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   :مقدمه
ازین ایمنی وکیفیت ،ازجدي ترین چالش هاي پیش روي نظـام هـاي سـالمت درسراسـر جهـان      افزایش هزینه خدمات ولزوم رعایت مو

باتوجه به باال بودن میزان جراحیها ومداخالت تشخیصـی درمـانی تهـاجمی وایـن کـه درتمـامی پروسـیژرها واقـدامات جراحـی          .میباشد 

وفضاهاي استریل بدن بیماران وازسـوي دیگربـاخون وترشـحات بیمـاران قطعـی      احتمال تماس ابزارووسایل جراحی ازیک سو، با بافت 

ازمواردي است که به جهت کاهش احتمال ایجـاد عفونتهـاي   .....) شستشو،ضدعفونی و(فراینداستریلیزاسیون و لذا تضمین کیفیت،است 

کردهاي نظام هاي ارائه کننده خـدمات درسراسـردنیا   دراین راستا ،گرچه یکی ازروی.موردتاکیدمیباشد متقاطع ازبیماري به سایر بیماران 

لیکن بـه لحـاظ رعایـت    .درراستاي کاهش هزینه هاومواجهه با محدودیت منابع اقتصادي ،فراوري مجددوسایل یکبارمصرف بوده است 

زشـکی جهـت   موازین پیشگیري وکنترل عفونت ،ایجادچارچوب اجرایی ونظارتی دقیـق برنحـوه استریلیزاسـیون وضـدعفونی وسـایل پ     

  .استفاده مجدد الزامی است 

  )(Sterilizationاستریلیزاسیون 

 روشـهاي  بـه  خـدمات  کننـده  دربیمارسـتانهاومراکزارائه  میشـودکه  اطـالق  میکروبـی  زنـده  اشـکال  تمامی ویاحذف بردنن فرآیندازبی به

ــافیزیکی شـــیمیایی ــتفاده میگیـــرد صـــورت ویـ ــار،حرارت ازبخارتحـــت اسـ  اکساید،گازپراکســـیدهیدروژن نخشـــک،گازاتیل فشـ

 .میباشند استریلیزاسیون ازروشهاي شیمیایی پالسما،ومحلولهاي/

 (Disinfection)ضدعفونی

ــه ــذف بـ ــیاري فرآیندحـ ــامی بسـ ــاازروي یاتمـ ــیاءبی پاتوژنهـ ــان اشـ ــه جـ ــپورباکتریهااطالق بـ ــود جزاسـ ــتی .میشـ  درمراکزبهداشـ

 .میشوند ضدعفونی مرطوب ویاپاستوریزاسیون شیمیایی درمانی،اشیاءمعموالبامحلولهاي

  )(Cleaningسازيپاک

 ازآب بااسـتفاده  معموالًتـوام  کـه  اشیاءاسـت و سـطوح  ازروي )وآلـی  موادمعـدنی  ( مشـاهده  قابـل  آلودگیهـاي  نمـودن  وپـاك  زدودن

  .واشرخودکاراست ویادستگاههاي دستی صورت به آنزیماتیک هاي ویافرآورده وموادشوینده

 

  



 A single-use deviseیکبارمصرف پزشکی وسیله

 سـازنده  کارخانـه  نمـوازی  برحسـب  .اسـت  خـورده  پروسیجربرچسـب  یـک  انجـام  بیماروجهت دریک استفاده براي که است اي وسیله

 .وبراي بیماردیگرمورداستفاده قرارگیردضدعفونی ومجددا استریل شودتمیز، وسایل نای که قرارنیست

Reuse   :قرارمیگیرد بیمار،مجدداًمورداستفاده یک برروي وبعدازاستفاده شده یکبارمصرف که است پزشکی مجددازوسیله استفاده.  

  دستورالعمل وزارتخانه درخصوص فراوري مجددوایمن وسایل پزشکی
  

  وابزارپزشکی وسایل واستریلیزاسیون ضدعفونی براي رویکردمنطقی
 

 پزشــکی وتجهیــزات وســایل کــردن واســتریل ضــدعفونی عقالنی،بــراي رویکــردي اســپالدینگ نــام بــه محققــی پــیش ســال30از بــیش

 ضـدعفونی  روشـهاي  ریـزي  برنامـه  درهنگـام  بندي طبقه طرح نتاکنون،ای زمان آناز . کرد راطراحی ازبیماران درمراقبت مورداستفاده

 مورداسـتفاده  اگرابـزارواقالم  معتقدبودکـه  اسـپالدینگ  .سـت ا قرارگرفته مورداستفاده عفونت کنترل متخصصان یااستریلیزاسیون،توسط

 بنـدي  طبقـه  وغیرحیـاتی  حیـاتی  حیاتی،نیمـه  عنـوان  بـه  اسـتفاده  درزمـان  عفونـت  خطرابتالبـه  احتمـال  بـه  باتوجه ازبیماران مراقبت براي

 :معیاراسپالدینگ براساس . شود درك راحتی میتواندبه ضدعفونی شوند،ماهیت

  : Non –critical device غیرحیاتی پزشکی وسیله

  
 خطرمحسـوب  کـم ، عفونـت  انتقـال  لحـاظ  بـه  هدسـت  نازایـ  هایی ،وسیله )سالم پوست ( بیماردارند بابدن وغیرتهاجمی جلدي تماس که

 ... و فشارسنج کاف: عبارتنداز غیرحیاتی ازوسایل اي نمونه .میشوند

 



  Semi-critical device حیاتی نیمه پزشکی وسایل

 طورمعمـول  بـه  وسایل نای .میشوند واقع دیده آسیب ویاپوست سالم باغشاءمخاطی پروسیجرهادرتماس انجام ندرحی میباشندکه وسایلی

 میکروارگانیسـمهاوپاتوژنهاعاري  مجـدد،ازتمامی  فرآینـدفرآوري  ندرحـی  بایسـتی  تجهیـزات  نحـال،ای نباای . نفوذنمیکنند بافت داخل به

 حـداقل  .نماینـد  رااسـتریل  وسـیله  وسـپس  نمـوده  وسایل کامل شستشووتمیزسازي به اقدام اول درگام بایستی کنندگان مصرف . گردند

  . ضروریست حیاتی نیمه ابزارپزشکی باالبراي سطح ضدعفونی رعایت

 مانومتري،حلقــه ازوفاژیــال آندوتراشیال،برونکوســکوپ،،پروبهاي هــاي عبارتندازدئودنوســکوپ،لوله حیــاتی نیمــه ازوســایل مثالهــایی

 تنفسی وسایرتجهیزات گوارشی ستمی سیآندوسکوپ ،دیافراگم اتصاالت

 .مجددشـوند  فـرآوري  حرارتـی  استریلیزاسـیون  وسـیله  به بایستی )انعطاف غیرقابل آندوسکوپهاي مثال براي ( حرارت به مقاوم وسایل

  ،(O3) ،اوزون (H2O2) پراکسیدهیدروژن ن شاملپایی ازحرارت مجددبااستفاده فرآوري روشهاي حرارت به حساس وسایل براي

 .گردد واقع باالمیتواندمورداستفاده باسطح شیمیایی کننده ضدعفونییا کننده استریل شیمیایی ومحلولهاي (EtO) اکساید ناتیل

 مجــوزبراي کســایددارايوپر اســیدباهیدروژن تیکاســکساید،اورتوفتاآلدئید،وپروپر نظیرگلوتارآلدئید،هیــدروژن شــیمیایی محلولهــاي

  .میباشند امریکا FDA باالاز سطح ضدعفونی

 (Critical device ) وسایل پزشکی حیاتی 

 

  



 باشـند،احتمال  پـاتوژن  میکروارگانیسـمهاي  بـه  آلـوده  ودرصورتیکهگرفته قرار بدن استریل وفضاهاي بابافت درتماس هستندکه وسایلی 

 حیـاتی  پزشـکی  وسـیله  قطعـات  متقاطع،جداسـازي  ازعفونتهـاي  منظورپیشـگیري  لذابـه  .دارامیباشـند  ایجادعفونـت  لحاظ به خطرباالیی

 .است الزامی بعدازهرباراستفاده وسیله واستریلیزاسیون وخارجی داخلی سطوح وتمامی کامل ،شستشووتمیزنمودن)امکان درصورت(

ــایان ــت ش ــه ذکراس ــاي ک ــی ابزارجراحی،کاتتره ــی عروق ــاي وقلب ــوندکه وادراري،ایمپلنتهاوپروبه ــاهاي اولتراس ــتریل درفض ــدن اس  ب

 نگــــازاتیل توســـط  رامیتـــوان  حـــرارت  بـــه  حســـاس  وســــایل .میشـــوند  محســـوب  دســـته  نقرارمیگیرنـــدازای  مورداســـتفاده 

ــه شــیمیایی هــاي کننــده اســتریلاز.نمــود اســتریل شــیمیایی ازمحلولهــاي ویااســتفاده)پالســما(ســیدهیدروژنکاکساید،گازپرا ــوان ب   میت

 .اشاره کرد ٪4/2گلوتارالدئید

 حـرارت  تماس،درجه غلظت،زمان ورعایت ازآن قبل فرآیندشستشوي کیفیت نتضمی درصورت فقط شیمیایی ل کنندهاستری محلولهاي

 .میباشندفوق الذکر خواص ستاندارددارايوا مناسبPHو

تمیز،ضـدعفونی واسـتریل    ه قبال گفته شدوسیله یکبارمصرف درکارخانه سازنده براي یک بیماربرچسب خـورده وقرارنیسـت  کهمانطور

  .........)سرنگ ،سندادراري و(.شده وبراي انجام پروسیژربراي بیماربعدي مورداستفاده قرارگیرد

درخصـوص اسـتفاده    FDA توسط که مطالعاتی .شد متداول میالدي70درامریکادراواخردهه یکبارمصرف پزشکی مجددوسایل فرآوري

 ) خطــر کـم ( بارمصـرف  ندراولــی کـه  ازوســایلی برخـی  بود،کــه ئلهمسـ  نشــد،مویدای انجـام  یکبارمصــرف پزشـکی  مجددازوسـایل 

 باراسـتفاده  ندراولـی  کـه  دیگرازوسایل برخی ولی پرخطرشده بیماران براي متقاطع عفونتهاي سرایت لحاظ مجددبه هستندبعدازفرآوري

 دیگرازوسـایل  برخـی  شـدکه  دریافـت  دراثرمطالعـات همچنـین   .بماننـد  خطرباقی مجددنیزکم بعدازاستفاده است نخطرهستند،ممک کم

 تحمیلـی  مخـاطرات  امریکابراسـاس  FDA راسـتا  ندرهمـی  .مجددشـوند  نمیتواننداسـتفاده  شـرایطی  هـیچ  نیزاصـوالًتحت  یکبارمصـرف 

 .است نموده دهی رااولویت ازوسایل برخی ازمصرف مجددقبل فرآوري بربیماران،الزامات

 ذیـل  شـرح  وپرخطربـه  خطر،متوسـط  کمبه سه دسته  پزشکی یکبارمصرف مجددوسایل ازاستفادهپس  عفونت انتقال احتمال به باتوجه"

 .میگردند بندي طبقه

میشوند خطرمحسوب مجددشودکم غیرحیاتی،فرآوري پزشکی وسیله درصورتیکه : غیرحیاتی پزشکی وسیله. 



است غیرحیاتی ازوسایل بیش حیاتی نیمه وسایل از استفاده ازطریق عفونت انتقال احتمال : حیاتی نیمه پزشکی وسیله. 

خطرراجهـت  احتمـال  نقرارمیگیردوبـاالتری  بـدن  اسـتریل  فضـاهاي و بابافـت  درتمـاس  کـه  است اي وسیله: حیاتی پزشکی وسیله 

 .دربردارند متقاطع عفونتهاي سرایت

  :واستریلیزاسیون یفرایندضدعفون آشنایی با

زدودن اجـرام از روي سـطـوح ووسـایـل اسـت کـه براي افزایش تاثیر محلـول گنـدزدا بـر روي میکـروب      همان :cleaningپاکسازي

  .روش انجام میشودسه به ها ضروري می باشد

 شست وشوي دستی

سـطح   هنگام شستشو و پاك سازي دستی ابزار جراحی الزم است با استفاده از پارچه اي نرم آغشته به محلـول ضـدعفونی، کـامالً   : نکته

و دنـده هـاي    شـیارها ابزار را شسته یا آنها را در یک محلول ترکیبی پاك و ضدعفونی کننده فرو برده شده سپس با برس نرم کامالً میان 

  .ابزار پاکسازي گردد

 شست وشو و ضد عفونی با ماشین -

 :شستشو وضد عفونی از طریق ماشین به دو روش انجام می شود

درجه ضدعفونی و شستشو می گردد در این روش وسـایل در دو مرحلـه بـا اسـتفاده      80ر حرارت بیش از فرآیند حرارتی که وسایل د-

 .در مدت زمان مناسب ضدعفونی می گردد 80- 93از آب گرم یا سرد شستشو می شود و در مرحله سوم در درجه حرارت 

دعفونی کننده مخصـوص ماشـین ضـدعفونی مـی     ماده ض سه درجه و با  60که وسایل در دماي حداکثر  CHemothermalفرآیند -

 .خشک شودید در هر دو روش وسایل با . گردد

در مرحله آب کشی خـارج شـود در غیـر ایـن صـورت بـر روي وسـایل         کاملبا استفاده از ماشین باید تمام رسوب ها به طور  شستشودر

 .لکه باقی مانده یا تغییر رنگ ایجاد می شود

 لتراسونیکوروش ا-3

 :دستگاه التراسونیک براي تمیز نمودن وسایل فوالدي مناسب است و بیشتر در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد شستشو با

 به عنوان یک روش موثر به فرآیند پاکسازي دستی کمک می نماید،-



  .استفاده میشودجهت از بین بردن قشرهاي چسبیده قبل یا پس از پاکسازي با ماشین -

  :)sterilization(استریلیزاسیون

فرایند استریل امري مطلق است یعنی  .میکروارگانیسمهاوحتی اسپورآنهانیزنابودمیشودکلیه فرآیندي است که طی آن قبال گفته شد  

 .وسیله اي تقریبا استریل در حیطه استریلیزاسیون مفهومی ندارد و ابزار یا استریل هستند یا نیستند

می نامند در بیمارستان را اگر نتوان قلب بیمارستان نامید بی شک می توان آنرا به  CSSD به اختصاراتاق مرکزي استریل بیمارستان که 

عملکرد نادرست این بخش فعالیت اتاق عمل را ناکام . فعالیتها و خدمات بیمارستان در نظر گرفت   شاهرگ حیاتی کلیه عنوان 

وسایل مورد لزوم بخشها و اتاق عمل بیمارستان در آنجا ضدعفونی و یا مرکز استریل مکانی است که کلیه  CSSD. خواهد گذاشت

  . استریل و انبار می گردند

  :استریلیزاسیون به شرح زیر استهاي  انواع روش

  )اتوکالو(حرارت مرطوب  -

  )ETO(اتیلن اکساید  دستگاه-

  )High level( کننده استریل مواد شیمیایی  -

. اسـت  اسـتریل کـردن وسـایل   هنوزموثرترین، متداول ترین، قابل اعتمادترین و کم هزینه ترین روش براي )اتوکالو(حرارت مرطوب ●

وع پروکیوم با جابجـایی هـوا   عملکرداتوکالو از ن .کند اتوکالو دستگاهی است که با استفاده از عوامل دما، بخار، فشار و زمان، عمل می

  .انجام میگیردوبخار

ن فوالدي ضدزنگ، ضداسید و باز و ضدمغناطیس، در فوالدي با واشر نسوز، قفـل ایمنـی، شـیرهاي آب و    این دستگاه داراي یک مخز

لیتر تا بـیش از   5باشد و حجمش از  هاي هوا و بخار، سوپاپ اطمینان، فشارسنج، حرارت سنج، زمان سنج و سیستم ارت می بخار، صافی

  .لیتر متفاوت است 1000

  .است دقیقه متفاوت  30تا  4درجه سانتیگراد و زمان، بسته به نوع دستگاه  134 تا 121 ازدر این دستگاه، دما



 میلیمتـر جیـوه   750= پوند بر اینچ مربع  5/14= کیلوپاسکال  100= یک بار=یک اتمسفر : واحد سنجش فشار یکی از موارد زیر است -

  .کشد دقیقه طول می 20تا  15این مرحله . اتاقک به صفر برسدشود تا فشار  ، بخار دستگاه تخلیه میاستریلیزاسیوندر پایان مرحله 

سـریع   اسـتریل کـردن  نـوعی  . رود کردن لوازم جراحی فلزي، شیشه ها، مایعات و بعضی مواد پالستیکی بکـار مـی   استریل اتوکالو براي

دقیقـه   3پوند بر اینچ مربع، ظـرف   60درجه سانتیگراد و فشار  134که در آن وسایل، در دماي  Flash Sterilizationوجود دارد بنام 

ولـی کنـد    .کـرد  استریلتوان با آن  است، و وسایل زیادي را می مناسب ا ستدر استفاده از اتوکالو زمان کوتاه و نفوذ .شوند سترون می

  .آید در بسته ها در پایان کار از معایب این روش به حساب میگاهی اوقات شدن وسایل برنده و باقی ماندن رطوبت 

جهـت بررسـی بـاقی مانـدن     (عملکرد اتوکالو را بایستی با بررسی حرارت سنج با ترمومتر شاهد، وزن کردن بسته ها قبل و بعد از فرایند 

و استفاده هفتگی از اندیکاتورهاي بیولوژیـک باسـیلوس   ) 4-5-6تست کالس (، استفاده از اندیکاتورهاي شیمیایی )رطوبت در بسته ها

  .ارزیابی نمود) B. Stearothermophilus(استئاروترموفیلوس 

 دستورالعمل استریل کردن وسائل در اتوکالو

 :شرح عملیات

 .از نظر سالمت کنترل می شود   قبل از گذاشتن وسائل اتوکالو -    

 .کنترل کارکرد را انجام می دهند) اتوکالو با فشار بخار یا داراي خالء ( بسته به نوع اتو کالو استفاده شده 

 .بسته هاي آماده شده به ترتیب وزن از زیر تا باال داخل بسکتها چیده می شود    -

 .شروع می شود در اتوکالو بسته شده و با تنظیم درجه هاي فشار و حرارت و زمان ، استریلیزاسیون    -

   .شودپس از اتمام زمان و سیکل استریلیزاسیون با اطمینان از خروج بخار در اتوکالو باز می     -

 آنها در انبار وسائل چیده شده یا تحویل اتاق عمل می شود ،پس از اطمینان از خشک شدن وسائل   

 شودي جهت خشک شدن کامل قرار داده میهمان بسکت روي یک سطح تمیز تور باپیدا کند    وسایل بدون اینکه با دست تماس  -



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 هشدار

 .را نبایستی با پنکه خشک کرد چون احتمال آلودگی وجود داردوسائل     -

 .براي استریل کردن محلولها بایستی دو سوم ظرف پر شده و شیشه محلول با در باز داخل اتوکالو قرار بگیرد   -

وسائل  ،ت در آن نفوذ کنداز تمام جها "وسائل نبایستی روي هم قرار بگیرد ، بلکه بایستی کنار هم به نحوي باشد که بخار کامال    -

 .بایستی به تناسب حجم در بسکتها چیده شود

 

  

  

  



  :دستگاه اتوکالوپایش 

فیزیکـی ،   شـامل پـایش  . از بین رفته انـد  استریلباید مطمئن شویم که کلیه اشکال ارگانیسمی در فرایند  با راستفاده ازاتوکالو بعد از هر 

  .میباشد شیمیایی و یا بیولوژیک

  براي مثال، بررسی سالم بودن عقربه هاي درجه حرارت، فشار و زمان. شود فیزیکی، سالمت خود دستگاه ارزیابی میدر پایش 

این نشـانگرها بـه صـورت نـوار، برچسـب یـا اشـکال        . دهند گیرد که تغییر رنگ می پایش شیمیایی، با استفاده از نشانگرهایی صورت می

  . 4،6،5مانندتست کالس دیگر هستند

نشـانگرهاي بیولوژیـک بـه صـور     . شود پایش بیولوژیک، از اسپورهاي باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس استئاروترموفیلوس استفاده میدر 

  .مختلف نواري، ویال یا آمپول کوچک موجودند

ی عملکـرد دسـتگاه   دهند و با آن به صورت هفتگـ  نشانگرهاي بیولوژیک را در داخل محفظه اتوکالو، در داخل بسته ها یا سینی قرار می

  .نمایند را ارزیابی می

  دستگاه اتوکالوپالسما

بندي آنها است و براي کسب این مهـم بهتـرین حالـت بـراي اسـتریل       ستاندارد طالیی براي ابزار و وسایل جراحی در استریل بودن بستها

 :کردن وسایل حساس به حرارت، استفاده از روشی است که داراي مشخصات زیر باشد

  دایمن وبی خطرعملکر -

 سیکل زمانی کوتاه-

 اثربخشی باال-

 عدم ایجاد خطر براي محیط زیست-

 عدم بروز اشکال به دلیل رطوبت وسایل-

  قابلیت بسته بندي و نگهداري وسایل استریل-

 روش کار

. کند گیرند و پمپ وکیوم شروع به کار کرده و هوا را از سیستم خارج می ستهاي بسته بندي شده درون دستگاه اتوکالوپالسما قرار می



نه (در تکنولوژیهاي جدید با وجود پمپهاي وکیوم، بسیار قوي روغنی درکنار پمپهاي وکیوم آبی، حتی در صورت نمناك بودن ستها 

 .پاشند یابد و مولکولهاي آب از هم می ه می، سیکل ادام)کامال خیس

تر باشد، این خروج  هرچه وکیوم قوي(اي نزدیک به خأل کامل و خروج تمام گازهاي موجود در محفظه  پس از رسیدن به مرحله

حفظه نفوذ هاي م شود و در محیط خال بخار شده و به تمام قسمت پراکسیدهیدروژن به داخل محفظه تزریق می .)کامل تر خواهد بود

 .کند، در این حالت پراکسید هیدروژن خاصیت کشندگی میکروارگانیسمها را دارد، ولی هنوز مرحله پالسما آغاز نشده است می

انجامد و این مرحله اهمیت فراوانی براي بهتر اجرا  دقیقه به طول می 5مرحله قرار گیري وسایل در معرض پراکسید هیدروژن حدود 

 .شدن مراحل بعد دارد

شود، که پراکسیدهیدروژن را  درجه سانتی گراد، یک میدان رادیوفرکانسی در محیط محفظه ایجاد می 45در مرحله بعد در دماي زیر 

شکند و به رادیکالهاي آزاد غیر سمی تبدیل  به این صورت که مولکول پراکسید هیدروژن را می. کند وارد مرحله پالسماي گازي می

 . کند می

ها پرتاب  تحت تاثیر این میدان، آخرین الکترون مداري مولکول پراکسید هیدروژن کنده شده و با شتاب به سمت ستبه طور خالصه 

در طی این فعل و انفعاالت موج . شود ستها در داخل محفظه می) ترین قسمت استریلیزاسیون اصلی(شود و سبب بمباران الکترونی می

در انتها . شود ي اتم و مولکول با انرژي جنبشی تحریک شده توسط این میدان تولید میهمچنین تعداد. شود ماوراي بنفش ایجاد می

 .تنها مواد باقیمانده، آب و اکسیژن هستند

کند  البته این بمباران الکترونی و میدان رادیوفرکانسی هیچ مانعی براي استریل کردن پیس میکرهاي قلبی یا وسایل الکترونی ایجاد نمی

 .شوند راحتی و بدون محدودیت داخل این سیستم استریل می و این وسایل به

  .کنند رسد، که تمامی ابزارها و وسایل پزشکی این حرارت را تحمل می درجه سانتیگراد می 35درجه حرارت داخل سیستم نهایتا به 

  .تمامی مراحل فرایند در کتابچه مواد شیمیایی توضیح داده شده است

 CSRئل جراحی جهت ارسال بهدستورالعمل اماده سازي وسا

 .مجددا کنترل و شمارش می شود بپس از خاتمه جراحی و خروج بیمار از اتاق ، کلیه لوازم توسط پرسنل اسکرا-

 .ترشحات پاك می شودو ست ها و لوازم جراحی از خون  -



انداخته  )(Safty-Boxایمنعمل داخل گالیپات گذاشته می شود با کمک پنس در جعبه  بیستوري ها که حینو سوزن ها    -

 .هرگز این وسایل نباید با دست جابجا شود.شود

 .می شود  csr در کلیه ست ها با شناسنامه آن تطبیق داده و تحویل مسئول اتاق و اشینگ -

 : یشوند بایست یکه وسایل داخل اتاق عمل شسته و پاك م یدر صورت

 .گیردندارد به مدتی که توسط کارخانه سازنده اعالم می کند قرار وسایل ابتدا در محلول ضد عفونی کننده ي استا    -

 .سپس وسایل هر ست را به طور جداگانه با استفاده از آب سرد شسته و از بقایاي خون و ترشحات پاك کنید    -

 .پاك کنید "ه دار و وسایل داراي حفره و خمیدگی دندانه را بایستی با برس کامالنپنس هاي دندا    -

 .تخلیه کنید "داخل لوله ها و ماندرن ها را با استفاده از سرنگ و آب سرد کامال    -

 .وسائل را شستشو و سپس آب کشی کنید "با استفاده از مواد شوینده و برس و آب گرم کامال    -

 .سازنده بیاندازیدشرکت  پس از آب کشی وسائل را در محلول ضد عفونی کننده ي استاندارد به مدت دستور داده شده توسط    -

 ..شوندپس از خروج از محلول ، مجدد وسائل آب کشی شده و پس از خشک کردن پک -

روي پک بایستی با چسب اتوکالو بسته شده و نوع ست ، نام یا کد پک کننده ،تاریخ استریل و تاریخ انقضاي استریل زده   -

 .)از گرد وخاك ورطوبت ، در فضاي بسته قابل استفاده میباشندروز تحت شرایط صحیح یعنی دور  14ست ها به مدت (.شود

 : تبصره

 .داخل هر ست بایستی شناسنامه آن موجود باشد تا با وسائل موجود همیشه تطبیق و مقایسه شود    -

هایی که ابزار در ست.دنجهت اطمینان یافتن از استریل شدن کامل وسائل تست هاي مخصوص وجود دارد که نام هاي مختلفی دار    -

  .استفاده شود 4قلم از تست کالس  5وکمتر از  6قلم بیشتر باشد از تست کالس  5داخل آن از 

ــتهابایداین تســتهارااز     ــل وچــه بخشــهاهنگام اســتفاده ازس ــاق عم ــه پرســنل چــه درات ــده  کلی ــرل نمــوده وآن رادرپرون نظرتغییررنگ کنت

  .دنبیماربچسبان

  



  : گندزداهاي شیمیایی

ي گنـدزدایی  بـرا ماننـد وایـتکس   ترکیبـات کلـردار   ،جهت گندزدایی وسایل در سطح باال، مانند دستگاه اندوسکوپ :گلوتارالدئید

ترکیبـات آمونیـوم چهـار    ،  الکل جهت ضدعفونی پوست،ترکیبات حاوي ید براي ضدعفونی پوست،HIV)بویژه آلوده به(سطوح 

  HPمانندسایاسپت ظرفیتی براي گندزدایی در سطح پایین 

 هاو ضدعفونی کننده  هابندي کلی گند زدا قهطب

 گلوتارآلدئید مانندHigh Level هايضدعفونی کننده ♦

 کلر وترکیبات کلرهمانندIntermediate Level هايضدعفونی کننده  ♦

 مانند ضدعفونی کننده هاي سطوح وکف Low Level هايضدعفونی کننده  ♦

  کننده ها در بیمارستاندستورالعمل کاربرد برخی گندزداها و ضدعفونی 

  : )آب ژاول (دستور العمل استفاده از هیپو کلریت سدیم 

  :  مشخصات 

داراي خاصیت ضدعفونی کنندگی با اثر سریع روي فعالیت  میکرو ارگانیسمها ، کلر موجود در این محلول توانایی کشتن 

  . باکتریها ،مخمرها ، پروتوزوئرها و ویروسها را دارد

  :  موارد مصرف 

در کلیه ...جهت ضدعفونی و شستشوي کف و دیوارها ، تمامی قسمتهاي متشکل از سنگ ،دستشویی، توالت ،حمام و% 1بصورت 

روش . همچنین در مواردي که خون ومایعات آلوده روي سطوح پاشیده شوند، شستشو باید انجام شود. بخشها بکار برده میشود

  .ه و مات نگهداري شود بهتر است آب ژاول در ظروف سربست: نگهداري 

  :توجه 

  ) ساعت24حداکثر زمان ماندگاري .(محلول باید بصورت روزانه تهیه گردد -



  . بدلیل اثر خورندگی ،براي ضدعفونی  وسایل حساس  استفاده نگردد -

  .آزار دهنده می باشد جدارقیق سازي با رقت بیش از حد معمول ، باعث تحریک دستگاه تنفسی شده و براي پرسنل و بیمار  -

  :گلوتارآلدئید

 10تا  6دقیقه وسایل حساس به حرارت را در حد باال گندزدایی می کند و ظرف  90تا  20گلوتارآلدئیدمحلولی است که ظرف  

  .می نماید استریلساعت ،آنها را 

  : موارد مصرف  

لوازم الپاراسکوپ ،سیستوسکوپ واندوسکوپ ،وسایل اسکوپی مانند ترین موارد استفاده از گلوتارآلدئید ،گندزدایی  رایج

  . بیهوشی ،لوازم تنفسی است

  :در هنگام استفاده الزامی است ایمنینکات به دلیل داشتن خواص آلرژیک رعایت برخی : توجه 

  استفاده از دستکش غیرقابل نفوذ  - 1

  نگهداري محلول در محفظه هاي دردار - 2

  . محافظ وماسکاستفاده ازعینک  - 3

  قراردادن ظروف حاوي این ماده درزیرهودباتهویه مناسب - 4

  حیاتی نیمه پزشکی ازوسایل برخی ایمن واستریلیزاسیون ضدعفونی روش

  هاالرنگوسکوپ

 



 الرنگوسـکوپ  وضـدعفونی  زدایی آلودگی براي کنونی روشهاي که داشت ازاستفاده،بایدتوجه الرنگوسکوپهاپس  آلودگی به باتوجه

 .میشـود  بیمـاران  بـین  متقـاطع  عفونتهاي تحمیل سبب ودسته تیغه برروي باقیمانده وترشحات بافتی وضایعات اثربوده غالباًبی بیماران بین

 وسـایل  همـین دلیـل دررده   میشـوندوبه  خـون  بـه  آلـوده  طورمرتـب  نیزبه الرنگوسکوپ هاي غشاءمخاطی،تیغه پارگی احتمال به باتوجه

 .میشوند بندي طبقه حیاتی

 باقیمانـده  ضـایعات  ویـژه  بـه  اسـت  زیـادي  واجـداهمیت  واستریلیزاسـیون  ازضـدعفونی  قبـل  الرنگوسکوپ هاي تیغه مناسب تمیزکردن

 .ازاولویتهاباشد وسیله میشودتمیزنمودن متحرك دستگاه ،لذاتوصیه نوریابخشهاي منبع دراطراف

 ازدسـتورالعملهاي  باتبعیت کهیکندم توصیه کاري گروه رباشد،لیکنبرعملکردآنهاموث است اتوکالومکررالرنگوسکوپهاممکن اگرچه-

درصـورت نیـاز   .شـود  اسـتریل  CSSD توسـط  بیمـاران  نبـی )اسـتیل  ( استفاده  مجدد باقابلیت الرنگوسکوپ هاي سازنده،تیغه شرکتهاي

دقیقـه غوطـه ورشـده     20بـه مـدت    گلوتارآلدئید مانندHigh Levelفوري به الرنگوسکوپ میتوان بعدازشستشووخشک کردن درماده 

 .سپس آبکشی وخشک گردد

 کـاهش  هـابراي  ودسـتگیره  تیغـه  پوشـش  عنـوان  بـه  پالسـتیکی  ازغالفهـاي  میتـوان  تراشـه  گذاري لوله ندرحی ایجادمشکالتی علیرغم-

 نمود، الرنگوسکوپهااستفاده متقاطع آلودگی

ــته- ــاي دس ــکوپ ه ــول الرنگوس ــتفاده نیزدرط ــ اس ــت نممک ــوده اس ــه آل ــمهاوخون ب ــتفاده میکروارگانیس  شوندوبایدآنهارابعدازهراس

 .نمود استریل CSSD در تناسب نمودودرصورت تمیزوضدعفونی

 تنفسی بیهوشی سیستمهاي

 الزامـی   )هربیمـار  فیلترجدیـدبراي ( بیمارومدارتنفسی بین فیلترمناسب یک بریتانیاوایرلندقراردادن بیهوشی متخصصین انجمن بنابرتوصیه

 .بهتراست لکترواستاتیکا فیلترهاياکثر به نسبت فشرده هیدروفوبیکی فیلترهاي اي عملکردتصفیه .است

 : میکند توصیه نانجم عفونت،این کنترل رونداجرایی ازثبات اطمینان براي

 . شوند ومانیتورتمیزمیشود،مدارهاتعویض بیهوشی دستگاه که زمانی-

 .شوند بعدازهربیمارتعویض بیهوشی تنفسی بیمارومدارهاي بین مورداستفاده فیلترهاي-



 تالشـی  هیچ . شوند تعویض بیماران سلی،مدارهابایدبین بیماران مثال عنوان مواردعفونی،به براي مشهودویااستفاده آلودگی درصورت-

  . شود مواردنبایدانجام مجدددراین فرآوري براي

 بیهوشی دستگاههاي

 دسـتگاه  داخلـی  اجـزاي  روزانـه  روتین یاضدعفونی شود،استریلیزاسیون بیمارومداراستفاده بین باکتري وویروسی فیلترجاذب اگریک -

 . نیست ضروري بیهوشی

ونگهداشـت دسـتگاه بایسـتی دنبـال شودوسـیلندرها ،دریچـه        به منظوراطمینان روشهاي توصیه شده شرکتهاي سازنده براي تمیزکـاري -

 .بصورت دوره اي تمیزوضدعفونی شود هاي یک طرفه وجذب کننده هاي دي اکسیدکربن بایستی

 بایسـتی  مناسب کننده ضدعفونی بایک بیهوشی دستگاههاومانیتورهاي سطوح بیمار،تمام وترشحات آشکارباخون آلودگی درصورت -

  .تمیزشوند بعدازآلودگی ویابالفاصله روزانه

  تروکار الپاراسکوپیک

 .مجدد استفاده باقابلیت الپارسکوپی فورسپسهاي جداسازي-

 .دقیقه30مدت شیربه جاري درآب آن وري غوطه وسیله موادبه کردن مرطوب-

 .سازنده کارخانه توصیه براساس  آنزیماتیک شوینده درمحلول قطعات وري غوطه-

 .کانولهاوابزار تمیزکردن مخصوص جهنده water jet اولتراسوندبا ابزارهادردستگاه شستشوي -

 . اضافی میلیمتردردفعات2باقطر بابرس هرقطعه دستی تمیزکردن -

قطعـات   شستشـوي ،قطعات تمـام  هـاي  هاومحفظه دنده،دسته وچرخ فورسپس،بدنه فعال بخش ايه گوشه شستن براي ریفبرسهاي ظ -

 .میشود اعمال دستگاه داخلی سطوح به بافشارباالکه آب تفنگ یک باکمکلوله اي 

 خشـک  منظورتسـهیل  چنددقیقه،بـه  اندبرايسـفید  پوشش داراي که دستگاههادرسبدهایی قراردادن،باآبمقطراستریل آبکشی درنهایت -

 .خون هاي باقیمانده براي وبازرسی کردن

 . فشرده ابزارباهواي/ وسیله کردن خشک-

 .ازنورمتمرکز بااستفاده تصویري لنزبزرگنماي یک باکمک دستگاه ویکپارچگی پاکیزگی براي دقیق بازرسی -



 .هم مجددبه استفاده باقابلیت فورسپس مجددقطعات اتصال -

 .کیفی کنترل6ویا5کالس بااندیکاتورشیمیایی همراه جراحی ابزارهاي بندي بسته مخصوص درکاغذدوالیه بندي بسته-

 . فشار تحت ازبخاراشباع بااستفاده وکیوم یدواتوکالوپرهااکس نگازاتیل توسط یکبارمصرف ابزارپزشکی/ وسیله استریلیزاسیون-

 .استریلیزاسیونفرآیند منظورتاییدکیفی به5 / 6کالس اندیکاتورشیمیایی بررسی-

 يژاورولو تهاجمی درپروسیجرهاي مورداستفاده پزشکی وسایل

  ) نرم(انعطاف قابل گایدوایرهاي

 مجددآنهابااسـتفاده  دارنـد،فرآوري  وهمـواري  صـاف  وشکل نبوده وفرج خلل ،داراي) نرم(انعطاف قابل گایدوایرهاي که نای به باتوجه

 .مقدورمیباشد استریلیزاسیون / باال باسطح ضدعفونی ازمحلولهاي

 . ازاستفاده پس فوري شستشوي-

 . ازپالسما بااستفاده استریلیزاسیون-

بـا اسـتفاده   درصورت نیازبه استفاده فوري براي جراحی اورژانس ،باتوجه به احتمال آسیب پوشش گایـدوایرها ،ضـدعفونی سـطح باال   -

 .دقیقه توصیه میشود20به مدت حداقل  ٪2ازگلوتارآلدئید 

 :شیاردار گایدوایرهاي

 .میشود توصیه ازاستفاده گایدوایرپس وفوري دقیق يستشوگایدوایرها،ش نوع نای موجوددرسطح شیارهاي به باتوجه-

 . پالسما ازپراکسیدهیدروژن بااستفاده استریلیزاسیون-

 دقیقـه 20حـداقل  مـدت  بـه ٪2ازگلوتارآلدییـد  باالبااسـتفاده  سـطح  اورژانس،ضـدعفونی  جراحـی  براي فوري استفاده نیازبه درصورت-

  .میشود توصیه

 )انعطاف غیرقابل(سیستوسکوپ،یورترسکوپ،نفروسکوپ

 .کوچک ازبرس بااستفاده نلوم وداخل جانبی تجهیزات وفوري دقیق شستشووتمیزي-

 .اکساید نازگازاتیل بااستفاده استریلیزاسیون-



 دقیقـه 20حـداقل  مـدت  بـه ٪2ازگلوتارآلدییـد  باالبااسـتفاده  سـطح  اورژانس،ضـدعفونی  جراحـی  براي فوري استفاده نیازبه درصورت-

 .میشود توصیه

 :میباشند استیل ازجنس که پزشکی ووسایل جانبی تجهیزات کلیه

 .آنهاازهم قطعات بازنمودن -

 .وسایل ودقیق فوري شستشوي /تمیزي-

 .یکدیگر به مجددقطعات اتصال-

 .سازنده شرکتهاي باتوصیه مطابق استریلیزاسیون) دقیقه20حداقل مدت به٪2گلوتارآلدیید (باال سطح ضدعفونی مراحل انجام -

 )انعطاف قابل( سکوپوویورتر سیستوسکوپ

 توصـیه  اتومـات  ازواشـرهاي  آن،اسـتفاده  گلوتارآلدییدبافشـارباالبداخل ن ریخـت  وبلندآنهاوضـرورت  باریکبسـیار  نوجودلوم به باتوجه

 بــه مجــددقطعات واتصــال شستشووضــدعفونیمراحــل  دقیــق قطعات،انجــام بــازنمودن درصــورت کــهنشــان میدهدها بررســی .میشــود

 جراحـی  بـراي  فـوري  اسـتفاده  نیازبـه  درصورت .میباشد نایم ازآن ،مجدد اکساید،استفاده نازگازاتیل بااستفاده یکدیگرواستریلیزاسیون

 .میشود  توصیه دقیقه20حداقل مدت به٪2گلوتارآلدیید از باالبااستفاده سطح اورژانس،ضدعفونی

  ERCPدستگاه

 ضـدعفونی  بـراي ٪2گلوتارالدئیـد  هنگامیکـه  . میشـود  آندوسکوپهامحسـوب  ضدعفونی رایج کننده ازموادضدعفونی٪2گلوتارالدئید-

 ازاسـتفاده  قبـل  دقیقـه 10مـدت  بـه  مورداسـتفاده  جـانبی  تجهیـزات  وريمیشـود،غوطه   آندوسکوپهااسـتفاده  اتومـات  ویاواشـرهاي  دستی

 .)میبرد راازبین HIV و HBV هپاتیت ویروس ازجمله( امرباکتریهاوویروسها این .میشود توصیه دربیماران مجددآن

 توصیه شود اکسیدکلر ودياسید درپراستیک دقیقه درگلوتارالدئیدیاپنج وري غوطه دقیقه20هرجلسه درانتهاي-

یکوبـاکتریوم  امها،ازجمله اکثرارگانیسـم ٪2گلوتارالدئیـد  درمعـرض ن قرارگـرفت  دقیقـه 20میدهدکـه  نشـان  میکروبیولوژیکی مطالعات -

 .میبرد نتوبرکولوزیس،راازبی

بیمـاران مبتالبـه ایـدزو یاسـل      در آندوسـکوپی  براي دقیقه20مدت به٪2درگلوتارالدئید آندوسکوپ وري متون،غوطه بررسی براساس-

   .کافی استریوي 



  :تونومتر

  

  

  

 مختلف،لبـه  بیمـاران  بـه  خـدمات  ارائـه  دربـین  متقـاطع  عفونتهـاي  ازسرایت واجتناب عفونت وکنترل پیشگیري اصول منظوررعایت به-

 الکـل درصـدویاایزوپروپیل   70 اتیـل الکـل   ، ppm 5000 ندرصد،کلری3 ازپراکسیدهیدروژن بااستفاده دقیقه 10 تا 5 مدت تونومتربه

 درصـدبه  70 الکـل  درصـدونیزایزوپروپیل  3 پراکسـیدهیدروژن  اسـتفاده  متـون  برخی براساس (  شود تمیزوضدعفونی درصدبایستی 70

 امریکابـه  پزشـکی  چشـم  وآکـادمی   نمیشـود  توصـیه  کراتوکونژکتیویـت  آدنوویروسـهاوایجاداپیدمیهاي  برعلیـه  اثربخشـی  فقدان جهت

 .)مینماید درصدتوصیه 70 الکل تونومترراباپنبه لبه کردن ،پاك HIV ازانتقال منظورپیشگیري

 .تونومتر هاي لبه کامل آبکشی-

  .هوا تونومتردرمعرض لبه هاي شدن خشک -

 :دندانپزشکی درخدمات مورداستفاده پزشکی ابزارووسایل

ــه کــه دندانپزشــکی ابزارووســایل مینمایدکــه امریکاتوصــیه انجمــن دندانپزشــکی ــت معمــول صــورت ب ــرم باف  راســوراخ واســتخوان ن

 پزشـکی  جزءوسـایل  جراحـی  هـاي  وتیغـه  پریودنتـال  هـاي  اسـتخوانی،باالبرنده  هـاي  چاقو،مته هاي تخلیه،تیغه مینمایندنظیرفورسپسهاي

 .شوند استریل بایستی ازهرباراستفاده پس میشوند،که محسوب حیاتی

 تمـاس  انددرصـورت  نشـده  طراحـی  یااسـتخوان  نـرم  بافـت  نفوذبـه  بـراي  که آب / هوا وسرنگهاي آمالگام مانندکاندنسرهاي ابزارهایی

ــت ــه باباف ــوان دهان،ب ــاي عن ــه ابزاره ــوب نیم ــوند،لیکن حیاتی،محس ــورتیکه میش ــایل درص ــاوم ابزارووس ــه مق ــرارت ب ــتندپس ح  هس

 .میشود آنهاتوصیه ازهرباراستفاده،استریلیزاسیون



بخارتحـت  شـامل  دربرابرحرارت مقاوم وابزار حیاتی یانیمهو حیاتی دندانپزشکی ابزارهاي براي مورداستفاده استریلیزاسیون روشهاي 

 .است  )ساعت 2 مدت به فارنهایت درجه 320 مثال به عنوان( خشک وگرماي )فرمالدئید( ،بخارموادشیمیایی)اتوکالو( فشار

 برخـی  میتواندبـه  استریلیزاسـیون  روش هرسـه  .میکننـد  فادهتبخاراسـ  کننـده  ضـدعفونی  گاهتمعموالازدسـ  دندانپزشـکی  متخصصـان 
   .رساند آسیب دندانپزشکی ازدستگاههاي

   :ونتیالتور 

پـس از اسـتفاده هـر بیمـار ، ونتیالتـور بایـد ضـد        ) تمیـز شـود   % 70بهتر است با الکل . ( باید روزانه گردگیري و تمیز شودسطوح آن  -
  :ازمواردي که باید در ضد عفونی هر ونتیالتور رعایت گردد عبارتند . عفونی گردد 

  تعویض لوله هاي خرطومی یکبار مصرف یا ضدعفونی لوله هاي دائمی پس از هر بیمار  -

  HMEدور انداختن فیلترهاي  -

  واستفاده ازآب مقطراستریل) همودیفایر(شستشو و ضدعفونی محفظه مرطوب کننده  -

  ازنده تمیز کردن دستگاه با پارچه آغشته به مواد ضد عفونی کننده طبق توصیه کمپانی س -

  : بطري هاي ساکشن   

  .شستشو ودرصورت امکان اتوکالونمایید٪1بطري را باپودرلباسشویی ووایتکس .خالی نمایید )فرنگی(محتواي بطري ها را در توالت 

  )خشک باشد(.نباید مایع در بطري ها طوالنی مدت باقی بماند  -

  . جهت خالی کردن بطري ساکشن در بیماران عفونی از عینک استفاده شود -

  .جهت خالی کردن بطري ساکشن در بیماران مبتال به سل از ماسک استفاده گردد -

   :کاف فشار سنج-

  .رایج دربیمارستان ضدعفونی گرددپس از هر بیمار با مواد ضدعفونی کننده -

  .ودشستشوش%1باماده شوینده ووایتکس درصورت آلودگی مانندخون باید-

  :مانیتور

  ،یا مواد ضدعفونی کننده رایج بیمارستان % 70گردگیري روزانه و ضدعفونی سیم ها بعد از هر بیمار با پارچه آغشته به الکل  

 .گرددبراي این منظورازدستمال نرم مرطوب استفاده .براي صفحه نمایش به هیچ عنوان ازماده ضدعفونی کننده استفاده نشود



  : استتوسکوپ

بعد از دربخشـها . یک استتوسکوپ جداگانه در نظر گرفت و پس از هـر باراسـتفاده ضـدعفونی گـردد    ICUبهتر است براي هر بیمار 
  .یا مواد ضدعفونی کننده رایج بیمارستان ضدعفونی گردد% 70هر بیمار با پارچه آغشته به الکل 

  .،آبکشی وخشک گرددشستشو%1با دترجنت ووایتکس روزانه .مخزن آب باآب مقطراستریل پرشود :مانومتراکسیژن

  گندزدایی و ضد عفونی سطح بااليفرآیند کلی شستشو ، 

 وسایل الپاراسکوپی ،سیستوسکوپی ، یورتروسکوپی ،نفروسکوپی  
  ابتداپس ازجداسازي قطعات، ابزارباید با آب سرد جهت حذف خون و ترشحات خونی شستشوشوند.  . 1

 دقیقه درآن غوطه 5/%  (نیم درصد)تهیه و وسایل به مدت 5ماده شوینده آنزیماتیک دریک ظرف به صورت . 2

  ورشوند،این مرحله بسیار مهم و الزاماً باید انجام گردد . 

  کلیه قطعات باید در زیر آب سالم آبکشی شوند.  . 3

  وسایل خشک شوند.  . 4

   دقیقه غوطه ور شوند. 20% )  به مدت 2 آماده به مصرف(گلوتارآلدئید بیشتر از  High levelابزاردرماده . 5

 خارج ، با آب استریل آبکشی شده ، با استفاده از پارچه استریل خشک High levelسپس از ماده  . 6

  شده و جهت بیماربعدي استفاده گردد. 

در پایان عمل هاي جراحی مرتبط ،موارد ذکر شده براي کلیه وسایل انجام شده و با استفاده از هوا   . 7

 قطعات لوله اي  خشک شوند و در دیش دربدار در محل مناسب نگهداري شوند. 

توجه  شودکه : درتمام مراحل ذکرشده ازوسایل حفاظت فردي شامل عینک ،دستکش ،ماسک وگان  . 8

 استفاده گردد،همچنین استفاده از گلوتارآلدئیدبایددرزیرهودانجام گیرد. 

 

  
 

 



  . بهداشت دست در مرا قبت از بیماران

  : اصول عمومی بهداشت دست 

کثیفی مشهود دست ها با توجه به معیار هاي فرهنگـی ، قـومی ، عوامـل محیطـی و اعتقـادات      ( در صورت کثیفی آشکار دست ها  - 1
، آلودگی با مواد پروتئینی نظیـر خـون یـا سـایر مایعـات و ترشـحات بـدن ، بعـد از         . ) مذهبی در هر کشوري از دنیا توجیه می شود

با ارگانیسم هـاي بـالقوه تولیـد کننـده اسـپور از جملـه در مـوارد طغیـان هـاي کلسـتریدیوم           استفاده از توالت و در صورت مواجهه 
 . دیفیسیل دست ها را با آب و صابون بشویید

 . شستشوي مکرر دست ها با آب و صابون از تجمع میکروبی جلوگیري کرده و موجب کاهش احتمال عفونت می گردد - 2

بـراي  . به جزء شستشوي با آب و صابون استفاده از مواد ضد عفونی کننده در کاهش تجمع میکروبی و ایجاد عفونـت دخالـت دارد   - 3
ضد عفونی معمول دست ها در تمامی موقعیت هاي دیگر ارائه خدمات بالینی به شرح ذیل ، مالش دسـت هـا بـا اسـتفاده از محلـول      

 : ی شودهاي مالش دست با پایه الکلی توصیه م

  قبل و بعد از تماس مستقیم بیماران 

  بعد از درآوردن دستکش استریل یا غیراستریل 

    صـرف نظـر از   . ( قبل از دست زدن ویا هرگونه جابجایی وسیله مورد استفاده در ارائه مداخالت درمانی تهاجمی بـراي بیمـار
 ) پوشیدن دستکش 

 وست آسیب دیده یا پانسمان زخم بیماران بعد از تماس با مایعات یا ترشحات غشاء مخاطی ، پ 

 در صورت احتمال تماس دست با نواحی تمیز بدن بعد از تماس با ناحیه و یا موضع آلوده بدن در حین مراقبت از یک بیمار . 

  مشتمل بر تجهیزات پزشکی . ( بعد از تماس با اشیاء یا سطوح بیجان محیطی مجاور و نزدیک بیمار ( 

ي دارو و غذاي بیماران بهداشت دست به روش شستشو با آب و صابون ساده یا آنتی میکروبیـال یـا مـالش توصـیه     قبل از آماده ساز - 4
 . می شود

موقعیت بـراي رعایـت بهداشـت دسـت      5مدل  "براي تشخیص آسان موقعیت هاي رعایت بهداشت دست ، سازمان جهانی بهداشت 
  : این موقعیت ها عبارتند از . را ارائه نموده است  "

 قبل از تماس بیمار  - 1

 استریل /قبل از اقدامات درمانی تمیز  - 2

 بعد از خطر مواجهه با مایعات بدن  - 3

 بیمار  بعد از تماس با - 4

  بعد از تماس با فضاي مجاور بیمار - 5

  

  
.براي رعایت بهداشت دست به صورت هم زمان از محلول هاي مالش دست با پایه الکلی و صابون استفاده نکنید  



  



  : روش صحیح شستن دست با آب و صابون  –الف 

 . در صورت امکان همیشه از آب تمیز ، روان و لوله کشی استفاده نمائید - 1

 . ابتدا دست ها را با آب مرطوب کنید و سپس کلیه سطوح دست ها را با صابون بپوشانید - 2

 . با استفاده از حرکات چرخشی کف دستان را بهم بمالید - 3

و بـا فروکـردن انگشـتان بـه داخـل هـم آن هـا را بـه هـم          ) و بالعکس ( کف دست راست را بر روي پشت دست چپ گذاشته  - 4

 . بمالید

 . ل هم گذارده و با فرو کردن انگشتان به داخل هم آن ها را به هم بمالیدکف دست ها را مقاب - 5

 . در حالی که انگشتان به داخل هم قفل است ، پشت انگشتان را در قبال کف دست دیگر گذارده و آن ها را به هم بمالید - 6

 . لو و عقب بمالیدرا در میان کف دست مقابل محکم گرفته و با حرکات چرخشی رو به ج) و بالعکس ( شست چپ  - 7

 . انگشتان قفل شده هر یک از دستان خود را در کف دست دیگر گذاشته و با حرکات چرخشی رو به جلو و عقب بمالید - 8

 . دست ها را کامالً آبکشی نمائید - 9

 . با حوله پارچه اي یا کاغذي یکبار مصرف دست ها را کامالً خشک نمائید-10

ر آب را بسته و دستمال را در سطل آشغال یا حوله را بـه ظـرف مخصـوص النـدري کثیـف      با همان حوله یا دستمال کاغذي شی-11
 . براي شستشوي مجدد بیندازید

 . از یک حوله پارچه اي فقط یکبار استفاده شود-12

  . از یک حوله چند بار توسط یک فرد و یا افراد مختلف استفاده نشود-13

 

 .  

  

  

  

ثانیه است 60تا  40مدت زمان کل فرآیند   

با توجه به این که دست خیس به سهولت آلوده یا میکروارگانیسم ها را گسترش می دهد ، 
.خشک کردن مناسب دست ها جزء الینفک فرآیند بهداشت دست است  



 ضدعفونی دستهابامایع ضدعفونی کننده دست باپایه الکلیروش صحیح  –ب 

 . مقدار کافی از محلول مالش دست با پایه الکلی ، به نحوي که کل سطوح دست را بپوشاند ، را در کف دست خود بریزید - 1

 . با استفاده از حرکات چرخشی کف دستان خود را به هم بمالید - 2

 . را به هم بمالیدو با فرو کردن انگشتان به داخل هم آن ها ) و بالعکس ( کف دست راست را بر روي پشت دست چپ گذاشته  - 3

 . کف دست ها را مقابل هم گذارده و با فرو کردن انگشتان به داخل هم ، آن ها را به هم بمالید  - 4

 . در حالی که انگشتان به داخل هم قفل است ، پشت انگشتان را در قبال کف دست دیگر گذارده و آن ها را به هم بمالید - 5

 . ابل محکم گرفته و با حرکات چرخشی به هم بمالیدرا در میان کف دست مق) و بالعکس (  شست چپ  - 6

 . انگشتان قفل شده هر یک از دستان خود را در کف دست دیگر گذاشته و با حرکات چرخشی رو به جلو و عقب بمالید - 7

 . اجازه دهید دست هایتان کامالً خشک شوند - 8

  

  :توجه 

 .هرگزنمیتواندجایگزین رعایت بهداشت دست شودپوشیدن دستکش 

ثانیه است 30تا  20مدت زمان کل فرآیند   



 



  
  



  :روش آماده نمودن دست براي اعمال جراحی 

ابون صـ  در صورتی که آلودگی قابل مشاهده بر روي دست هـا وجـود دارد، آنهـا را قبـل از آمـاده سـازي بـراي عمـل جراحـی بـا           
  )دستورالعمل شستشوي دست باآب وصابون.(معمولی بشویید

زدن الك و . بـراي آمـاده نمـودن دسـت بـراي اعمـال جراحـی ، انگشـتر ، سـاعت مچـی و دسـتبند را در بیاوریـد            قبل از اقدام  - 1
 .گذاردن ناخن مصنوعی ممنوع است

 .کاسه روشویی باید به نحوي طراحی شده باشد که از پاشیدن آب و ترشحات بر روي لباس افراد ممانعت شود - 2

است ، قبل از آماده سازي دست ها براي اعمال جراحـی آن هـا را بـا آب و    در صورتی که دست ها به صورت آشکارا کثیف  - 3
 .صابون ساده بشوئید ، و خرده هاي موجود در زیر ناخن ها را ترجیحاً در زیر آب روان شیر به وسیله ناخن شور خارج نمائید

در صـورت  . جراحی توصیه نمی شـود به دلیل صدمه به پوست و افزایش احتمال پوسته ریزي ، برس براي آمادگی دست براي  - 4
ناخن شورهایی که قابلیت اتوکالو شدن و استرلیتی مجدد را دارنـد در حـال حاضـر    . ( لزوم از ناخن شور استریل استفاده کنید

 . )در بازار موجودند

میکروبیال یـا محلـول   قبل از پوشیدن دستکش استریل ، ضد عفونی دست براي اعمال جراحی با استفاده از صابون مناسب آنتی  - 5
 .مناسب مالش دست ترجیحاً با استفاده از محلول هایی که فعالیت پایدار داشته باشند ، باید انجام شود

در صورتی که کیفیت آب مورد اطمینان نیست ، در قسمت ورودي اتاق عمل بـراي آمـاده سـازي دسـت هـا قبـل از اقـدام بـه          - 6
 .اي مالش دست با پایه الکلی توصیه می شودجراحی مالش دست ها با استفاده از محلول ه

در هنگامی که با استفاده از صابون ضد میکروبی ، دست ها را براي اعمال جراحی آماده مـی نماییـد ، مطـابق بـا زمـان توصـیه        - 7
نی اسـکراب طـوال  . دقیقه دست ها و آرنج را مطابق با مراحل ذیل اسـکراب نماییـد   2-5شده شرکت سازنده ، معموالً به مدت 

 :توصیه نمی شود ) دقیقه  10براي مثال به مدت ( مدت 

این عمـل از آلـودگی مجـدد دسـت     . با باالتر نگاه داشتن دست ها از ساعد ، شروع به اسکراب دست ها و ساعد تا آرنج نمائید 
 .ها بوسیله آب ناحیه ساعد پیش گیري می نماید

 .شتان ، بین انگشتان و پشت و روي هر دست را اسکراب کنیددقیقه ، هر طرف هر یک از انگ 2-5با گرفتن زمان بمدت  

 .دقیقه در هر دو دست اسکراب نمایید 1رویه قدام و خلف ساعد را از ناحیه مچ تا آرنج بمدت  

دقیقـه طـوالنی تـر     1در صورتی که در هر زمانی دست شما با هر چیزي به جز برس تماس یافت ، ناحیه آلـوده شـده را بمـدت     
 .ئیداسکراب نما

دسـت را  . با حرکت یک سویه دست ها و آرنج از میان جریان آب ، دست ها را از نوك انگشتان تا ناحیه آرنج آبکشی نمائیـد  
 .در میان جریان آب به عقب و جلو حرکت ندهید



 .در کل فرآیند اسکراب دست ها دقت نمائید که آب به لباس جراحی که بر تن دارید نپاشد 

وشیدن گان ، کاله و دستکش استریل دست ها و ساعد را با استفاده از حوله اسـتریل و تکنیـک آسـپتیک    در اتاق عمل قبل از پ 
 .خشک نمائید

هنگامی که از محلول هاي جراحی مالش دست با پایه الکلی با فعالیت پایدار استفاده می نمائید ، مطـابق بـا زمـان توصـیه شـده       - 8
ست هاي خشک بریزید اسکراب جراحی دست و محلول مـالش دسـت بـراي    محلول را بر روي د. شرکت سازنده عمل نمایید

 .جراحی را با محلول هاي مالش دست با پایه الکلی به صورت پی در پی استفاده ننمائید

در هنگام استفاده از محلول هاي مالش دست با پایه الکلی مقدار محلول به حدي باشد کـه در کـل مـدت آمـاده سـازي دسـت        - 9
 .ی دست ها و ساعد تا ناحیه آرنج ها کامالً مرطوب باقی بمانندبراي اعمال جراح

 . )می باشد CC 16براساس مطالعات تجربی این مقدار کمتر از ( 

بعد از استفاده از محلول هاي مالش دست با پایه الکلی و قبل از پوشیدن دستکش استریل ، اجازه دهیـد دسـت هـا و سـاعد هـا      -10
  .وندتا ناحیه آرنج کامالً خشک ش

 :پروسیجرهاي تهاجمیاسکراب دست در

  تهاجمی اجباري میباشد انجام اسکراب دست توسط پزشکان ،پرستاران وپرسنل اتاق عمل درپروسیجرهاي
 یا و ایجادکرده همبند بافت ، مخاطی غشاي ، پوست روي منفذ یا برش که گفته میشود پروسیجرهاي تهاجمی به اقداماتی: تعریف

  : حداقل شامل موارد ذیل است. شوند وارد بدن طبیعی منافذ از هایی ابزار اینکه
  تهاجمی و تمامی اعمال جراحی  مداخالت تشخیصی درمانی●

ٰ آرترو سنتز: مانند(آسپیراسیون زیرجلدي مایعات بدن یا هوا از طریق پوست●   ،پاراسنتز، LP ، آسپیراسیون مغز استخوان،◌

 ...)،شالدون ،کاتتروریدمرکزي وChest tubeتوراسنتز، کاتتریزاسیون سوپراپوبیک، گذاردن 

  )مغز استخوان،پستان،کبد ،عضالت، کلیه، پروستات،مثانه، پوست و اندام هاي تناسلی ادراري (بیوپسی●

  ......)ردن بالون وکاتتریزاسیون قلبی، ، آنژیوپالستی،گذاردن استنت، گذا: به عنوان مثال(پروسیجرهاي قلبی●

  .....)کولونوسکوپی،برونکوسکوپی، سیستوسکوپی، نفروستومی ، یورتروسکوپی و: به عنوان مثال(آندوسکوپی ●

  )کله سیستکتومی الپاراسکوپیک، نفروکتومی الپاراسکوپیک : به عنوان مثال(پروسیجرهاي الپاراسکوپیک ●

  )ي مختلفی که با ایمپلنت توام می باشندپروسیجرها:به عنوان مثال(پروسیجرهاي تهاجمی چشمی●



  .دبریدمان پوست وزخم که در اتاق عمل انجام می شود●

  ختنه     ●     تراکئوستومی●    Pegگذاردن ●

 دستورالعمل اسکراب دست بصورت پوستردراتاقهاي پانسمان بخشهاودراتاق عمل باالي کلیه سینکها نصب میباشد 

  
  :جهت پیشگیري و کنترل عفونت نحوه استفاده پرسنل ازدستکش 

  :استفاده از دستکش تمیز و غیراستریل در موارد زیر  -الف

  جهت تماس با خون ، ترشحات ، موکوس ، و قسمتهاي مرطوب شده بیمار  -

  ساکشن کردن دهان و حلق بیمار  -

  تخلیه کیسه ادرار   -

  در آوردن آنژیوکت و سوند ادرار بیمار -

  قبل از ورود به اتاق ایزوله  -

  :استفاده از دستکش استریل در موارد زیر -ب

  .تماس با زخم ، مخاط و هرقسمتی از بدن بیمار که فاقد پوست است  -

  گذاشتن کاتتر ورید مرکزي یا شریان پولموناري  -

  گذاشتن سوند مجاري ادرار -

  .ک باشدهرگونه پروسیجر خاص که نیاز به انجام به شکل آسپتی -

  .هرگونه تماس با بیمارانی که داروهاي ضعیف کننده سیستم ایمنی دریافت می کنند -

  ساکشن کردن ترشحات راه هاي هوایی  -

  



  
 
 



  

  دستورالعمل مصرف مواد ضدعفونی کننده وگندزدا
  )ضد عفونی کننده سطوح وکف(HPسایا سپت 

  

  

 

  

 

 

 

شرایط نگهداري  

 در محیطی که داراي تهویه مناسب است نگهداري شود. 

 براي رقیق سازي از دستکش وماسک استفاده شود. 

  بسته باشدهمیشه )کنستانتره ورقیق شده (در پوش محصول. 

 محصول در دماي محیط معمولی نگهداري شود. 

 از استفاده همزمان با پودر شوینده وایتکس وجوهر نمک خودداري شود. 

  ساعت قابل نگهداري است 48محلول رقیق شده در ظرف دربسته وتمیز تا. 

  سپتی سرفیس

  )بیمار وسایر سطوح آلوده وداراي لکه میز کار ، ترالی دارو ، تخت (اسپري ضدعفونی کننده سریع االثر سطوح 

  دستورالعمل مصرف

این ماده آماده به مصرف است ونیازي به رقیق کردن ندارد مقدار مناسبی از محلول را روي سطوح آلوده 
دقیقه فعالیت ضدمیکروبی خود را اعمال  2-1اسپري کرده واجازه میدهیم خشک شود این محلول در مدت 

  .میکند

  شرایط نگهداري

 محصول در دماي محیط معمولی نگهداري شود. 

 از استفاده همزمان با پودر شوینده وایتکس وجوهر نمک خودداري شود. 

 در محیطی که داراي تهویه مناسب است نگهداري شود. 

  

  روش مصرف  زمان اثر گذاري  رقت مصرفی  محل مصرف

  

سطوح 
  وکف

    دقیقه 60  درصد 5/0

اسپري 
واسفنج 

  کشی

  دقیقه 30  درصد1

  دقیقه 15  درصد 5/1

  دقیقه  5    درصد 2



  

  )غیربحرانی ونیمه بحرانیابزار (ضدعفونی کننده ابزار آالت پزشکی HI–سایا سپت 

 

 

 

  

 

 

 

  استفاده شود ٪2این ماده به صورت. 

 عمل پاکسازي وشستشوي ابزارآالت با ماده شوینده انجام شود "قبل از غوطه وري وسایل حتما. 

 ابزار آالت پس از ضدعفونی آبکشی شود. 

 صورت آلودگی ظاهري محلول رقیق شده آن را با محلول جدید تعویض کنید در. 

شرایط نگهداري  

 در محیطی که داراي تهویه مناسب است نگهداري شود. 

 براي رقیق سازي از دستکش وماسک استفاده شود. 

  همیشه بسته باشد)کنستانتره ورقیق شده (در پوش محصول. 

 شود محصول در دماي محیط معمولی نگهداري. 

 از استفاده همزمان با پودر شوینده وایتکس وجوهر نمک خودداري شود. 

  روز قابل نگهداري است 14محلول رقیق شده تا. 

  پی سی–سپتی سیدین 

قادر به ازبین بردن )اتانول ، ایزوپروپانول ، کلر هگزیدین (ضدعفونی کننده دست برپایه الکل 
  .بیمارستانی است میباشدمیکروارگانیسم هاي مضر که عامل عفونت 

  دستورالعمل مصرف

دستورالعمل ارائه شده توسط (  HAND RUBسی سی از محلول را در دست ریخته و به روش  3تا  2
  .انجام دهید) کنترل عفونت بهداشت وواحد 

  شرایط نگهداري

 درپوش محصول همیشه بسته باشد. 

 دور از خورشید ومنابع حرارتی نگهداري شود. 

  روش مصرف  گذاريزمان اثر   رقت مصرفی  محل مصرف

  

  ابزار پزشکی

    دقیقه 60  درصد1

  دقیقه 30  درصد5/1  غوطه وري

  دقیقه 15  درصد2



 
  ایزوالسیون

  .رعایت اصول جداسازي مشتمل بر دو قسمت احتیاطات استاندارد و احتیاط براساس راه انتقال بیماري است 

 :احتیاطات استاندارد  - 1

موارد زیر را رعایت ... پرسنل در صورت تماس با خون ، تمام مایعات بدن ، ترشحات و مواد دفعی ، پوست آسیب دیده ، مخاط و  -
  .می کنند

  پوشیدن دستکش -

  شستن دستها قبل و بعد از خروج دستکش در فواصل تماس بین بیماران -

  .استفاده از گان و محافظ چشم و ماسک در اعمالی که احتمال پاشیده شدن مایعات بدن وجود دارد -

  ، عدم خم کردن یا شکستن سوزنها) RECAPعدم ( عدم دستکاري سوزن ها و وسایل تیز  -
   SAFTY BOXو وسایل نوك تیز و برنده  در ظروف مقاوم  دفع سوزن ها -

  .حتیاطهایی که باید براساس راه انتقال عفونتها  رعایت گردندا- 2

  )(Air born Precaution احتیاطات هوایی

میکرون با ذرات گرد و غبار حاوي عامل عفونی  5براي جلوگیري از انتقال بیماریهایی که از طریق هسته قطرات با اندازه  کوچکتر از 
  ابله مرغان یا زوناي منتشر –سرخک  –بکار می رود و مانند سل ریه 
  اصول احتیاطات هوایی

  .بیمار در اتاق ایزوله با فشار منفی نگهداري شود -

  .ب اتاق  بیمار بسته باشددر -

  )نه داخل  بخش( خروج هوا از اتاق بیمار باید بطور مستقیم به فضاي خارج و بیرون باشد  -

  .استفاده می کنند N95پرسنلی که وارد اتاق می شوند از ماسک  -

  .می شودجابجائی بیمار محدود و درصورتیکه نیازبه جابجایی دارد، از ماسک جراحی جهت بیمار استفاده  -

  .پرستار به بیمار مبتال به سل  یا مشکوك به آن  توصیه می کند دهان و بینی خود را هنگام عطسه یا سرفه با دستمال بپوشانند-

  )Droplet Precaution(احتیاط قطرات 

  .از این نوع احتیاط استفاده می شود ) قطره ( براي جلوگیري از انتقال آئروسلهاي درشت 



عطسه یا زمان  –که این ذرات هنگام سرفه ... آنفلوانزا و –سیاه سرفه  –د منگوکوك ، پنوموکوك مقاوم به دارو بیماریهایی مانن
  .ساکشن کردن یا برونکوسکوپی ایجاد می شود

  اصول احتیاط قطرات

ند بیمار با یک بیمار در اتاق ایزوله بستري شده ولی اقدام خاصی براي کنترل هواي اتاق ضرورت ندارد و درصورت وجود چ -
  .بیماري خاص می توان آنها را در یک اتاق بستري نمود

  .درب اتاق می تواند باز باشد-

  .در صورت کارکردن پرسنل در فاصله یک متري بیمار از ماسک جراحی استفاده می شود –

  تابع اصول احتیاطات استاندارد –دستکش  –استفاده از گان  -

  .خارج از اتاق ایزوله ماسک  جراحی استفاده می شوددر صورت جابجائی بیمار به  -

  ) (Contact Precaution احتیاطات تما سی

براي جلوگیري از انتقال ارگانیسم هاي مهم مربوط به بیماران کلونیزه یادچار عفونت از طریق تماس مستقیم یا غیر مستقیم از این نوع 
  ...)آبسه هاي باز شده و -هاي اسهالی حادبیماری –مانند زخم بستر .( احتیاط استفاده می شود

  اصول احتیاطات تماسی

  بستري بیمار در اتاق ایزوله -

  استفاده از وسایل حافظت فردي -

  پوشیدن دستکش در زمان ورود به اتاق -

  در آوردن دستکش قبل از ترك اتاق  - 

  استفاده از ماده الکلی  دست بالفاصله پس از در آوردن دستکش -

  ه از گان در صورت احتمال تماس لباس با بیمار یا سطوح پیرامون بیماراستفاد -

 .قبل از ترك اتاق ایزوله گان درآورده می شود -

دستگاه فشارسنج در اتاق ایزوله بماند در صورت اسـتفاده مشـترك از ایـن وسـایل بایـد ابتـدا        –وسایل غیر بحرانی بیمار مانند گوشی  -
   .پاك و گندزدایی و سپس مورد استفاده قرار می گیرد

  



  

  :منابع 

  کتاب نظام مراقبت عفونتهاي بیمارستانی-

  وزارت بهداشت 27/10/96دستورالعمل فراوري مجددوایمن وسایل پزشکی مورخ   -

   کتابچه موادشیمیایی- 

  

  

  همیشه شادوسالم باشید
 ھمیشھ 

 

 

 

 

 

 

 


