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 قدمهم
 ی. محیط بیمارستان شامل اجزای زیادمرتبط دارد ستانیهای بیمارمحیط بیمارستان نقش مهمی در ایجاد عفونت

ا ههای بیمارستانی دارند. جهت کاهش انتقال میکروارگانیسماز این اجزاء تأثیر مستقیم در عفونت باشد. بسیاریمی

 باشد. رعایت اصولاز وسایل و محیط اطراف، متدهای نظافت، ضد عفونی و استریلیزاسیون مناسب مورد نیاز می

ها، اثر مهمی در زیبایی رگانیسمبهداشت محیط و بهسازی در بیمارستان عالوه بر کم کردن مخازن قوی میکروا

 محیط و جلب اعتماد بیماران خواهد داشت.

تواند در کاهش های استاندارد گندزدایی میکارگیری روشه انتخاب ضدعفونی کننده و گندزدای مناسب و ب

یمیایی، شثری داشته باشد. بسیاری از این مواد به علت ساختار فیزیکی و باکتریایی نقش مؤ های ویروسی وعفونت

ا ههمچنین فیزیک نامناسب بیمارستان ثر استاندارد شده وهای مؤغلظت یها و عدم تهیهاستفاده نامناسب از آن

  .دهندکارآیی خود را از دست می

های نامناسب و حتی گران های نامناسب و یا غلظتال بر استفاده از ضد عفونی کنندهاز سوی دیگر مواردی د

نی و گندزدایی کردن وسایل و ثر در جهت ضدعفوهای مؤد که اهمیت به کارگیری شیوهدار قیمت نیز وجود

  کند.را دو چندان میهای بیمارستانی محیط

ی فادهایر مواد شیمیایی و نحوه استگندزدا و س منظور آشنایی بیشتر پرسنل با انواع مواد ضدعفونی کننده،ه لذا ب

 یدر زمینه کافیآن اطالعات  یآنکه با مطالعه تهیه و تدوین گردیده است. امید اهنمای حاضررها، صحیح از آن

ای هعفونت، از مواد گندزدا و ضد عفونی کننده و صحیح مطلوب یمباحث ارائه شده افزایش یافته و با استفاده

 .یابد کاهش های مربوطهو هزینه بیمارستانی
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 نظافت محیط بیمارستان
میکروارگانیسم  % 90) .که محیط تمیز و عاری از گرد و غبار باشد صورتیه بیمارستان ب ینظافت مرتب و روزانه

ها این جرم یا کاهش بیمارستان ریشه کنی ینظافت روزانههای قابل مشاهده وجود دارند و هدف از ها در جرم

 توانندها و مواد ضدعفونی کننده نمیدترجنت ،رت عدم جرم زدایی مکانیکیدرصو . باید توجه داشتمی باشد

 گیریکاره های خاصی در ارتباط با ب. الزم است سیاستطور مناسب اعمال نماینده فعالیت ضد میکروبی خود را ب

-سرویسها ، ، حمامها، اثاثیه، تختها، کف پوشانی استاندارد جهت نظافت دیوارهاهای مناسب با فواصل زمروش

 شود.کار گرفته ه وسایل مورد استفاده ب یو کلیه های بهداشتی

 منطقه: 4تقسیم بندی بیمارستان به 
 ین. بر انوع گندزدایی اختصــاص داده شود های گندزدایی و نظافت باید جهت احتمال آلودگی و متناسب باروش

 :شوندمیها به چهار منطقه تقسیم اســـاس بیمارستان

 های اداری وبخش ،هانو، پاویمانند: پذیرشها که تماس با بیمار ندارند )مناطقی از بیمارستانA: منطقه 

  .شودکتابخانه(، نظافت عادی توصیه می

 هایی جهتی نبوده یا حساسیت باالیی ندارند، الزم است روشهای نگهداری بیمارانی که عفونمکانB:  منطقه 

. استفاده از جاروهای برقی یا معمولی در این ته شود که گرد و غبار ایجاد نکندکار گرفبه ها این مکان نظافت

. ابتدا باید هرگونه آلودگی با خون و مایعات دیگر بدن ضدعفونی شده و سپس نظافت انجام شودنمی مناطق توصیه

 .گیرد

هـای سـپس محلول اسب وهای منهای ایزوله یا بیماران عفونی شده، نظافت با دترجنتبخشC: منطقه 

 .هر اتاق باید با وسایل جداگانه نظافت شود ،کننده الزم است. جهت جلوگیری از انتقال و انتشار عفونت ضـدعفونی

های محافظت شـده از بیماران با حساسیت بسیار باال )حفاظت به صورت ایزوالسیون( یا سایر مکانD: منطقه

، بخش نگهداری نوزادان نارس و بخش دیالیز کـه های ویژهن، بخش مراقبتهای زایماعمل، اتاقهای اتاق قبیـل

ها از وسایل نظافت مجزا های دترجنت و ضدعفونی کننده دارد، الزم است در این مکاناستفاده از محلول نیـاز بـه

 شود.()شامل این بیمارستان نمی .استفاده شود

ید روزانه نظافت گردند. در صورت رویت آلودگي باید با A، B  ،C ،D تمام سطوح و توالتها در مناطق

 .آلوده سریعا نظافت ودر صورت نیاز گندزدایي گردد محل
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 تعاریف

  :(Cleaning)شستشو یا پاک کردن  .1

از روی وسایل که اغلب با استفاده از  ... ، مخاط ومواد اضافه نظیر گرد و غبار، خون یبرطرف کردن کلیه

 وسایل پزشکی که نیاز به یرای کلیهاین مرحله بایستی ب. گیردونی انجام میصاب آب و یک نوع ماده

ثری باعث کاهش مقدار ؤزیرا می تواند به طور م ،شود گندزدایی و یا سترون سازی دارند نیز حتماً انجام

 (سازیگندزدایی یا سترونبعدی ) های موجود روی وسایل آلوده شود و در نتیجه مراحلگانیسمارمیکرو

 .ثرتر انجام شودؤتر و مسریع

 :(Disinfection) گندزدایي .2

جان را گندزدایی می های بیماری زا بر روی اشیاء بیرویشی بالقوه خطرناک و ارگانیسم نابودی اشکال

 تواند با اطمینان کافی کلیهنمی گردد واماً سبب استریل شدن شیء نمیالز اد. یک عامل گندزگویند

 .ستا ندن خطر عفونت و یا فساد محصوالتحداقل رسا ، بلکه هدف از گندزدایی بهکند ها را نابودمیکروب

 (: Antisepsis) ضدعفوني کردن .3

که  ندگوینده را ضد عفونی میبافت ز ها با استفاده از عوامل ضد عفونی کننده بر رویجلوگیری از عفونت

 . رددگمانعت از رشد عوامل بیماری زا میم ، مهار و یاباعث تخریب

 :(Sterilization* )سازي یا استریلیزاسیونسترون .4

 ا،هها، اسپور باکتریظیر باکتریها ناشکال حیاتی میکروارگانیسم ین همهبرطرف کردن و نابود کرد

 .هاها و انگلقارچ ها،مایکوباکتریوم، ویروس

 :(Detergents) مواد پاک کننده یا دترجنت .5

ل در آب یا حالل، با استفاده از کاهش کشش سطحی مایع، آلودگی را از ماده یا ترکیبی که پس از انحال

دارند  ها قرارا که در زیر یا پایین آنهها به میکروارگانیسممی دهد تا ضدعفونی کننده بین می برد و اجازه

 .دسترسی پیدا کنند

 :(Bactericide* )باکتري کش .6

 .گرددزا میبیماری ها بخصوص عواملماده ای است که باعث کشتن باکتری

اما لزوماً  مواد شیمیایی که از رشد باکتری ها جلوگیری می کند(: Bacteriostatic) *باکتریواستاتیك .7

 .باعث نابودی باکتریها یا اسپور آنها نمی شود

 با توجه به اينکه اسپور. ها مي گرددموجب نابودی اسپور ميکروارگانيسمای که ماده: (Sporicide)* کشاسپور .8

 .باشدکش، عامل استريليزه کننده نيز ميبيشتری است از اين رو يک ماده اسپور نسبت به فرم رويشي دارای مقاومت

 باشد.هاي ویژه خود ميهاي آزمایشگاهي با دستورالعملشامل محیط )*( موارد ستاره دار
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  :انواع گندزداها

  الف ـ فیزیکي ب ـ شیمیایي

 :الف ـ عوامل فیزیکي

، بخار آب همراه با فشار و ت را به اشکال مختلف مثل سوزاندن، جوشاندن، حرارت متناوبرارح)حرارت  -1

 .پرتودهی یا اشعه دادن -4خشک کردن  -3استفاده از سرما  -2( کنندمی مصرف خشک حرارت

 :ب ـ عوامل شیمیایي

 آلدئیدها )مثل فرمالدئید( -1

 ETO( تیلینیایی گازی شکل )مثل اکسید اهای شیماستریلیزه کننده -2

 ()مثل اسید استیک و اسید کلریدریکاسیدها  -3

 هاالکل -4

 فنول و مشتقات آن  -5

 (، آهکقلیاها ) بیکربنات سدیم  -6

 (ها )آب اکسیژنهاکسید کننده  -7

 ، کلردار(ترکیبات ید دارها )هالوژن  -8

 فلزات سنگین )مانند جیوه (  -9

 یونی )ساولن و ...(های کاتسورفاکتانت :( شاملها)عوامل فعال کننده سطحی یا دترجنت هاسورفاکتانت -10

ویی مایع ظرفش های غیر یونی )مشتقات سولفات درسورفاکتانت –ها( های آنیونی )صابونسورفاکتانت –

 (های اصلی و شامپو فرش)سورفاکتانت های آمفوتریکسورفاکتانت – شویی(و پاک کننده و پودر لباس
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 :سطوح گندزدایی

 :کننددسته تقسیم می 3ز نظر سطح گندزدایی به مواد گندزدا را ا

 (High Level Disinfectant)  (H.L.Dسطح باال ) گندزدايالف( 

 (Intermediate Level Disinfectant) (I.L.D) سطح متوسط گندزدايب( 

 (L.L.D( )Low Level Disinfectantسطح پایین ) گندزدايج( 

  :سطح باال الف( گندزداي

سپور ا ها و تعداد اندکیها، قارچویروسها، های زایا، مایکوباکتریومیکروارگانیسم ها مثل باکتریاشکال م یکلیه

 آلدئید و پراکسید هیدروژن،لوتارمانند: گ .تواند نابود کندنمیاز بین می برد ولی تعداد زیادی اسپور را  ها راباکتری

 .فرمالدئید پراستیک اسید،

 :سطح متوسط ب( گندزداي

 .برد ولی روی اسپور باکتری اثری نداردها را از بین میها و قارچزایا، مایکوباکتریوم، اغلب ویروسهای ریباکت

 درصد(.  70ها )الکل ایزوپروپیل بتادین(، الکل) دار، ترکیبات ید و یدوفورهامانند: محصوالت کلر

  :سطح پایین ج( گندزداي

ا هها، مایکو باکتریومبرد ولی اسپور باکتریها را از بین میها و ویروسرچهای زایا، تعدادی از انواع قااغلب باکتری

 و ترکیبات فنلی، ترکیبات آمونیوممانند: فنل  .تواند نابود کندها را نمیها و ویروستر قارچمقاوم و انواع

 .ها(سورفکتانتکواترنر)

 : عبارتند ازها در چند مورد بطور خالصه تفاوت گندزداها و ضدعفونی کننده

 که مواد ضدعفونی کننده روی پوست، شوند در حالیجان مصرف میگندزداها روی سطوح و اجسام بی -1

 .گرددمخاط و سطوح جاندار استفاده می

 که مواد ضدعفونی کننده روی پوست و مخاط سالم گندزداها برای پوست و مخاط سالم مضرند در حالی -2

 . باشندقابل استفاده و بی ضرر می

که مواد ضدعفونی  دارند در حالی (Bactericidalها )باکتریگندزداها بیشتر خاصیت تخریب و کشتن  -3

  (.Bacteriostatic) شوندها میو نمو باکتری بیشتر مانع رشد کننده

 .باشدهم گندزدا و هم ضدعفونی کننده می: الکل بطور مثال           
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 فونی و گندزداییاطالعات و ایمنی مواد شیمیایی برای ضد ع

  :برچسب گذاري

 :عنصر کلیدی تشکیل شده است که عبارتند از 5استاندارد مواجهه با مواد شیمیایی از 

 لیستی از مواد خطرناک موجود در محیط کار افراد :فهرست مواد -1

 تشریح جزئیات هر ماده خطرناکی که در فهرست مواد لیست شده مواد:برگه اطالعات ایمنی  -2

آن بایستی برچسب  یظروف مواد خطرناک برای شناسایی مواد و آگاهی از خطر بالقوه :برچسب گذاری -3

 . گذاری شود

 . همه کارگران باید برای شناسایی و نحوه کار ایمن با مواد خطرناک آموزش دیده باشند :آموزش -4

 .دهدای باید نوشته شود که همه موارد فوق را به هم ارتباط برنامه  :تهیه و نوشتن برنامه -5

توسط کارشناس  حاوی مواد خطرناک ، برچسب های چسبانده شده بر روی ظروفترین منبع اطالعاتدسترسدر 

  . باشدمی ایبهداشت حرفه

برچسب ها بایستی از هر طرف ظرف قابل  .هستند( MSDS) ، برگه های اطالعات ایمنی مواددومین منبع اطالعات

 .رویت باشند

 

 (: MSDS) برگه اطالعات ایمنی مواد

مواد  ی، دربارهچه در برچسب ها ذکر شده آن شتری از، اطالعات بیاطالعات ایمنی و بهداشتی مواد یبرگه

ه انید چگونخواهید بداید و میسید نیتریک را روی کف زمین ریختهبرای مثال شما ا .کندخطرناک ویژه فراهم می

)کتابچه بهداشت  اسید در کتابچه مربوطه MSDS خشاست به ب کافی ،سازی نماییدآن رابه شکل ایمن پاک

 .مراجعه نمایید ای(حرفه
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 خطرات فیزیکی:
 به منظور شناسایی موادی که انواع خطرات فیزیکی را دارند از عالئم زیراستفاده می شود:

 

 

 

 

 د ایگیر هستند که نبموادی که عالمت آتش دارند شامل مواد قابل اشتعال، قابل احتراق و آتش

 شعله یا منابع حرارتی قرار داده شوند. درمعرض جرقه،

 

 تسهیل کننده سوختن سایر مواد (  موادی که عالمت شعله وری دارند شامل اکسیدکننده ها(

 و ... واکسیژن

 .مربوطه بخوانید MSDSبرچسب هشدار و روش کار ایمن آن را از  هنگام کار با این مواد حتماً

 

 ار دارند شامل مواد قابل انفجار، واکنش دهندگان با آب، واکنش دهندگان موادی که عالمت انفج

 ناپایدار.

خیلی خطرناک است ممکن است شما  دارند گاهاً با موادی که عالمت انفجار که کار به خاطر این

د. داشته باشی بهداشت کار نیاز ای ازسوی کارشناس ایمنی ودستورالعمل ویژه به آموزش خاص یا

 .حمل دستی آن با مسئولتان هماهنگ کنید یا استفاده داشته باشید که قبل ازبه خاطر

 

  نیتروژن و استیلن.امل بسیاری ازگازها مانند اکسیژنموادی که عالمت سیلندرگاز دارند ش ، 

م سیلندرگاز تحت فشار ها را در مخازنی به نااین گازها آن استفاده از به منظور حمل، ذخیره و

 باید با احتیاط عمل شود. به صورت دستیسیلندرهای گاز  هنگام حمل .ایندنمباال پر می
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 خطرات بهداشتی:
 شود:استفاده می عالئم زیراغلب به منظور شناسایی موادی که دارای خطرات بهداشتی هستند، 

 

 

 

 

 

 ساندن مواد خطرناکی که سمی هستند شکل جمجمه و دو استخوان متقاطع برای شنا

 شود.میبه کار برده 

 

 

  این عالمت برای شناساندن موادی که خورنده هستند به کار برده می شود. مواد خورنده

 شوند.ها میپوست و چشم باعث سوختگی و تخریب بافت در محل تماس با

 

 

  شود.رادیواکتیو دارند به کار برده میاین عالمت برای شناساندن موادی که فعالیت 

 

 

 (ها و ...ویروس ،هاتریدن مواد خطرناک بیولوژیکی )مانند باکاین عالمت برای شناسان 

 شود.به کار برده می
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 لیست مواد شیمیایی برای ضدعفونی و گندزدایی بیمارستان شهید بهشتی
 ی کف و سطوحمحلول پروسیت ضدعفونی کننده و پاک کننده -1

 ی ابزارهای پزشکیمحلول پروسیت ضدعفونی کننده و پاک کننده -2

 اتانول و متانول الکل: -3

 (: ضدعفونی کننده2O2Hاب اکسیژنه ) -4

 ونتی سپت )اثرهمزمان ضدعفونی و پاک کنندگی( -5

 اسید استیک -6

 (HClاسید کلریدریک ) -7

 بتادین -8

 محلول هیپوکلریت سدیم )مایع سفید کننده( -9

 )ضدعفونی کننده دست و پوست بدن( دینیسپتی س -10

 سایاسپت )اچ ای و اچ پی( -11

 ی سطوح و ابزارآالت(ننده سریع و تمیزکنندهسپتی سرفیس )ضدعفونی ک -12

 پودر رخشا -13

 پودر لباسشویی -14

 مایع جرمگیری )گندزدا( -15

 مایع دستشویی -16
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 های فیزیکی گندزداییروش
های مجزا و اختصاصی خود باشد و دارای دستورالعملها مختص آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان میاین روش

 باشند که در آزمایشگاه موجود است.می

 

 های شیمیایی گندزداییروش

 :نکته را باید در نظر داشت 3در مصرف عوامل شیمیایی به منظور گندزدایی 
رود ممکن است برای پوست مضر باشد. بنابراین گندزدایی وسایل آلوده به کار می عامل شیمیایی که برای -1

 .یی که قرار است گندزدایی کند سازگار باشدهانسبت به ماده انتخابی باید یماده

مواد ضد عفونی کننده و گندزدا حساس نیستند.  یها به طور مساوی نسبت به همهمیکروارگانیسم یهمه -2

ک طالیی وو مثبت حساسیت متفاوتی دارند. اشرشیاکلی خیلی بیشتر ازاستافیلوک های گرم منفیمیکروب

 .است یک مقاومهای کاتیوننسبت به ضد عفونی کننده

عمل ماده  یشرایط محیطی که در نحوه یهو حضور مواد ارگانیک خارجی و هم pH، غلظت، زمان، دما -3

 .باید در نظر گرفته شوند ثر هستندؤگندزدا م

 غلظت مواد گندزدا برای کاربردهای مختلف 

 درمانی از در مراکز بهداشتی و، وسایل و ابزار پزشکی ا برای سطوحدهای استاندارد مواد گندزاستفاده از غلظت

بر روی  های کم استفاده شود تنها باعث صرف وقت و هزینه گردیده و عمالًاگر ازغلظت باشد.می مسائل بسیار مهم

های یهای باال استفاده گردد به جز صرف هزینه و ایجاد آلودگمی باشد و اگر از غلظت های بیماریزا بی اثرپاتوژن

گذار های مناسب و اثربنابراین دانستن غلظت .گرددمیکرارگانیسم ها می مقاومت ال رفتنزیست محیطی باعث با

 .باشدمی های بیمارستان( بسیار ضروریها )مخصوصا پاتوژننیسمبر روی میکروارگا

 :غلظت وقدرت گندزدایی

ه گندزدا بیشتر باشد، هر قدر غلظت یک ماد درجه حرارت و ... ،وبترط، pH هایی مثلدر صورت ثابت بودن متغییر

 ها کشته شوند. به استثنای الکل و ترکیباتت زمان کمتری الزم است تا میکروبمد ماده بیشتر بوده و کارایی آن

 (.خاصیت میکروب کشی دارددرصد  90بیش از الکل درصد  70الکل ) ید
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 :مقررات مربوط به گندزدایی و ضدعفونی

هر ر واقع د. گذاردثیر نمیأای بالفاصله تده گندزدا و ضدعفونی کنندههیچ مابایستی توجه داشته باشید که  * 

 ی ضدعفونی کننده به یک زمان مشخص و اختصاصی برای اثرگذاری نیاز دارد.ماده

 های هدفه بر میزان نابودی میکروارگانیسمدما و غلظت مواد گندزدا و ضدعفونی کننده از عواملی هستند ک *

ها به غلظت پیشنهادی آن ماده توجه خاصی اده از گندزداها و ضدعفونی کنندهن در هنگام استفبنابرای .ثیر دارندأت

توجهی در دمای باال بهبود ها نیز به میزان قابل بسیاری از گندزداها و ضدعفونی کننده فعالیت .شته باشیددا

 .دیابمی

ا مواد ارگانیک ب .ها تأثیر کمتری دارندودگیها در حضور مواد ارگانیک و آلتمامی گندزداها و ضدعفونی کننده *

مجاورسازی ماده ضدعفونی  ،در واقع مواد آلی. کنندفعالیت این مواد اختالل ایجاد میبیماری زا در  پوشاندن عوامل

  .کننددچار اختالل می کننده و عامل بیماری زا را

  .مناسب دارد یبه وجود تهویههای پراستیک اسید و پراکسید هیدروژن نیاز استفاده از محلول *

  .مصرفی بایستی به دقت پیمانه شود یماده *

  .ظروف حاوی مواد میکروب کش نباید دوباره پر شوند *

 .ها الکل باشدکار برد مگر این که یکی از محلولدو محلول ضد میکروبی را نباید با هم به  *

 .هددمارستان در اختیار پرسنل قرار میاستفاده شود که بیهای میکروب کشی در بیمارستان تنها باید از محلول *

 

 :به هیچ وجه نباید از مواد شیمیایي ضدعفوني کننده یا گندزدا در موارد زیر استفاده کرد

 زمانی که از حرارت به عنوان یک راه حل قابل قبول برای ضدعفونی کردن مواد می توان استفاده نمود. .1

 ناب ناپذیر است.زمانی که استریلیزاسیون اجت .2

 کند.که عمل شستشو به تنهایی کفایت میمواردی  .3

 مواردی که استفاده از وسایل یک بار مصرف مقرون به صرفه است. .4
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 :طریقه مصرف گندزداها

 هاي که نیاز به آماده سازي دارند:محلو .1

ورد با غلظت ممحلول رقیق شده  یو پس از تهیه کردهسازی محلول اقدام ابتدا بایستی نسبت به رقیق

 .اقدام گردد سازنده یتوسط کارخانه غوطه ورسازی وسایل پزشکی در زمان توصیه شده نظر نسبت به

 های آماده مصرف دارند.ها اثرگذاری قویتری نسبت به محلولمعموالً این محلول

  هاي آماده مصرف:محلول .2

 .وصیه شده بایستی رعایت گرددمواد آماده مصرف نیازی به رقیق سازی نداشته و فقط زمان ماند ت

 :اصول استفاده از مواد گندزدا
قبل از شروع عملیات گندزدایی از وسایل حفاظت فردی مناسب )مانند لباس و کفش کار، دستکش، عینک،  *

 استفاده نمایید(....  ماسک و

یر محلول گندزدا بر ثأها از روی سطوح و وسایل )برای افزایش تگندزدایی، زدودن اجرام و آلودگی قبل از *

 ضروریست. ها(روی میکروب

 ها از بینکه اثرات گندزدایی آن دلیل اینه ب ،نباید مواد گندزدا را با هم یا با مواد شوینده مخلوط نمود *

 رود.می

های گندزدا حتماً از محلول یهای توصیه شده استفاده گردد و برای تهیه* از مواد گندزدا فقط در غلظت

 استفاده شود.پیمانه 

 های گندزدا جداً خودداری شود.از غوطه ورنمودن بیش از مدت توصیه شده وسایل در محلول *

ها در محیط گرم های مناسب و در دمای مناسب نگهداری نموده و از قراردادن آنمواد گندزدا را در مکان *

 (.سرعت از بین می رودجداً خودداری شود )در غیر اینصورت اثرات محلول یا ماده گندزدا به 

ها حتماً مشخصات بسته نگهداری نموده و بر روی بطریهای درهای گندزدا را در بطریمواد یا محلول *

 محلول یا ماده گندزدا قید شده باشد.

های گندزدایی که برای روزهای بعد قابل استفاده محلول یمورد نیاز روزانه یبیش از اندازه یاز تهیه* 

 اً خودداری شود.نیستند جد

 ها را دور ریخته و محلول تازه تهیه گردد.های ساخته شده حتماً آنبعد از انقضای مدت استفاده محلول *
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هایی که قابلیت مصرف بیش از یک روز را دارند ثبت تاریخ ساخت محلول گندزدا و غلظت آن برای محلول *

 ها الزامیست.روی بطری آن

 

 :دزداایمنی در کاربرد مواد گن

  .دستکش و لباس کار استفاده نمایند فرد یا افراد مسئول نظافت در هنگام کار باید از ماسک، .1

د در گیرهای اولیه باید در هر ایستگاه و یا هر مکانی که مواد شیمیایی مورد استفاده قرار میجعبه کمک .2

  .دسترس باشد

  .ام شودها انجتهیه شده توسط تولید کننده ایمنیشیمیایی باید بر اساس دستورالعمل  یکاربرد هر ماده .3

از اضافه کردن آب به محلول  .باید محلول غلیظ به آب اضافه شودمحلول رقیق همیشه  یهنگام تهیه .4

  .غلیظ خودداری نمایید

  .تماس پوست با محلول غلیظ موجب سوختگی خواهد شد .5

  .اسب صورت استفاده شوددر هنگام استفاده از محلول رقیق تهیه شده باید از پوشش من .6

  .دقیقه در آب سرد باز نگه داشته شود 10در صورت تماس با چشم، چشم باید به مدت  .7

  .گندزدا باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد .8

دو مرحله نظافت و گندزدایی دو مرحله جدا از یکدیگرند و نباید هیچ گونه اختالطی بین شوینده وگندزدا  .9

 .انجام گیرد
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 آلودگی محیط با خون و مایعات عفونی
 

 :یا بیشتر( CC 30درصورتي که میزان خون زیاد باشد )

 خون دستمال جاذب انداخته شود. * روی

 دقیقه صبر کنید. 10ریخته و  % 10* روی دستمال وایتکس 

 ها را برداشته و محیط آلوده را با دستمال حاوی دترجنت تمیز کنید.* دستمال

 ها را پاک کنید.مرطوب کف* با دستمال 

 * با استفاده از محلول گندزدایی محیط را تی بزنید.

 

 (:CC 30درصورتي که میزان خون کم باشد )کمتر از 

 اصل آلودگی را با دستمال جاذب پاک کنید.* 

 * با یک دترجنت محیط را تمیز کنید.

 ها را پاک کنید.* با یک دستمال مرطوب کف

 حلول ضدعفونی کننده سطوح  محیط را تی بزنید.میا  % 2* با وایتکس 
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 سطوح مختلفوسایل و نحوه نظافت و گندزدایی 
 ابزار و فضا تعداد دفعات نوع شستشو و گندزدایي

 بار مصرفیک  ض شود.یعواز یک بار استفاده تبعد 

ل یاژالرن ،تراشهلوله  ،ایروی

سوند  ،ماسک ،ماسک

 سوند ساکشن ،نژاکسی

و سپس گندزدایی با  ب گرمآکامل با شستشوی 

 محلول

 خلیه کامل محتویات در توالتت *

 ساکشنتل اب از هر بار مصرفس پ

 ض شود.یعواز یک بار استفاده تبعد 

ساعت  72یک از بیماران بعد از ر ه

از بعد  استفاده مداوم تعویض کنید.

ن را تعویض آترخیص هر بیمار نیز 

 کنید.

 ساکشنلوله 

ب آی ی ستکشن را به وسیلههای خالی شدهشیشه

گرم و شوینده بشویید و به خوبی خشک نمایید و 

رصد غوطه د 10دقیقه در وایتکس  20سپس به مدت 

نتی آصورتی که فیلتر ور و گندزدایی نمایید. در 

ن را تعویض نمایید. آطوب شد ن مرآباکتریال 

 منتی باکتریال در صورت استفاده مداوآفیلترهای 

و تاریخ بر روی  بایستی هر یک هفته تعویض گردند

 فیلتر قید گردد.

د غوطه وری بای ،صورتی که بیمار مبتال به سل باشددر 

 به مدت یک ساعت انجام گیرد.

 ساکشنقطعات  از هر بار استفادهپس 

سپس گندزدایی با و  ب گرمآکامل با شستشوی 

 محلول
 مبوبگآ از هر بار استفادهپس 

خانه توصیه کار شستشو با آب و محلول شوینده )یا طبق

 سازنده(

 هاوکابل EKG دستگاه بسته به نیاز

 کد احیا: ترالی عد از هر بار استفادههفتگی و ب شستشو با آب و محلول شوینده

 ها و ظروفسینی احیا: بعد از هر بار استفاده شستشو با آب و محلول شوینده

 حاوی وسایل

 تلفن ،پزشکی گوشی بعد از هر بار استفاده سطح پایین محلول گندزدایی
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 کمد کنار تخت بیمار هر زمان کثیف شد. سطح پایین محلول گندزدایی

 میز معاینه هر زمان کثیف شد. طح پایینس محلول گندزدایی

 (درصد 2وایتکس ) سطح پایین محلول گندزدایی

مواقع نیاز فوری به تخت از اسپری ضدعفونی کننده در 

مواقع ضروری هم سطوح سریع االثر استفاده کنید. در 

لوده بیمار باشد آغشته به خون و ترشحات آاگر تخت 

رف و یک بار مصابتدا با دستمال جاذب ن ناحیه آبایستی 

 پاک شده و سپس از اسپری استفاده کرد.

 تخت بیمار روزانه

 70و گندزدایی با الکل  شستشو با آب و محلول شوینده

)تیغه الرنگوسکوپ نیاز به ضد عفونی سطح باال  درصد

 .دارد(

 الرنگوسکوپ دسته از هر بار استفاده بعد

 ژیرادیولو پورتابل هر زمان کثیف شد. شستشو با آب و محلول شوینده

در زمان پارگی دور  .هر زمان کثیف شد محلول گندزدایی سطح پایین

 .انداخته شود

 بالش

 ترازو .روزانه و هر زمان کثیف شد محلول شوینده شستشو با آب و

 ،ب و شوینده تمیز و خشک کنیدآغشته به آدستمال با 

 درصد گندزدایی گردد. 10سپس با وایتکس 

پمپ انفوزیون و  ،خونپمپ  از هر بار استفادهپس 

 پمپ سرم

ها و استفاده از از دستمال مرطوب برای دیوارهاستفاده 

 برای کف زمینلودگی آبا غلظت متناسب با وایتکس 

 و کف زمیندیوارها  به نیازبسته 

ب شسته و با محلول آرا روزانه با  ی توالتدستگیره

ایع با م را توالتبرس  درصد گندزدایی نمایید. 5وایتکس 

 و به صورت خشک نگهداری کنید. یز کردهگندزدا تم

 ها و دستگیره توالتبرس بار 3 روزانه

 سپس ضدعفونی ،بآاز جرم گیر و شستشو با استفاده 

 با وایتکس 

 صورت رشیفت یک بار. دهر حداقل 

 نیاز به تکرارلودگی آوجود 

 های بهداشتیسرویس

ب داغ و پودر آرا به مدت نیم ساعت در محلول تی 

 ،ب سرد و وایتکس قرار دادهآشوینده یا در محلول 

ویزان آسپس شستشو داده و تی را به صورت وارونه 

 نمائید.

 ،سطل :تمیز کنندهوسایل  از هر بار استفادهپس 

 تی و تی شور
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 ب وآاز ترخیص بیمار شستشوی کامل با شوینده و بعد 

 ن با محلولآاستیل ن. سطح آن کامل سپس خشک کرد

 درصد گندزدایی گردد. 2وایتکس 

 الکر از ترخیص بیماربعد 

ب داغ و پودر شوینده آب کرده و با آیخچال را برفک 

 بشویید.

 دارویخچال  یک بارای هفته

کلیه تجهیزات پزشکی مطابق توصیه کارخانه  بهتراست

 .سازنده نظافت و ضد عفونی شود

 پزشکی تجهیزات بسته به نیاز

 

 توجه شود.ضدعفونی کردن جرم زدایی و ی دیوارها و نقاط خارج از دسترس برای به گوشه ،فتهنگام نظا *

جا را جابها نآکمدها و ...  ،هاکه به طور ثابت در یک مکان قرار دارند مثل یخچالوسایل سنگین  ،هنگام نظافت *

به جای باره دو (درصد 2یتکس وا)ی سطح پایین با محلول ضدعفونی کننده کرده و پس از پاک کردن کف زمین

 خود بازگردانده شوند. اول
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 هااستفاده از آن فونی کننده و نحوهمواد ضدع

 آب ژاول )وایتکس، هیپو کلریت سدیم(

  .باشدثره این محلول کلر میؤماده م ماده مؤثره: 

  سفید کننده و لکه بر -2البسه  محیط، وسایل، گندزدای سطوح و -1: رد مصرفامو

 هایتمامی قسمت یوارها،د فونی و شستشوی زمین، کف،جهت ضدع صورت رقیق شدهه محلول ب :روش مصرف

 شود. همچنین درکار برده میه ب هاتمامی بخش، حمام و... در سرویس بهداشتیمتشکل از سنگ، دستشویی، 

 .شودبق دستورالعمل مربوطه استفاده میروی سطوح پاشیده شوند مطا مواردی که خون و مایعات آلوده بر

 :ای مختلف گندزدایی به شرح زیر می باشندغلظت های مورد استفاده از این ماده برای کاربرده

 (PPM 10000) غلظت یک پنجم :ترشحات خوني .1

 (PPM 2500) غلظت یک بیستم ه:ظروف آزمایشگا .2

 (PPM 1000غلظت یک پنجاهم ) محیط: .3

 (PPM 500یک صدم ) وسایل تمیز: .4

 توضیحات:  

 احتیاج به گندزذایی ندارد. وایتکس برای مصارف نظافت و شستشو محیط تمیز که CC 10یک لیتر آب با * 

 وایتکس برای مصارف گندزدایی سطوح و اشیاء CC 10* نیم لیتر آب با 

 ل:موارد احتیاطی در استفاده از آب ژاو

 پشمی و ابریشمی و چرم نباید استفاده کرد. یهاز آب ژاول برای پارچها *

 شود.ژاول سبب ضعیف شدن الیاف آنها میها در آب خیساندن زیاد پارچه *

 شود و برای وسایل فلزی مناسب نیست.این ماده موجب خوردگی فلزات می *

 های بسته به کار برد.ر سمی است و نباید آن را در محیطای بسیاآب ژاول ماده *
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خودداری کرد )یعنی همیشه آن را به تنهایی  موادی مثل آن باید جداً کار بردن آن به همراه جوهر نمک وه از ب *

ل بسیار سمی و کشنده کلر را تشکی های دیگر استفاده کنید( زیرا این دو با هم گازمخلوط با پاک کننده و بدون

 .دهندمی

 .رساندها آسیب میکند و به آنها را تحریک می)هیپوکلریت سدیم( پوست، چشم و ریه مؤثر آب ژاولی ماده *

 مستقیم آن با دست باید پرهیز کرد. تماس لذا از

ز کند و در نتیجه ااکسیژن آزاد می ،در مجاورت نور و گرما تجزیه شده ل هیپوکلریت سدیم ناپایدار است.حلوم *

همچنین بهتر است  .شود. لذا باید آن را در ظروف مات و نیز دور از گرما نگهداری کردعمل آن کاسته می شدت

 شود.تجزیه می ل دراثر ماندن به سادگیتازه استفاده شود زیرا به هر حا هامحلول

محلول  یلذا پس از تهیه ،کندساعت( اثر خود را حفظ می24وز ) مدت حداکثر یک ره محلول رقیق شده ب *

ش بی یتاریخ آماده سازی محلول را توسط برچسب روی ظرف مربوطه قید نمایید و از تهیه رقیق شده، غلظت و

  .خودداری شودگندزدا جداً  مورد نیاز روزانه محلول این یاز اندازه

بنابراین قبل از گندزدایی، زدودن اجرام  .گرددات آلی، غیر فعال شده و تجزیه میاین محلول در حضور ترکیب *

 ها( ضروریست.از روی سطوح و وسایل )برای افزایش تأثیر محلول گندزدا بر روی میکروب
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ی زمانی آن کم باشد از این غلظت استفاده صورتی که میزان آلودگی کم و دفعات نظافت زیاد و فاصله* در 

شود. الزم به ذکر است برای استفاده از این غلظت وایتکس محل مورد نظر از قبل حتماً باید جرم گیری شده می

 باشد.
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 هااستفاده از آن نحوه مواد ضدعفونی کننده و

 

اد ضد عفوني نام مو

 کننده

 

 موارد استفاده
نحوه ي رقیق 

 کردن

زمان 

 تماس

مدت زمان ماندگاري 

محلول بعد از رقیق 

 کردن

Septi surface  ضدعفونی کردن ابزار و تجهیزات

حساس و غیرتهاجمی، سطوح 

 حساس و همچنین سطوح پالستیکی

محلول آماده به 

 مصرف

دقیقه  1-2  - 

Saya sept-HI 

ضد عفوني و 

ک کننده پا

 ابزار پزشکي

ضد عفونی و پاک کننده ابزار پزشکی 

که امکان غوطه ور شدن دارند: تیغه 

ست جراحی  - های الرنگوسکوپ

 - لوله ونتیالتور وساکشن - وپانسمان

 مانومتر اکسیژن

سی سی محلول  20

سی سی آب 980در

 (%2)محلول 

روز با توجه به  14-10 دقیقه 15

دفعات استفاده  و 

لودگیمیزان آ  

Saya sept-HP 

ضد عفوني کننده 

 سطوح

- سطح زمین :انواع سطوح شامل

دست  - پنجره و در - کابینت- دیوار

 – سرویس های بهداشتی - گیره

الکر - تخت خواب - ترالی  

سی سی محلول  20)

 (سی سی آب980در

 (%2)محلول 

(5-10) 

 دقیقه

روز با توجه به 10-14

دفعات استفاده  و 

 میزان آلودگی

Septicidine 

ضد عفوني 

 کننده دست

 - دقیقه 1 آماده به مصرف محلول ضد عفونی کننده دست
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 پسماندها

 انواع پسماند

 پسماند خانگي: .1

محوطه و ... جزء این پسماندها  ،شپزخانهآهای اداری، مالی، پسماندهای تولید شده در بخش یکلیه

 .های مشکی جمع آوری شوندباشند و باید در کیسهمی

 :عفوني پسماندهاي .2

پسماندهای آلوده به خون و مایعات بدن و پسماندهایی که احتمال انتقال آلودگی به فرد دیگری  یکلیه

 شوند.های زرد جمع آوری میی عفونی طبقه بندی شده و در کیسهرا دارند جزء پسماندها

 پسماندهاي دارویي و شیمیایي: .3

جیوه مثل ترمومترهای شکسته و فلزات سنگین  های دارو، پسماندهای حاویداروهای تاریخ گذشته، ویال

 شوند.های سفید جمع آوری میجزء این پسماندها بوده و در کیسهو وسایل آغشته به دارو 

 پسماندهاي تیز و برنده: .4

پسماندهای نوک تیز و برنده مثل سوزن سرنگ، شیشه های شکسته و ... در این دسته طبقه بندی شده 

 شوند.ی میجمع آور Safety boxو در 

 

 هنگام جمع آوری و حمل پسماندها به نکات زیر توجه کنید:

کلیه پسماندها در تمامی بخش ها پس از توزین دقیق و ثبت روزانه وزن آنها باید جمع آوری و به محل  •

 نگهداری موقت پسماند انتقال داده شوند.

 ده شود.و وسایل حفاظت فردی استفا هنگام حمل پسماند حتماً باید از ترالی •

 .هنگام جمع آوری پسماندها توجه به برچسب زنی و تفکیک صحیح آنها الزامی است •

در صورتی که کیسه مورد استفاده ضخامت الزم را نداشته باشد، می توان از دو کیسه بر روی هم استفاده  •

 کرد.
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شده  ن مخلوطدر صورتی که تفکیک در مبدأ پسماندهای خانگی غلط باشد مثالً یک پسماند عفونی با آ •

ی ی مشکشود و باید کیسهاین پسماند، پسماند عفونی محسوب می خارج کردن آن ممنوع بوده و باشد

 ی زرد قرار داد.را در یک کیسه

 ی پسماندها باید به سرعت برای رفع آلودگی دوش گرفت.در صورت آلوده شدن با شیرابه •

راتب را با ذکر جزئیات سریعاً با سرپرستار بخش ی سر سوزن و وسایل برنده، مدر صورت آسیب به وسیله •

 در میان گذاشته تا اقدامات الزم انجام شود.

ها نماندها برای کاهش حجم آی پالستیکی پر شد بدون فشار دادن پسهاظروف و کیسههارم سه چوقتی  •

 ها را گره زده و با بین به محل نگهداری انتقال داد.باید سر آن

ی پرشده بالفاصله شستشو و ضدعفونی گردند و پس از خشک خارج کردن کیسههای زباله پس از سطل •

 ها کیسه گذاشته شود.شدن روی آن

ا هنآهای چرخدار یا بین که برای منظور دیگری از ی ترولییلهها در بیمارستان باید به وسزبالهحمل  •

 انجام پذیرد. ،شوداستفاده نمی

 ی پسماندها شود باید شستشو و نظافت شوند.غشته به شیرابهآصورتی که وسایل حمل پسماند در  •

 بیمارستانی ممنوع است. هایبالهزطور کلی بازیافت به  •

 ی مناسب انباشته شوند.ز هم در اتاقی به اندازهمعمولی و خطرناک باید در محلی جدا اپسماندهای  •

  ها خودداری کنید.نآهم انباشتن و روی  گذاشتن پسماندها در محل نگهداری از پرت کردن برای  •
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