيکل اتمام از پس. دم باشكيلوگر 7/7 تا 3/6 بين

بندي  است پس از بسته الزمد به صورت روزانه انجام پذيرد.باي تست اين. پذيرد صورت تست تورالعمله در دسشد

 .سانتيمتر روي بسته چسبانده شود 5/2به اندازه  يک كالسانديکاتور  باالتحت شرايط 

 )سه )کالسشانگرهای تک پارامترین

مورد استفاده  يليزاسيونز پارامترهاي استرا يکي كنترل و پايش جهت و بوده حساس پارامتر يک به تنها نشانگرها ناي

 .قرار ميگيرند

 )چهار )کالسنشانگرهای چند پارامتری

ن پارامترها براي اي كه ميدهند نشان حساسيت استريليزاسيون در موثر پارامتر چند يا ود به بتاين انديکاتورها نس

 .باشد انواع استريليزاسيون متفاوت مي

 )پنج )کالسنشانگرهای جامع 

ت به كليه پارامترها حساس بوده نسب كه شده اند طراحي نحوي به و باشند مي كننده جمع نشانگرهاي انگرها،اين نش

 .شود نظير مشابه نشانگرهاي بيولوژيک کروارگانيسم ً ها مشاهده ميو نابودي مي

 )شش )کالس باالشانگرهای با حساسیت ن

هاي تنظيمي دستگاه به كار  اين نشانگرها براي اطمينان از اعمال صحيح كليه پارامترهاي موثر در استريليزاسيون و سيکل

 .اند طراحي شده باالتري هاي روند و با حساسيت مي

 11140و  ISO 11138د انطباق با مور در ذيصالح مراجع از تأييديه داراي و بوده معتبر بايد استفاده مورد انگرش*ن**

ISO باشد. 

 کنترل کیفی بیولوژیک استفاده از ویال های  باسیلوس استئارو ترموفیلوس 

درجه به مدت  56قرار داده در دماي در داخل اتوكالو  ويا ل  كه داخل آن يک آمپول شيشه اي  حاوي باسيل فوق است   

اگر باسيل است   ساعت اگر ويال از رنگ آبي به رنگ زرد تغيير رنگ بدهد نشانه اتوكالو نامناسب و رشد 48-24

بايست  مي  (( Test Sporeبيولوژيک نشانگرهاي از تفادهاس تغيير رنگ ندهد يعني وسايل  درست استريل شده اند 
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مواد  يا( ( Implantsنانچه قرار است مواد كاشتنيچ. پذيرد انجام اتوكالو حجم با باد متناسبه صورت هفتگي و به تعد

گيرند بايد تست  ر ميقرا دستگاه داخل در كه بار هر مصرف از قبل گردند استريل عروق داخل در تفادهو لوازم مورد اس

 .اسپور انجام شود

 نشانگرهاي از است بهتر اس،ي حسجراح اعمال مخصوص ايه بسته همچنين وكالواتو بزرگ هاي تهدر تمامي بس**

 .پايش نمود باالت دق با را پارامترها تمام بتوان تا شود استفاده شش كالس شيميايي

چهار حساس به  كالسي شيمياي نشانگرهاي از است بهتر بخار، اتوكالوهاي كوچک هاي تهدر تمامي بسنکته : 

 .پارامترهاي مربوطه استفاده شود

 توسط کارشناس آزمایشگاه ه کشت میکروبی از سطوح و تجهیزات استریل شده تهی 

 راستریل کردن بوسیله گرمای خشک فو

تيغه ها و قيچي ها استفاده مي شود. لوازم پارچه اي را نمي توان  -سوزنها -فور براي استريل كردن پودرها روغنها از

درجه  (350 درجه سانتيگراد 160- 170درجه حرارت در فور استريل كرد براي استريل كردن وسايل با فور 

 الدساعت استفاده مي كنند. لوازمي كه در فور استريل مي شود بايد در ظرف مناسب از فو 1-2به مدت  (فارنهايت 

 جهت اين كار ازبيکس استفاده شود . زنگ نزن باشند

رسيده نبايد درب دستگاه را باز كنيم، زيرا به علت درجه سانتيگراد ن 50در پايان كار با فور، تا درجه حرا رت به زير 

دما، آلودگي هواي بيرون به وسايل داخل دستگاه سرايت مي كند. دستگاه را نبايد خيلي پر كرد پر كردن  اختالف

 .براي استريل شدن را افزايش مي دهد الزمبيش از حد فور بر جريان گرما تاثير گذاشته و زمان 

 

 ل کردن وسایل با فورزمان الزم جهت استری

درجه 160 دقيقه 120   

درجه 170   دقيقه 90   

درجه180 دقيقه 60   

درجه200 درجه 10   

 نحوه مراقبت از فور

 فور در يک مکان ثابت قرار داد شود.  

 ز قراردادن وسايل اضافي در روي فور خودداري كنيدا.  

  دخشک كني كامالقبل از قراردادن وسايل در داخل فور، آنها را.  

  قرار دادن مناسب وسايل در داخل فور و حد اكثر تا دو سوم حجم فور 
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  يا پارچه اي را در داخل فور قرار ندهيد پالستيکيمواد. 

 هاي بيولوژيک )باسيلوس سوبتيليس كه به حرارت خشک بسيار مقاوم است( *هر هفته با استفاده از آزمون

 عمل سترون سازيش را ارزيابي نماييم.

  :سـال اسـت 15تـا  10 كالور مفيد يک دستگـاه اتـوعمنکته. 

 الوایمنی در اتوک

 .از دستکش مقاوم به حرارت و محافظ چشم استفاده كنيد-1

بايستيد و آنرا باز  كالورسيد كنار درب اتو C 60 به صفر و دماي آن به حدودالو بعد از آنکه فشار اتاقک اتوك -2 

  .ک شوند، سپس آنها را حمل كنيدكنيد. منتظر بمانيد تا ظروف كمي خن

  .نکنيدهرگز در هنگام روشن بودن دستگاه اقدام به بارگذاري يا خارج نمودن وسايل و مواد  -3

 .هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه و اتصال آن به پريز اقدام به تميز نمودن آن نکنيد-4

 .ل و سفت نکنيدهاي محکم كنندة درب را در هنگام كار دستگاه ش هرگز پيچ -5 

 دستگاه های اتوکالو وفورمقایسه  

 تاثير  حرارت مرطوب)دستگاه اتوكالو(خيلي بيشتر از حرارت خشک)دستگاه فور( است. 

  كرد بايستي از حرارت خشک استفاده نمود. اين  روش در مواردي كه نمي توان از حرارت مرطوب استفاده

تفاده از حرارات  مرطوب خراب شده و يا نسبت به آن نفوذ اسها  تنها  براي موادي كه ممکن است در اثر 

 پذير هستند  به كار برده شود مانند وسايل تيز

 وسايل پارچه اي و گاز و پنبه را نمي توان در فور قرار داد. 

 در دستگاه فور تمامي ميکرو ارگانيسم ها از بين نمي رود. 

 ري دارددستگاه فور نسبت به دستگاه اتوكالو نفوذ پذيري كمت. 

  در مواردي كه نياز به محيط كامال استريل  با ضريب باال باشد  از دستگاه هايي با فشار باالي بخار آب به

 همراه دما يعني همان اتو كالو استفاده مي كنيم 

 تجهیزات حفاظت فردی

  بسته به محل خدمت و  خود و ممانعت از انتقال عوامل عفوني سالمتيجهت حفاظت از بهداشتي و درماني پرسنل مراكز

محل عبور و مرور بايد از تجهيزات حفاظت فردي استفاده كنند. اين تجهيزات شامل دستکش، گان و پيشبند، ماسک و 

 .شود محافظ چشم مي

 دستکش 
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 دهكنن د مراجعهافرا سالم پوست با محدود تماس با يا تماس فاقد معمولي هاي فعاليت براي دستکش از تفادهاس 

 از بايد جوش و مخاطي غشاي يب ديده،آس تپوس مخاط، بدن، مايعات خون، با دست تماس زمان در اما رد،ندا ضرورتي

هاي غيراستريل  دستکش .ر كيسه پسماند عفوني دفع گرددد استفاده از پس و شود استفاده مصرف يکبار دستکش

 دستکش از بايد بحراني ايلبراي تماس با وسدر اندازه مناسب بايد همواره در دسترس باشد.  (، وينيل يا نيتريل)التکس

 در از بعد. نمود استفاده تکشكند، بايد از انواع ديگر دسد ميايجا حساسيت التکس دستکش اگر. نمود استفاده استريل

و صابون شستشو داد يا از محلول ضدعفوني كننده دست با پايه الکلي دست  آب با را ها دست بايد دستکش آوردن

 .وداستفاده نم

 گان و پیشبند 

 خون و مايعات بدن وجود دارد، پرسنل بايد التدر مواردي كه احتمال پاشيدن و يا آلودگي روپوش با ترشحات، فضو ،

 .استفاده كنند الستيکياز گان يا پيشبند پ

 ماسک و محافظ چشم 

 خود قرار دارند، بايد از بدن به صورت  مايعات و خون ترشحات، پاشيدن معرض در آزمايشگاه نلدر مواردي كه پرس

هاي منتقله از قطرات خروجي از دهان و  ماسک و محافظ چشم استفاده كنند. اين تجهيزات همچنين مانع از انتقال بيماري

ئه ارا مراكز در ماسک ها پركاربردترين جراحي هاي ماسک. دارند مختلفي انواع ها کماس. شود مي النزابيني نظير آنفو

 ريي جلوگيا ذره مواد و مايعات ورود از و پوشانيده را فرد بيني و دهان ماسک ها اين هستند، انيدرم-تيخدمات بهداش

 .كنندنمي ايجاد كامل حفاظت هوا از منتقله بيماريهاي مقابل در اما كنند،مي

  وسايل بحراني داخل دهان و بيني، از آلودگي  به مايعات پاشيدن از پرسنل حفاظت بر عالوه  جراحي کز ماسا استفاده

 1-2استفاده از ماسک جراحي در مواقع كار در فاصله   .كندبا قطرات خروجي از دهان و بيني پرسنل نيز جلوگيري مي

 بطور آفتابي يا طبي کعين . در مواقع جابجايي بيمار استفاده از ماسک جراحي ضروري ميباشد .متري بيمار ضروري ميباشد

 ز عينک ايمني استفاده شودا بايد چشم كامل حفاظت براي و كندنمي محافظت مهاامل از چشك

 بهداشت فردی

 مي نمايد  ي محدودزياد حدود تا را آنها انتشار و كنترل بااليي بسيار حدودي تا را ها آلودگي فردي، تعايت بهداشر 

 بهداشت دست

 كننده ه الکلي ضدعفونيماد زا استفاده يا ضدميکروبي يا معمولي صابون و آب با دست شستشوي شامل دست تهداشب

كننده كلروهگزيدين گلوكونات، يدوفور، هاي ضدميکروبي داراي يکي از عوامل ضدعفوني شود. صابون دست مي

مطالعات صورت گرفته بر روي عملکرد مواد الکلي  .درصد هستند 60-90 الکل ايزوپروپيل يا اتانول و انكلوستري

حداقل برابر با آب و صابون معمولي  عملکرد آنها در تأمين بهداشت دستدهد كه  ضدعفوني كننده دست نشان مي
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كننده است. قبل از تماس با وسايل بحراني بايد دستها را با آب و صابون ضدميکروبي شست يا از ماده الکلي ضدعفوني

  .دست استفاده كرد

 صابون  از استفاده و تا نيسدست ه در موجود هاي روغن و ها چربي نظير آبگريز مواد حذف به قادر تنهايي هآب ب

 براي. باشد مي ضروري بعدي ير مرحله آبکشد آنها ساده حذف و چربي مواد كردن محلول منظور به ها شوينده و ها

 سپس و شده ماليده دست دو هر طوحشوينده بايد بطور كامل به همه س يا صابون دست، مناسب بهداشت از اطمينان

 شوند خشک و شده آبکشي كامل بطور

 شستشوی دست در موارد زیر ضروری است

 پس از حمل خون، مايعات بدن، ترشحات، مواد مدفوعي و مواد آلوده شده. 

  بيمار يک بدن ديگر بخش از مراقبت روعت و شقسم يک مانبعد از اتمام پانس . در فواصل تماس با بيماران مختلف  

 هاي مختلف بدن همان بيمار بين بخشز انتقال متقاطع عوامل بيماريزا ا جلوگيري براي 

 ها  پس از درآوردن دستکش بالفاصله 

 آب استفاده  بدون از يک صابون ساده، عامل ضدميکروبي نظير مواد الکلي ضدعفوني كننده دست يا ماده ضدميکروبي

 .كنيد

  در موارد زیر شستشوی دست با آب و صابون معمولی یا ضدمیکروبی الزامی است

 ها مشاهده مي شود ي قابل روئيت برروي دستوقتي كه آلودگ 

 آلودگي دستها با ترشحات، خون 

 قبل و بعد از غذا 

توان از ماده الکلی  ا ضدمیکروبی میی معمولی صابون و آب با دست شستشوی جای به تمایل صورت در زیر وارددر م

  :کننده دست استفاده کردضدعفونی

 اهده نمي گرددبرروي دست مش يتيوقتي كه آلودگي قابل رو 

 قبل از تماس با هر بيمار 

   بعد از تماس با هر بيمارقبل از قرارر دادن كاتتر هاي وريدي و سوندها 

 بعد از تماس با تجهيزات و وسايل اطراف بيمار 

  ها بعد از خروج دستکش 

این مراحل بصورت  م شود(ق مراحل زیر انجامطاب و صحیح بصورت باید معمولی فعالیتهای برای صابون و آب با دست ویشستش

  شماتیک در شکل  نمایش داده شده است

 آالتعدم استفاده از ناخن مصنوعي و مقدار زياد جواهر 

 ها مرطوب نمودن دست  
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 افزودن مقدار كافي صابون براي ايجاد كف 

  ثانيه  10-15ها به مدت  انگشتان و زير ناخن ماليدن تمام سطوح دست 

  بستن شير آبشستشوي دستها زير جريان آب 

  خشک كردن كامل دستها با دستمال كاغذي انداختن دستمال كاغذي در سطل پسماند 

 

 بحرانی وسایل با تماس برای صابون و آب با دست وینحوه شستش

 ت با آب و صابون جهت تماس با سطوح بحراني بايد بصورت صحيح و مطابق مراحل زير انجام شوددس شستشوي 

 آالتصنوعي و در آوردن جواهرعدم استفاده از ناخن م 

 مرطوب نمودن دستها 

 افزودن مقدار كافي صابون براي ايجاد كف ماليدن تمام سطوح دست 

 از مچ دست به مدت دو دقيقه تميز كردن زير ناخنها سانتيمترباالتر  5انگشتان و زير ناخنها تا 

 ناخن برس از تفادهاستفاده نمود، اما اسكننده زير ناخن يکبار مصرف براي تميزسازي بهتر ميتوان از تيغه پاك 

 زند ر ناخن نيز آسيب ميزي پوست به و شده آلوده مرور به ناخن برس زيرا نميشود، توصيه

 ها بايد كوتاه باشند تا تميز كردن زير آنها به راحتي انجام شود و باعث پارگي دستکش نشوند ناخن 

 شستشوي دستها زير جريان آب 

  بستن شير آب 
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 ن كامل دستها با دستمال كاغذي انداختن دستمال كاغذي در سطل پسماندخشک كرد 

 

 

 ً کننده دست برای فعالیتهای معمولینحوه استفاده از ماده الکلی ضدعفونی  

  (شده و ه ريخت تدرصد در كف يک دس 60-90ا مواد با پايه اتانول ترجيح كنندهضدعفوني يماده الکل

ها و زير آنها آغشته گردد.  شود تا تمام سطوح دست، انگشتان، ناخن دست ديگر بر روي آن ماليده مي

 ماساژ را بايد تا خشک شدن تمام سطوح دست ادامه داد(

 

 ضوابط بهداشتی جمع آوری، حمل و نقل و جابجایی پسماندهای مراکز

   وري و نگهداري و خصوص چگونگي تفکيک، جمع آ در كار و محيط سالمتمركز از صادره هاي نامهرعايت كامل بخش

 . دفع پسماندها الزامي است

 ب شناسائي، پسماندهاي نوك تيز و برچس با رنگ زرد پسماند هاي كيسه در عفوني پسماندهاي و ماندجمع آوري پس

  .برنده در ظروف سربسته غيرقابل دسترسي مجدد و تبديل پسماندهاي عفوني به عادي ضروري است

  براي تبديل پسماند هاي عفوني به  ....و مايکروويو اتوكالوو نظير کي مرطوب يا خشدارا بودن تجهيزات تصفيه حرارت

 عادي الزامي است

  ف و قابل شستشو، كف غيرقابل سق زير تا كاري كاشي يا و مقاوم سنگ داراي بايد كه ماندمحل نگهداري موقت پس

پزخانه و اتاق نگهداري موادغذايي، خارج از و دور از آش فاضالبنشت، محکم و داراي امکانات تخليه و زهکشي مناسب 

 .فضاي درماني و قابل قفل نمودن باشد

  زباله دان بايد به تعداد كافي از جنس مقاوم، قابل شستشو و گندزدايي كردن و ضد زنگ با درپوش و پدال و كيسه پسماند

 .مناسب در مركز موجود باشد
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  م شوددر مدیریت پسماندهای پزشکی باید مراحل زیر انجا

 دفع نهايي- 5ذخيره سازي - 4انتقال - 3جمع آوري - 2جداسازي -1

ر بايد بعنوان يک قاعده كلي در نظر گرفته زي مراحل بهداشتي و درماني مراكز پسماندهاي مديريت در فوق بند اسبر اس 

 .شود

 دهد ا کاهشر لیدیتو پسماند مقدار و بوده فعلی موقعیت ارزیابی اساس بر که مدیریتی برنامه یک ادایج

 پسماندهاي عفوني و غيرعفوني در ظروف اختصاصي ذخيره شود. 

 هاي اختصاصي انتقال جابجا شوند پسماندها را با چرخ. 

 هاي مخصوص با دسترسي محدود ذخيره شوند پسماندها را در محل. 

 فلزي يا پالستيکيدباي تيز پسماندهاي نگهداري ظروف. نماييد نگهداري مخصوص ظروف در را تيز ماندهايپس 

 .شوند مشخص مناسبي برچسب با بايد ظروف اين. باشد درپوش داراي و بوده

 محل ذخيره را با نماد خطر بيولوژكي نشان داده شوند. 

 پسماندهاي حمل براي شده استفاده ايلاز اينکه وس  

 م تمیز شوندن حاصل شود. این وسایل باید بصورت منظاطمینا باشند نداشته دیگری کاربری شده جدا

 .قبل از جداسازي، بازچرخش و بازيافت محل دفع نهايي را انتخاب شود

 مدیریت پسماند های خطرناک و عفونی

 باشد داشته عفوني و باليني پسماندهاي دفع براي روشي بايد کيمراكز مراقبتهاي پزش 

 ل باشدمح در پسماند دفع يا پسماند دفع مركزي تاسيسات به عفوني ماندهايل پسانتقا املاين روش ش 

 تا حد ممکن توليد اين نوع پسماند كاهش يابد.  

 زيست صورت گيرد خطر براي محيط هاي ايمن و بي مديريت پسماندها به روش. 

 پسماند نهايي را در محل دفن طراحي شده بصورت مناسب دفع شوند 

 جمع آوری پسماند 

 بسته شده و از آب بند بودن آنها اطمينان حاصل شود كه سه چهارم كيسه ها پر شدند در آنها بايد محکم زماني. 

  آن بطور كامل بست باالييكيسه هاي سبک را از قسمت 

 شود، نيازدارند ل ميقف خودبخودي بطور هك پالستيکي بند آب ظرف يک به سنگين هاي هكيس. 

 ز برنامه مديريتي ا تيقسم بعنوان روتين برنامه يک. بمانند باقي توليد محل در ماندهانبايد اجازه داد پس

 .پسماندهاي مراكز مراقبتهاي پزشکي براي جمع آوري آنها وجود داشته باشد
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 ص مورد نياز كمتر از يک روز و مشخ زماني دوره يک ونديابصورت روزانه جمع آوري ش حداكثر بايد ماندهاپس

 .براي ذخيره به محل طراحي شده انتقال يابند

 و محتويات آن نبايد  بيمارستان و بخش يا ساختمان ن محل پسماند توليديرا بدون نوشت يهيچ كيسه پسماند

 .جابجا كرد

 نمود جايگزين (...و رنگ نظر از) قبلي همانند و تميز نوع با بالفاصله بايد را ظروف يا ها هكيس. 

 هاي توليد پسماند توزيع شوند كيسه هاي جمع آوري يا ظروف بايد در همه محل. 

 وریآ بندی و جمع بسته

  هاي توليدكننده پسماند پزشکي مراكز موظفند در مبدأ توليد، پسماندهاي عادي و پسماندهاي  كليه بخش

 .بندي كنند آوري، تفکيک و بسته پزشکي ويژه خود را با رعايت موارد زير جمع

 

  دهند ير را انجامز اقدامات موظفند پزشکي پسماند توليدكننده مراكز ماند،به منظور مديريت بهينه پس

 

 (ه خانگي)شب عادي پسماندهاي )درباره غيرخطرناك و كمتر پسماند توليد با كاالهايي از تفادهترجيح بر اس 

  .با توليد پسماند قابل بازيافت كاال هاييبيمارستاني، 

 مديريت و نظارت مناسب بر مصرف 

 جداسازي دقيق پسماند عادي از پزشکي ويژه در مبدأ توليد پسماند. 

  جاي به خطرتر كم محصوالت از تفادهر استرجيح ب PVC هاي  خطرتر به جاي رنگ هاي كم ،استفاده از رنگ

 با پايه فلزي

 اولویت استفاده از .

 پذير كننده هاي زيست تجزيهپاك. 

 تر مواد شيميايي ايمن 

  حاللاستفاده از مواد با پايه آب به جاي مواد با پايه 

 برنده »و « تيز » عفوني«ک تفکي به را توليد آمار و شناسايي را خود يتوليد پزشکي ماندهايمراكز موظفند پس

 عادي به صورت روزانه ثبت كنندو  «دارويي » شيميايي ـ «

  است دسته اصلي از يکديگر ضروري 4تفکيک انواع مختلف پسماندهاي پزشکي برحسب 

 . ز يکديگر ندارندا تفکيک و جداسازي به نياز هستند يکسان آنها امحاي روش كه ماندهاييكليه پس 

 پسماندهاي حاوي فلزت سنگين خطرناك بايد به طور جداگانه تفکيک شود 

  در صورت مخلوط شدن پسماند عادي با يکي از پسماندهاي عفوني، شيميايي، راديواكتيو و نظاير آن خارج كردن

 آن ممنوع است
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 ر داده شوند كه شرايط قرا هايي محفظه يا ظروف ها، كيسه در بايد توليد از بالفاصله پس پزشکي ماندهايپس

 .مندرج دراين بخش را دارا باشند

 Box پسماندهای عفونی و پالستیکی کیسه که است الزم می شود استفاده ماندبرای تصفیه پس اتوکالودر صورتی که از روش  

Safety  کردن باشد اتوکالوقابل. 

 و سوراخ و پاره شدن را  نشت هيچگونه امکان كه گيرد صورت به گونهاي بايد ويژه پزشکي پسماند ته بنديبس

 نداشته باشد

 شود ک ميتفکي و جمع آوري رعبدن و جنين مرده طبق احکام ش دهاعضا و اندامهاي قطع ش 

  پسماندهاي تفکيک شده بايد در ظروف و كيسه هاي مورد تأييد قرار داده شوند 

  ظروف در بايد برنده و تيز ماندهايكليه پسBox Safety ) )آوري و نگهداري شود كه اين ظروف بايد  جمع

 :داراي ويژگيهاي زير باشند

  به آساني سوراخ يا پاره نشوند. 

 بتوان به آساني درب آن را بست و مهر و موم كرد. 

 و خارج كردن  انداخت ظروف در دست، فشار اعمال بدون را پسماند بتوان كه ددهانه ظرف بايد به اندازهاي باش

 .ز ظرف ممکن نباشدآنها ا

  نتوانند از آن خارج شوند سياالتديواره هاي ظرف نفوذناپذير باشد و. 

 پس از بستن درب، از عدم خروج مواد از آن اطمينان حاصل شود. 

 حمل و نقل ظرف آسان و راحت باشد 

 نشود آوري و نگهداري پسماندهاي تيز و برنده استفاده براي جمع پالستيکيي از كيسه ها.  

  از قبل آنکه مگر شود تفادهي اسپزشک ماندهايده نبايد درباره پسخردكنن و ساز فشرده و كننده متراكم تگاهدس 

آوري  ي پسماندها، انجام شده باشد. ظروف جمعخطرساز بي يا و ضدعفوني همزمان، يا و فوق دستگاه از استفاده

 شوند پسماندهاي تيز و برنده نيز نبايد به وسيله هيچ دستگاهي متراكم

  حدقل بايد داراي ويژگيهاي زير باشند پالستيکيكيسه هاي. 

 بيش از دو سوم ظرفيت  .آوري و نگهداري پسماندهاي غير از پسماندهاي تيز و برنده استفاده شوند براي جمع

 با منگنه و يا روشهاي سوراخ كننده ديگر بسته نشوند ت. بتوان در آنها را به خوبي بس پر نشوند تا

  ا ديواره هاي سخت حداقل بايد داراي ويژگيهاي زير باشندظروف ب: 

 ددر برابر نشت، ضربه هاي معمولي و شکستگي و خوردگي مقاوم باشن. 

 ن حاصل شوداطمينا نشت عدم و بودن سالم بودن، تميز از تا شود كنترل و بررسي تفادهبايد پس از هر بار اس. 

  .رندظروف معیوب نباید مورد استفاده مجدد قرار گی
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  ل شوند مگر آنکه در ظروف حم و ريخته پالستيکي هاي كيسه در نبايد بدن سياالتخوني و الت مايعات، محصو

  .يا كيسه هاي مخصوص باشند

 بايد  پالستيکي، همچنين ظروف باشد داشته سازگاري امحا يا تصفيه روش با بايد ماندجنس ظروف نگهداري پس

 .ندوژن ساخته شده باشقد تركيبات هالفا پالستيک هاي از 

 پسماندهاي سيتوتوكسيک بايد در ظروف محکم و غيرقابل نشت نگهداري شوند. 

 ي نگهداري و حمل، در داخل برا شده تأييد هاي كيسه و ظروف در آوري جمع از پس بايد پزشکي ماندهايپس

 هر از پس بايد باشند دمجد تفادهها در صورتي كه قابل اس ند. اين سطلشو داده قرار مشخص هاي رنگ با طلس

 .شوند ضدعفوني و شسته شدن، خالي بار

 شود می ها، از روشهاي زير استفاده ي و گندزدايي از سطلآلودگ رفع براي 

  گندزدايي  .ثانيه 15به مدت حداقل  (درجه فارنهايت 180)درجه سانتيگراد  82وشو با آب داغ حداقل  شست

 دقيقه 3با مواد شيميايي زير به مدت دست كم 

  محلول هيپوكلريت ppm 500 كلر قابل دسترس.  

 محلول فنل ppm 500 عامل فعال.  

 محلول يد ppm100 يد قابل دسترس 

  ساير مواد گندزداي داراي مجوز با طيف متوسط 

  جايي پسماندهاي عفوني استفاده كرد دار نبايد براي انتقال و جابه از سطوح شيب. 

  هاي زير باشدگذاري بايد داراي ويژگي برچسب 

 شود توليد خارج محل از كيسه محتواي نوع تعيين و برچسب داشتن بدون نبايد پسماند محتوي ههيچ كيس 

 . گذاري شوند كيسه ها يا ظروف حاوي پسماند بايد برچسب. 

  برچسب  .ها با اندازه قابل خواندن بايد بر روي ظرف يا كيسه چسبانده و يا به صورت چاپي درج شوند برچسب

 ر اثر تماس يا حمل، نبايد به آساني جدا يا پاك شودد

 برچسب بايد از هر طرف قابل مشاهده باشد. 

 یر ذکر شودبر روی برچسب باید مشخصات ز 

 نام، نشاني و شماره تماس توليد كننده. 

 نوع پسماند 

 آوري تاريخ توليد و جمع 

 تاريخ تحويل 

 نوع ماده شيميايي 

 خطرسازي تاريخ بي 

 فاقد برچسب خودداري كنند پسماندهاي گرفتن تحويل از موظفند پسماند، نقل و حمل مسوولين 
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 آوري  ز بستن، آنها را جمعا پس بايد شد پر ويژه پزشکي پسماند محتوي هاي كيسه و ظروف چهارم هوقتي س

 كرد

 ن شده آوري و به محل تعيي جمع روز در بار چند لزوم صورت در يا روزه همه بايد عادي و عفوني ماندهايپس

 .براي ذخيره موقت پسماند، حمل شوند

 ع قرارداده شودنو همان از ظروفي و ها كيسهبالفاصله  شده مصرف ظروف و ها هبايد جاي كيس.  

 و گندزدايي شوند وشو شست ، بالفاصلهپسماند شده پر كيسه كردن خارج از پس زباله هاي طلس. 

  ذخيره موقت پسماند ها 

   ساير پسماندهاي عادي تفکيک گردندپسماندهاي پزشکي بايد از 

  گردند محافظت آن نظاير و يدش خورشتاب مثل هوايي و آب نامساعد شرايط برابر در بايد پزشکي ماندهايپس. 

  طراحي ماندهاي براي ذخيره ونگهداري موقت پستحقيقات يا پزشکي هاي مراقبت مراكز داخل در را محلي بايد 

 .شود

  پسماند مقدار با متناسب اندازه با مجزا اختمانيد در يک ناحيه، اتاق يا سباي گهدارين ظروف يا كيسه در پسماند 

 .ودآوري نگهداري ش ب جمعتناو دوره و شده توليد

  تاخير بين توليد و انجام اقدام  ي پزشکيماندهاداري پسنگه زمان نگهداري، براي سردخانه نبود صورت در

 ساعت 48. ساعت در زمستان 72 در تابستان ، در مناطق معتدل :شتر شودمديريتي نبايد از مقادير زماني زير بي

جايگاه نگهداري پسماندها بايد  .ساعت در طول فصول گرم 24ساعت در طول فصول سرد و  48در مناطق گرم، 

 .داراي تابلو بوده و بصورت واضح مشخص باشد

 د بيماران، پرسنل و مراجعان آم و رفت محل ل،پرسن كار محل از دور بايد ماندهاجايگاه هاي نگهداري موقت پس

 ، آشپزخانه و سيستم تهويه مطبوع باشد

 پرندگان، جوندگان، حشرات يا ساير موجودات  خروج يا ورود برابر در پسماندها موقت نگهداري هاي گاهجاي

 مقاوم باشد

 م صورت پذيردمنظ صورت به محل از بازديد بايست مي عفونت ايجاد يا و تبه منظور جلوگيري از نش. 

  بايد ماندل نگهداري هر نوع پسمح و شوند نگهداري محل در يکديگر از جدا بايد ويژه پزشکي ماندهايانواع پس 

، شيميايي ، راديواكتيو و عفوني بايکديگر در سيتوتوكسيک پسماندهاي طوريکه به. شود تعيين مشخصه عالمت با

 .تماس نباشند

 .باشد ذخیره پسماندهای پزشکی به صورت زیر میدر خصوص محل  الزمسایرشرایط 
 كشي شود؛ تميز كردن و گندزدايي آن  بطور مناسب زه و بوده ختمحل ذخيره بايد داراي كف غيرقابل نفوذ و س

 به منظور تميز كردن بايد داراي سيستم لوله كشي باشد .آسان باشد

 از نظر مديريتي دسترسي به محل  .ود داشته باشدامکان بارگيري با كاميون، وانت و ساير خودروهاي باربري وج

 .ذخيره براي كاركنان بايد آسان باشد

 امکان قفل كردن محل ذخيره براي جلوگيري از ورود افراد متفرقه وجود داشته باشد. 
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  هاي جمع آوري پسماند ضروري است دسترسي آسان ماشين 

 انات، حشرات و پرندگان غيرقابل دسترسي باشدبراي حيو .جوي محافظت شود التبايد از تابش آفتاب و نزو.  

 روشنايي خوبي داشته باشد و حداقل تهويه غيرفعال داشته باشد 

  تجهيزات تميز كننده، لباس محافظ و كيسه . محل ذخيره نبايد در مجاورت محل فروش يا طبخ غذا قرار بگيرد

 شود.ه ها يا ظروف نگهداري پسماند بايد در نزديکي محل ذخير

 روشنايي خوبي داشته باشد و حداقل تهويه غيرفعال  .اي حيوانات، حشرات و پرندگان غيرقابل دسترسي باشدبر

 .داشته باشد

 تجهيزات تميز كننده، لباس محافظ و كيسه  .محل ذخيره نبايد در مجاورت محل فروش يا طبخ غذا قرار بگيرد

 .ماند وجود داشته باشدها يا ظروف نگهداري پسماند بايد در نزديکي محل ذخيره پس

  ر سيستمهاي استقرا براي كافي فضاي بايد ودش اتاقک نگهداري توليد انجام مي محل در ازيخطرس چنانچه بي

هاي داراي  تواند شامل سطل محل نگهداري براي واحد كوچک مي .مورد نظر در محل نگهداري پسماند فراهم باشد

 .سيستم حفاظتي واقع در اين محل امن باشد

 خطرسازی، تصفیه و امحا  وشهای بیر
  ي از جمله نوع پسماند، مختلف عوامل به بستگي ويژه پزشکي پسماندهاي امحاي و ازيخطرس انتخاب روش بي

زيست محيطي و بهداشتي، شرايط اقليمي، شرايط جمعيتي، ميزان پسماند و نظاير آن  مالحظاتكارايي روش ضدعفوني، 

  .دارد

  خطرسازي، تصفيه و امحا را انتخاب و پس  پزشکي ويژه بايد يکي يا تلفيقي از روشهاي بي هر توليدكننده پسماند

 .از تأييد وزارت به اجرا گذارد

  به تأييد  آالينده هاو خروجي  فني نظر از بايد متمركز سيستمهاي خصوص در استفاده مورد سيستم تقرارمکان اس

  .سازمان برسد

 و نقل و حمل از ييز و برنده بايد در محل توليد انجام شود تا مخاطرات ناشخطرسازي پسماندهاي عفوني و ت بي 

 .خطر شوند توانند در سايت مركزي بي اي مربوطه به حداقل برسد. در مراكز كوچک، پسماندها ميه هزينه

 خطرساز پسماند بايد از وزارت و سازمان مجوز دريافت كنند واحدهاي متمركز بي. 

  ز و كار مديريت آن همانند پسماند سا عادي، به ويژه پزشکي پسماند تبديل از پس هاماندقانون مديريت پس

  .گيرد عادي صورت مي

 هر روش تبديل پسماند پزشکي ويژه به عادي بايد داراي ويژگيهاي زير باشد 

 ي در پايه (كاهش لگاريتم6غير فعال سازي ميکروبي اسپور هاي ميکروبي به ميزان حداقل تا ) دستگاه بايد قابليت

 ( را داشته باشيم10)

  
 خطرسازي توليد نشود جانبي سمي يا خطرناك در حين بي التمحصو. 

 خطر و احتمال انتقال بيماري و عفونت را حذف كند. 
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 مستندات مربوط به انجام فرآيند و بررسي صحت عملکرد دستگاه وجود داشته باشد. 

د دیگری قابل فرآین انجام دونراحتی و ب ر بوده و بهخط بی زیست محیط و انسان برای باید روش هر یخروج

 .دفع باشد

  مقرون به صرفه باشد .از لحاظ ايمني داراي شرايط مناسب باشد و در كليه مراحل كار، ايمني سيستم حفظ شود. 

حداقل خطر را خطر باشد و يا  از نظر بهداشتي و ايمني براي كاركنان و كاربران و ... بي .توسط جامعه قابل پذيرش باشد

 .ايجاد كند

 

 تفکیک پسماندها در منبع حوزه

  ر محل د آن، توليد محل به نقطه نزديکترين در بايد و بوده كننده توليد عهده بر هميشه ماندهاتفکيک پس

 .گيرد صورت انتقال يرنگهداري موقت و در طي مس

  پالستيک هاي كردن پسماندها در ي مراكز مراقبتهاي پزشکي، جدا پسماندها نوع تشخيص روش ترين مناسب 

 .باشد رنگي كدبندي شده يا ظروف مي

 د رنگ قرار زر ظروف در را باشند مي عفونت انتقال براي بااليي بسيار خطر درجه داراي كه عفوني ماندهايپس

 عفوني درج شود. "به شدت"داده و روي آن كلمه 

   سالم باشدآب بند، يا از ظروفي استفاده شود كه  تيکيپالسظرف نگهداري بايد استحکام كافي داشته باشد، كيسه

 .ساير پسماندهاي عفوني در ظروف زرد رنگ آب بند قرار داده شوند .نمود اتوكالوبتوان آنها را 

   بدون منفذ است، نگهداري  مالنوشته شده و كا“ تيز”پسماندهاي تيز در ظروف زرد رنگ كه بر روي آن كلمه

 .شود

  قهوهاي نگهداري شوند پالستيکدر ظروف يا  پسماندهاي شيميايي. 

 . ي شوندنگهدار است، شده حک راديواكتيو نماد آن روي بر كه ربيهاي راديواكتيو در ظروف سماندپس. 

   مشکي نگهداري شوند پالستيکيپسماندهاي عمومي در كيسه هاي. 

  دفع شوندپسماندهاي عمومي مراكز مراقبتهاي پزشکي بايد به همراه پسماندهاي شهري 

 كرد جمع يکجا بايد آنها نبودن يا بودن ودهرا صرف نظر از آل تيز ماندهايهمه پس. 

  با پالستيکا ي فلز از المعمو باشد درپوش داراي و بوده منفذ بدون بايد پسماندهايي چنين آوري جمع روفظ 

 ا پسماندهاي تيز را در خود نگه ميتنه نه بنابراين باشد، نشت بدون و محکم بايد ظروف اين .شود مي ساختهباال دانسيته

 دارند همچنين مايعات باقيمانده سرنگها را نيز نگه دارند

  ا سوزن ها و سرنگها بدون ت باشد شکستن يا كردن باز غيرقابل بايد آنها درپوش تفاده،براي جلوگيري از سوءاس

 استفاده باقي بمانند

 بندي در  استريل شوند. اين كار نيازمند بسته كالووسيله اتورت امکان فوراً بصو در عفوني شدت به ماندهايپس

استفاده  كالوكردن مناسب هستند. توصيه ميشود از كيسه هاي قرمز رنگ مناسب براي اتو كالواست كه براي اتو پالستيک

  .شود
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  ر ظروف يقاتي بزرگ توليد ميشوند، بايد دتحق مراكز و ها بيمارستان در اغلب كه سيتوتوكسيک ماندهايپس

 محکم و بدون نشت جمع آوري شوند و بر روي ظروف درج گردد

  جمع آوري شوند تنعفو پسماندهاي همراه به توان مي را دارويي و شيميايي پسماندهاي كم رمقادي. 

 
 بندي شده و براي بي مقادير زياد پسماندهاي شيميايي بايد در ظروف مقاوم در مقابل مواد شيميايي بسته 

تاسيسات مخصوص فرستاده شوند. مشخصات مواد شيميايي بايد به طور واضح بر روي ظرف درج شود. خطرسازي به 

 .انواع مختلف پسماندهاي شيميايي خطرناك نبايد باهم مخلوط شوند

 ت جداگانه جمع آوري شوندبصور بايد) وميوه و كادميج سنگين مثل فلزات زياد مقادير داراي ماندهايپس 

  ي ميشوند، اما بايد متمايز باشند تا آور جمع پزشکي مراكز معمولي پسماندهاي همراه به الهظروف حاوي آئروس

 آنها سوزانده نشوند

  كه بايد سوزانده شوند در  در صورتي درماني و تشخيصي پايين سرنگهاي راديواكتيويته با عفوني ماندهايپس

 .شوند كيسه هاي زرد رنگ جمع آوري مي

  

 اندها خطرناک های بی خطرسازی پسم روش

  خطرسازي  جهت بي اتوكالو هادر صورت استفاده از  كالوخطرسازي پسماندهاي عفوني با استفاده از اتو بي

 بارگذاري نحوه ظروف، نوع پسماند، نوع ار،توجه به زمان، درجه حرارت، فش :پسماند عوامل زير بايد مد نظر قرار گيرد

پسماندهاي شيميايي و دارويي  .سماندهاي عفوني و تيز و برنده كاربرد دارداين روش براي پ .ن بارگذاريميزا حداكثر و

 ((Safet Boxبدون خردكن استفاده مي شود بايد كيسه و ظروف ايمن كالوچنانچه از اتو .نبايد با اين روش تصفيه شوند

ي شود بايد متناسب با حجم م ميزان پسماندهايي كه داخل دستگاه قرار داده .كردن باشند كالوحاوي پسماند، قابل اتو

حداقل به مدت يکسال  مستندات بايد .مدت زمان سترون سازي بستگي به مقدار و چگالي بار پسماند دارد .باشد اتوكالو

  .نگهداري شون

 

توجه: انجام برنامه ريزي جهت انجام پايش هاي مستمر از برنامه توسط هر يک از واحد هاي فني ذي ربط در برنامه 

 پيش بيني و طبق چک ليست هاي مربوطه انجام شود. عملياتي
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 منابع

 راهنماي كشور نظام مراقبت هاي بيمارستاني 

 وعه دستورالعمل ها و بخشنامه هاي بهداشت محيط  در مراكز درماني وزارت بهداشت  و درمان آموزش مج

 پزشکي 

 گايدالين WHOستاني : كتاب جامع بهداشت عموميبيمار ، كتاب راهنماي كشوري نظام مراقبت از عفونت 

 كتاب پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني ، دكتر حسين اصل سليماني و دكتر شيرين افهمي 

 گند زداها و ضد عفوني كننده ها در بهداشت محيط-دكتر ايمان دل كرامت اهلل 

 يمني بيمار ، انجمن مديريت نگهداشت تجهيزات پزشکي در بيمارستان ها و نقش در ا-مهندس طهماسبي محمد

 متخصصين تجهيزات پزشکي كشور و انجمن كنترل عفونت

 رعايت اصول استريليزاسيون و كنترل عفونت ويژ كارشناسان ستادي  -، ماندانا نايبيسهيال فروزانفر ،زهرا مجد فر

 و مراكز ارائه خدمت

 بهورزي و توسعه معاونت بهداشتي  فرايند ضد عفوني و استريليزاسيون و آشنايي با دستگاهاتوكالو و فور گروه

 اصفهان

 راهنماي بهداشت محيط مراكز جراحي سر و پايي مركز سالمت محيط كارپژوهشکده محيط زيست دانشگاه تهران 

 زبکه بهداشت و درمان دانشگاه البران  شصول استريليزاسيون در مراكز بهداشتي و درما 

   اتوكالو –محمد علي محمدي، مريم احمد لو 

  بهداشت محيط ايران سايت 


