




:مقدمه  

 میر و مرگ میزان افزایش باعث تنها نه عفونت ایجاد مسئله   
 برآوردی .گردد می نیز ها هزینه افزایش به منجر بلکه شده،

 1995 سال در بیمارستانی عفونت از ناشی هزینه میزان از
 به منجر طرفی از و بوده دالر بیلیون 4/5 حدود در آمریکا در

 .است شده –دقیقه 6 هر در مرگ یک– نفر88000 مرگ



:برآورد بار عفونتهای بیمارستانی در کشور  

باشد %10اگر میزان شیوع عفونتهای بیمارستانی به صورت سالیانه در ایران 

:براساس یک آمار تقریبی1389برآورد سال   

 

هزار مورد عفونت بیمارستانی600  

هزار مورد مرگ  60حداقل   

میلیون روز بستری اضافه 3  

میلیارد تومان هزینه اضافه 300  



:تعدادی از اصطالحات  

 

WHO :  جهانی بهداشت سازمان 

 

CDC :   ها بیماری کنترل مرکز 

 

OSHA :  کارکنان از حفاظت مرکز 

 



:تعریف عفونت بیمارستانی  

 
عفونت بیمارستانی به عفونتی گفته می    

شود که افراد بستری در بیمارستان در 
مدت زمانی که در بیمارستان به سر می 

برند به آن مبتال می شوند و تظاهرات 
بیماری ممکن است در حین بستری بودن 

.  و بعد از مرخص شدن بیمار بروز کند
ساعت  72الی  24معموال عفونتهایی که 

پس از بستری شدن بیمار در مرکز 
درمانی ظاهر می شوند را به عنوان 

اگر . عفونتهای بیمارستانی قلمداد میکنند
ساعت بعد از بستری  24در مدت کمتر از 

شدن عفونت اتفاق بیفتد احتماال بیمار در 
هنگام پذیرش در مرحله کمون آن بیماری 

 .بوده است



 کنترل عفونت

کنترل عفونت    
سلسله اقداماتی 
است که هدف از 

انجام آن حفظ 
سالمتی و ایمنی 

بیماران، کارکنان و 
مالقات کنندگان 

جهت پیشگیری از 
ابتال به بیماریهایی 

چون ایدز، هپاتیت و 
 .می باشد... 

 



• Patients 

• Staff 

• Society 

Who is at risk of infection? 



:عوامل موثر در بروز عفونت های بیمارستانی در یک بخش  

عدم رعایت احتیاطات استاندارد-1  

عدم رعایت ایزوالسیون بیماران عفونی-2  

فضای نامناسب و فاصله کم تخت بیماران-3  

خرابی دستگاههای تهویه هوا-4  

عملیات ساختمانی و ساخت وساز در مجاورت بخشهای بستری-5  

مشکل تامین آب سالم و دفع فاضالب-6  

مشکل دفع زبالهای عفونی بیمارستانی-7  

عدم رعایت تزریقات ایمنی-8  

استفاده نادرست از مواد ضدعفونی کننده-9  

مشکالت استریلیزاسیون-10  

ممنوع بودن مرخصی برای پرسنل مبتال به بیماری عفونی-11  



:عوامل موثر در بروز عفونت های بیمارستانی در یک بخش  

شلوغی بخش و ورود مالقات کنندگان عفونی به بخش-12  

ضعف آزمایشگاه در شناسایی عوامل عفونی-13  

عدم تشکیل پرونده بهداشتی کارکنان و عدم واکسیناسیون واکسن های -14
 ضروری برای پرسنل

.حضور دانشجویان پزشک و انترن ها-15  

عوامل مربوط به بیمار از جمله ضعف سیستم ایمنی و بیماری های همراه -16
 مثل دیابت و آسم

استفاده طوالنی و نادرست از ونتیالتور-17  

استفاده طوالنی و نادرست از کاتتر وریدی و شریانی-18  

استفاده طوالنی و نادرست از کاتتر ادراری-19  

اعمال جراحی اورژانس در مناطق آلوده-20  

نبود یا کمبود برنامه های آموزشی و باز آموزی برای پرسنل-21  



Five Pillars of Infection Control 

* Isolation of patients and  

    barrier precautions 

*  Decontamination of items  

    and equipment (Disinfection  

    and Sterilization) 

*  Prudent use of antibiotics 

*  Handwashing 

*  Decontamination of   

    environment 



 وظایف سرپرستار در برنامه مراقبت و کنترل عفونت بیمارستانی

گزارش موارد مشکوک به عفونت بیمارستانی به تیم کنترل عفونت بیمارستانی-1  

برنامه ریزی جهت شرکت کلیه پرسنل در برنامه های آموزشی دورهای -2

 کنترل عفونت

اطمینان از رعایت احتیاطات کنترل عفونت در بخش  -3  

آموزش به کارکنان جدید الورود بخش در خصوص رعایت احتیاطات کنترل -4

 عفونت در بخش

نظارت به عملکرد پرسنل خدمات در خصوص استفاده از مواد ضدعفونی -5

.کننده و نحوه برخورد با زباله های عفونی و غیر عفونی  



 توجه
 

 به که باشد می ادراری عفونتهای بیمارستانی عفونتهای نوع ترین شایع 
  عفونت نوع این .شود می ایجاد گذاری سوند هنگام در مشکالت دلیل

 .شود می شامل را بیمارستانی عفونتهای از 40%

    

 در و میشود شامل را بیمارستانی عفونتهای از %10 جراحی های زخم 
 دارد وجود میکروارگانیسمها از بیشتری تعداد که ها جراحی از بعضی

 .میکند پیدا افزایش %30 به



:منابع عفونتهای بیمارستانی  

آندوژن: 

 بیمار بدن ایمنی سیستم نقص دلیل به بیمار بدن در موجود طبیعی فلور
 بیمار بدن در عفونت ایجاد دیگر بافت به بافت یک از شدن جابجا یا

 سودوموناس ، ،اشرشیاکلی استافیلوکوک کاندیدا، مثل میکند

 

آگزوژن: 

 آلوده تجهیزات کنندگان، عیادت بیماران، سایر پرسنل، از زا بیماری عوامل
 خطرناک بسیار عوامل این .میکند پیدا انتقال بیمار به آلوده محیط و

         .شوند می محسوب بیمارستانی های گونه از چون هستند



فاکتورهایی که منجر به بروز عفونتهای 
:بیمارستانی در بیماران میشوند  

Intrinsic (داخلی عوامل): 

 بیماری نوع –بیمار ایمنی سیستم وضعیت –جنس –سن

 

Extrinsic (خارجی عوامل): 

 انجام بیمارستان در که باشند می اعمالی و مراقبتها با ارتباط در
 با تماس -درمانی تشخیصی اعمال -جراحی اعمال :شامل میشوند،

 پرسنل

  

 در تغییر ولی گیرند، می قرار تاثیر تحت و کرده تغییر راحتی به خارجی عوامل
 .است سخت بسیار داخلی عوامل



 
 اشرشیاکلی، سودوموناس، استرپتوکوک، استافیلوکوک طالیی

  GNB (gram negative bacillus) :ادراری های عفونت اصلی عامل•
 (e.coli) واشرشیاکلی

 اورئوس استافیلوکوک :جراحی زخم عفونت عامل•

 :عروقی داخل کاتتر گذاشتن از ناشی عفونت اصلی عامل•
 اپیدرمیس استافیلوکوک

 آئروژینوزا سودوموناس :سوختگی زخم عفونت عامل•

 کلبسیال :پنومونی اصلی عامل•



Disinfection - Disinfectants 

- Definitions:  DAB(Germany), MDA(United Kingdom), CDC(USA) 

- Sterilization 

Method of Decontamination 
Cleaning:   
* allows the physical removal of microorganisms 

* allows prevents inactivation of the disinfectant by organic matter 

* complete surface contact during further decontamination procedure 

Through cleaning of items is a prerequisite before disinfection and sterilization is 
commenced 

Disinfection: 
* by heat or chemicals will destroy microorganism but not bacterial spores   

 chemical disinfection does not necessarily kill all microorganisms present but reduces 
them to a level not harmful to health 

Antiseptics: 
* the  agents must have effective antimicrobial activity 

* must not be toxic to living tissues   

* chemicals used to kill microorganisms on skin or living tissue 

Sterilization: 
* a process which achieves the complete destruction or removal of all microorganisms , 

including  bacterial spores  

 

 



بستري عفونت مسئله جز به دليلي به كه بيماري توسط بيمارستان، در شده كسب عفونت :بيمارستاني عفونت 

   .است گرديده

باشد الكل درصد 70 حاوي حداقل كه دست كننده ضدعفوني محلول :راب لكلا. 

بايوسايد تركيبات داراي قوي كننده پاك يك :باكتريال آنتي صابون 

ها، كلرين الكلها، :شامل پوست با مستقيم تماس در استفاده براي كش ميكروب تركيب يك :سپتيك آنتي 

 ها يدين ها، كلرهگزيدين

  شيميايي و فيزيكي عوامل از استفاده با ابزارآالت ظاهري هاي آلودگي بردن بين از :پاكسازي 

شيميايي يا فيزيكي هاي روش بوسيله ميكروارگانيسمها از بخشي بردن بين از :ضدعفوني 

ميكروارگانيسمها كامل بردن بين از :استريل 

 

 

 

 



 قابل هاي جرم در ميكروارگانيسمها 90%
 روزانه نظافت از هدف و دارند وجود مشاهده

  ها جرم اين كاهش يا كني ريشه بيمارستانها
  و ها شوينده نه كه داشت توجه بايد.ميباشد

 زدايي جرم عدم صورت در زدا گند مواد نه
 نقش توانند نمي ( سائيدن و مالش) مكانيكي

 .نمايند اعمال كامل طور به را خود فعاليت و

:نکته قابل توجه  



اجراي يك برنامه ضدعفوني مؤثر به چندين فاكتور  
.بستگي دارد  

 بررسي وضع موجود1.

 پاكسازي2.

 شستشو3.

 ضدعفوني4.

 ارزيابي اقدامات انجام شده5.

 

 

 

:اجرای یک برنامه ضدعفونی  



 :بررسي وضع موجود -1
 شناسايي و ارزيابي عوامل عفوني مورد نظر-
 چگونگي انتقال آنها-
 .شناسايي نواحي كه بالقوه ممكن است آلوده شده باشند-
 انتخاب يك ضدعفوني كننده شيميايي مناسب-

 

:اجرای یک برنامه ضدعفونی  



 نظافت یا پاکسازی

به معنی حذف تمام آلودگی ها 
از ( مانند مواد آلی و معدنی)

 .اجسام و سطوح است



Time 

Temperature 

Mechanics 

Chemistry 

4 main factors in cleaning: 



 :دميگير ارقر دهستفاا ردمو يرز اردمو در بيشتر سونيكالتراو هستگاد

 .مينمايد كمك ستيد زيپاكسا يندآفر به موثر روش يك انعنو به-
 ماشين با زيپاكسا از پس يا قبل هچسبيد يقشرها دنبر بين از جهت-

   اي هحفر چند قطعات پاكسازي براي-

 

 40 بين بايد شوينده محلول دماي ،سونيكالتراو هستگاد با پاكسازي ايبر
 تضمين آب تأثير باشد پايين آب دماي صورتيكه در باشد درجه 45 تا

 .شوند لخته است ممكن ها پروتئين شود بيشتر دما اين اگر و شود نمي

سيله  وكامل به ر به طواً بايد بعدروش ين ابا پاكسازي شده سايل وصوالً ا
سب خشك منار بطوبالفاصله ه و شدبكشي بصورت دستي آماشين يا 

 .دشو



Soaking in US baths Laboratorywashing 
machines 

 

Automated Cleaning Manual Cleaning 





 مقدمه

  شود مي اطالق شيميايي تركيبات به گندزداها، يا ها كننده ضدعفوني

  زا بيماري اجرام بردن بين از يا و انتشار از جلوگيري كنترل، براي كه

  اشياء، سطوح روي يا و اماكن در (... و ها قارچ ها، ويروس ها، باكتري)

 .گيرند مي قرار استفاده مورد

  مهم هاي آنزيم ويژه به ها پروتئين روي معموالً مواد اين

 .كنند مي عمل ها ميكروارگانيسم

  هيدروليز، اكسيداسيون، :صورت به است ممكن ها آن عمل مكانيسم

 .باشد جايگزيني يا و (تقليب) ماهيت تغيير



.1Germicides/Biocides 

 بين از را ها ميكروارگانيسم كه ميشود اطالق شيميايي مواد به*

 .ميبرند

 مهم هاي آنزيم بويژه ها پروتئين روي ً معموال مواد اين*

 .نمايند مي عمل ها ميكروارگانيسم

  اكسيداسيون، :صورت به است ممكن ها آن عمل مكانيسم*

 .باشد جايگزيني ويا (تقليب) ماهيت تغيير هيدروليز،

 



به موادي اطالق ميشود كه صرفاً از رشد و تكثير ميكروارگانيسم ها  
.مي نمايندجلوگيري   

اين مواد تمام ميكروارگانيسم ها را از بين نبرده و فقط جمعيت ميكروب  
ها را در سطوح اشياء كاهش داده تا از نقطه نظر بهداشت عمومي بي خطر  

(شوينده ها.)و ايمن باشند  

حذف فيزيكي مواد خارجي ، خاک ،  غبار و مواد آلي مثل كود ، خون ،  
پاكسازي به طور معمول باعث حذف  . ترشحات  و اجرام را پاكسازي گويند 

 اجرام مي شود تا باعث از بين رفتن آن ها
 



  

به مراحل فيزيكي مثل گرما يا شيميايي مثل استفاده از اتيلن اكسيد عنوان 

ميشود كه منجر به از بين رفتن و تخريب همه شكلهاي زندگي 

.ميكروارگانيسم ها ميشود  

ذرات گرد و غبار و مواد آلي را از سطوح پاک مي كنند و اجازه مي دهند تا 

ضدعفوني كننده ها به ميكروارگانيسم ها كه در زير و يا بين آنها قرار دارند 

.دسترسي پيدا كنند  

باعث كاهش كشش سطحي شده و قابليت نفوذپذيري آب را افزايش مي 

.دهند تا بدينوسيله مواد آلي راحتر از سطوح اشياء پاک گردند  



Level of 

disin-

fection 

Spores TB 

Vege-

tative 

bacteria 

Fungi 

Nonlipid 

& small 

viruses 

Lipid & 

medium-

size 

viruses 

High + * + + + + + 

Inter-

mediate 
- + + + +/- + 

Low - - + +/- +/- + 

Classification of chemical disinfectants 

* high-level disinfectants may not be able to kill large numbers of spores 





آلكننده ي ايده ضدعفوني   







نوع كاربري •  

طريقه مصرف •  

نياز به رقيق سازي •  

ميزان مصرف •  

مدت زمان مصرف •  

آمادگي اوليه •  

تاريخ توليد و انقضاء •  



 .هستند مؤثري بسيار و الطيف وسيع هاي كننده ضدعفوني

  قطع و ها پروتئين ماهيت تغيير طريق از را خود ضدميكروبي اثر
 .دهند مي انجام نوكلئيك اسيدهاي ارتباط

  اسپورها و ها مايكوباكتريوم ،ها ويروس ،ها قارچ ،ها باكتري روي
 .مؤثرند

 .ندارند را سيمان و الستيك ،فلزات روي بر خورندگي خاصيت

 .است ضروري آنها از استفاده هنگام به شخصي حفاظت لوازم

 (، گلوتارآلدئیدفرمالدئید)آلدئیدها 



 .دارد كاربرد (ها آندوسكوپ) پزشكي لوازم ضدعفوني براي

 .گيرد مي قرار استفاده مورد ضدعفوني براي %2 غلظت با

 .دارد بستگي حرارت درجه و pH به زيادي ميزان به آن اثربخشي

 سخت هاي آب و ها صابون ،آلي مواد درحضور فرمالدئيد، به نسبت

 .است مؤثرتر

 گلوتارآلدئید



  :و ضدعفوني ابزار اندوسكوپيطراحي اتاق انجام 

 
 مي گرفته نظر در اندوسكوپي انجام براي كه محلي در است الزم
 بقيه از ها اندوسكوپ كردن ضدعفوني و تميز مخصوص منطقه شود

 .باشد داشته مناسبي تهويه و بوده مجزا قسمتها
  از شده متصاعد بخارات عوارض از پيشگيري منظور به همچنين

  در (%2 گلوتارالدهيد مورد در بخصوص) كننده ضدعفوني مواد
 عمل به الزم دقت گلوتارالدهيد از نگهداري مخصوص ظرف طراحي

 .آيد

 



 عهده به را وسايل كردن ضدعفوني وظيفه كه كاركناني سالمت و ايمني
  عليه بر بايد اندوسكوپي اتاق پرسنل كليه .دارد فراواني اهميت دارند
HBV صورت در و روپوش و مناسب دستكش از و باشند شده واكسينه 

 يا و حاد عفونت با بيماران مورد در) مخصوص عينك و ماسك زومل
 .كنند استفاده (عفونت سرايت نظر از باال ريسك

 
 ضدعفوني مواد با تماس خطر از بايد اندوسكوپي بخش كاركنان تمام 

 حذر بر تماسي چنين از تا باشند مراقب كامالً بايد و بوده آگاه كننده
 .باشند

 



زم است قبل از شروع كار روزانه و همچنين پس از پايان  ال
 :هر اندوسكوپي اقدامات زير به عمل آيد

 شوينده محلول و ولرم آب با كامل طور به و دقت با دستگاه .1
 هيچگونه كه اي گونه به شود، داده شستشو و گردد تميز مناسب
 يك از استفاده منظور اين به .نماند باقي آن روي زايد ماده يا ترشح
 .است مفيد نرم مسواک مثل دار برس مناسب وسيله

 بايد برس اين خود كه) برس با بار چند بايد اندوسكوپي مجاري كليه
 شده، تميز طول تمام در (باشد شده ضدعفوني و تميز دقت به قبالً

  نوک و شده برداشته آندوسكوپ انتهاي در موجود پوشش
  همراه آب بايد .گردد تميز كامل طور به آرامي و دقت با اندوسكوپ

 تزريق اندوسكوپي مجاري كليه داخل بار چند شوينده محلول با
  براي است قرار كه موقعي حتي .گردد انجام شستشو و شده

  دادن قرار از قبل بايد شود استفاده اتوماتيك ماشين از ضدعفوني
 .پذيرد صورت اقدامات اين ماشين داخل در دستگاه

 

 

 



  در كامل طور به و جدا نور منبع از بايد سپس اندوسكوپ دستگاه .2
  در دقيقه 20 حداقل و شود برده فرو %2 فعال گلوتارالدهيد محلول

  مجدداً ضدعفوني محلول بايد مدت اين در .گيرد قرار وضعيت اين
 .شود تزريق اندوسكوپ مجراي داخل به

 

 دستگاه دادن قرار با مرحله اين اتوماتيك، ماشين وجود صورت در
 .شود مي انجام اتوماتيك ماشين در

 



  آب با مجدداً و خارج ضدعفوني محلول از دستگاه سپس .3
  مجراها دريچه و انتهايي پوشش و گردد خشك و شده شستشو

 .شود مجدد استفاده آماده و نصب
  در دستگاه نباشد ديگري بيمار ضدعفوني از پس كه صورتي در

  مخصوص چمدان در نبايد) شده آويزان خود مخصوص محل
 ديگر بار يك آندوسكوپي شروع از قبل بعد، روز و (شود نگهداري
 .گيرد انجام 3 تا 1 اقدامات

 

 
 

 



 :ساكشن عفوني ضد
 

 مواد تخليه شامل ساكشن هاي دستگاه ضدعفوني و شستشو مراحل
 ساكشن هاي شيشه كردن ضدعفوني جهت) گندزدايي پاكسازي، آلوده،

  سديم هيپوكلريت درصد 5 محلول در دقيقه 20-30 مدت به بايستي
  كه شوند شستشو نحوي به و شده خارج محلول از سپس شوند ور غوطه

 مي كردن خشك به نياز و (شوند پاک آن روي از گندزدا مواد باقيمانده
 .باشد

 
 

 



فرمالدئيد گازي با بوي تند است. 

 شكل گازي آن براي ضدعفوني سطوح چوبي، آجري ، درزها و لوازم
 .مكانيكي مورد استفاده قرار ميگيرد

در آب به خوبي حل مي شود. 

 به نام فرمالين عرضه % 37فرمالدئيد معموال به صورت محلول آبي
 .مي شود

 فرمالدئيد در آب ميباشد% 37فرمالين محلول. 

 



oنابود را ميكروب ها انواع يتمام و است قوي كشي ميكروب ، يدئفرمالد  

 دستگاه ، جراحي ابزار ، وسايل و اماكن ضدعفوني براي ماده اين از .مي كند

  .مي شود استفاده آندوسكوپي و دياليز

oگرفت قرار آن معرض در نبايد و  است سمي آن بخارات كه كنيد توجه. 

oاست شده اعمال كشورها از بسياري در آن مصرف ممنوعيت. 

oباشد مي شده شناخته  زاي سرطان ماده يك. 
 



در مورد استفاده از ضدعفونی کننده ها سه عامل مهم 
 :می باشد

 

 
 غلظت   -1

   
 زمان اثر گذاری  -2

   

 دما -3

 ضد عفونی کردن



نکاتی در خصوص نحوه صحیح پاکسازی و 
 ضدعفونی

از مخلوط کردن مواد ضدعفونی کننده با •
 .یکدیگر خودداری نمایید

همواره به رقت مصرفی و زمان تماس •
 .توصیه شده دقت شود

  ، مقدار%1جهت آماده سازی یک محلول •
10cc  990 از کنسانتره را درcc آب

 . رقیق میکنیم
از تماس فرآورده های ضدعفونی کننده با •

 .اجتناب کنید... پوست، مخاط دهان، بینی و 

 

 



 ضد عفونی سطح باال
(جهت غوطه وری لوازم پزشکی حساس به گرما)  

 

 سازی آماده برای مناسب استاندارد عنوان به ضدعفونی از سطح این
 های آندوسکوپ جمله از) گرما به حساس بحرانی نیمه پزشکی ابزارهای

 ها، مایکوباکتری وژتاتیو، های باکتری تمامی (انعطاف قابل و فایبراپتیک
 .کند می غیرفعال را ها واسپورباکتری ها قارچ ها، ویروس

 
 گلوتارآلدئید•
 اسید پراستیک•
 هیدروژن پراکسید•

 



 
 :شود می انجام روش دو با کردن استریل

  فیزیکی     

 شیمیایی 

 

 :شود می انجام حرارتی روش با فیزیکی

ساعت 2 الی 1 وزمان درجه 180 الی 170 دما :(فور دستگاه) خشک   

پوند 15 وفشار دقیقه 15 زمان و درجه 121 دما :(اتوکالو دستگاه) مرطوب 

 

 :شود می انجام شیمیایی مواد از استفاده با شیمیایی

(ساعت 12 الی 9) آلدئید گلوتار 

(ساعت 1) اسید پراستیک 

 استریل کردن
 



*



 زده زنگ لوله هاي از كه استريليزاسيون در استفاده مورد بخار*
  .شود ابزار خوردگي موجب مي تواند نيز مي نمايد عبور
 نو، ابزارهاي به خوردگي پديده انتقال از جلوگيري راه ترين  مهم*

  .است زده زنگ و فاسد ابزارهاي كردن معدوم
 خشك كامالً را آنها بايد نگهداري، جهت ابزارها پوشاندن از قبل*

 ممكن ابزار، دنده هاي قفل درون در مانده باقي رطوبت زيرا نمود
 شدن ضعيف به و گردد منجر خوردگي و لك ايجاد به است

   .بيانجامد جراحي عمل خالل در آن شكستگي و ابزار مقاومت



 به روش پالسما

 استریل کردن
 



 :نکات مثبت دستگاه

 

 انجام استریل ابزار در حرارت و رطوبت پایین1)

 عملکرد ایمن و بی خطر2)

 انجام استریل در سیکل زمانی کوتاه3)

 قابلیت بسته بندی و نگهداری وسایل استریل4)

 عدم ایجاد خطر برای محیط زیست5)

 



 :ایرادهای موجود در استریل کردن با روش اتیلن اکساید

 
به دلیل سمی و کارسینورژن بودن و امکان اشتعال و سمی بودن گازهای باقی 

 :مانده در محیط باید به نکات زیر توجه کرد

متری 8 دودکش یک و تهویه سیستم از استفاده 

محیط در گازها میزان گیری اندازه جهت مانیتورینگ سیستم به نیاز 

 ساعت در معرض هوا  14به دلیل وجود مواد سمی باید ابزار استریل حدود

 .قرار بگیرند

 این سیستم نیاز به یک فیلتر گاز کاتالیزور دارد تا گازهای سمی نهایی

 .بیخطر بشوند

 

 



 :نکات مثبت دستگاه

 

در درجه حرارت و رطوبت پایین انجام می شود که به ابزار 1)

 . صدمه نمی زند

 .بقایا در این روش آب و اکسیژن می باشد و سمی نمی باشد2)

ابزار خروجی نیاز به قرار گرفتن در مجاورت هوا ندارند، در 3)

 .دقیقه کاهش می یابد 90نتیجه زمان به حدود 

 .عمر ست ها افزایش می یابد4)



 :روش کار

 

 خارج شدن هوای سیستم با استفاده از پمپ وکیوم 1)

 تزریق شدن پر اکسید هیدروژن 2)

 دقیقه در معرض پر اکسید هیدروژن 5قرار گرفتن مواد به مدت 3)

ایجاد میدان رادیوفرکانسی و تبدیل شدن پراکسید هیدروژن به 4)

 رادیکال های آزاد

پرتاب شدن الکترون های آزاد شده از پراکسید هیدروژن در اثر 5)

 میدان رادیوفرکانسی به سمت ست ها

 
 .(درجه سانتیگراد است که به ست ها صدمه نمی زند 35دما در این روش )



:راههای انتقال  
 تماسی •
 قطرات•
 راه هوای  ی•

 
 

 

 
خطر در یک قدمی 

 !شماست
جهت ایمنی خود و 

دیگران توجه به 
موارد احتیاطات 

استاندارد ضروری 
 .است



احتیاط هایی که بر اساس راه انتقال عفونت در نظر 
:گرفته    می شوند شامل موارد زیر می باشند  

 

 تنفسی محافظ از استفاده :هوا راه -1

 ماسک از استفاده :قطرات راه -2

 کنترل گان، از استفاده دست، شستن و دستکش از استفاده :تماسی راه -3
 محیطی عوامل

 

 :باشد می تماس طریق از عفونت انتقال راه شایعترین و مهمترین

 مستقیم تماس•

 مستقیم غیر تماس•

 قطرات طریق از•

 

 



 

به منظور کاهش خطر انتقال میکرو ارگانیسمها در بیمارستان تدوین 

شده و باید برای کلیه بیماران تحت مراقبت ،صرفنظر از نوع 

.بیماری وتشخیص عفونی بودن یا نبودن بیمار رعایت شود  



 خون

همه مایعات و ترشحات بدن بجزعرق صرفنظر از اینکه حاوی خون 

 قابل مشاهده باشد یا نه

 پوست آسیب دیده

 غشاهای مخاطی



در بستری بیماران تمام از مراقبت هنگام در باید استاندارد احتیاطات 
 .شوند گرفته کار به بیمارستان

بدون یا دستکش با) دست تماس از بعد :دستها بهداشت رعایت 
 آلوده لوازم و دفعی مواد ترشحات، بدن، مایعات خون، با (دستکش

 .نمائید ضدعفونی یا و شسته را دستها

بدن، مایعات خون، به زدن دست هنگام به :دستکش از استفاده 
 .کنید استفاده دستکش از آلوده، لوازم و دفعی مواد و ترشحات

در دهان بینی، ،چشم از حفاظت برای :گان و ماسک چشم، محافظ 
 بیمار ترشحات اسپری یا شدن پاشیده احتمال که کارهایی انجام حین

 .گردد استفاده صورت محافظ و ماسک از دارد، وجود خون یا

 





*



 

 





برای حفاظت از پوست و جلوگیری از آلوده شدن لباس ها طی انجام :گان

فرایندهایی که احتمال پاشیده شدن خون یا ترشحات بدن وجود دارد باید از یک 
.گان تمیز استفاده کرد  

.آستین بلند با مچ کش دار باشد-1  

.گان باید یقه بسته باشد-2  

.اندازه گان باید مناسب باشد و بلندی آن تا زیر زانو باشد-3  

.گان باید ضد آب باشد-4  

.در صورت مشاهده آلودگی قابل مالحظه بالفاصله عوض شود-5  



برای حفاظت از غشای مخاطی و دهان در طی انجام فرایندهای :ماسک

درمانی که احتمال پاشیدن خون مایعات و ترشحات بذن وجود دارد ، الزم است از 
..ماسک استفاده شود  

.ماسک باید روی دهان ،بینی و چانه را به طور کامل بپوشاند -1  

.ماسک باید در صورت مرطوب شدن تعویض شود-2  

.ماسک را هرگز به گردن آویزان نکنید-3  

.پس از استفاده از ماسک دستها را شسته و یا ضدعفونی کنید-4  

.پس ازهربار استفاده ماسک را دور بیاندازید-5  





  

*When you have open sores or cuts on your hands 

 

*When shaving a consumer 

 

*When disposing of soild bed linens, gowns, dressings and pads 

 

*When you may come in contact with blood or any body fluids, open 
wounds, or mucous membranes 

 

*Performing or helping with mouth care 

 

*Performing or helping with perineal care 

 

*Performing care on a consumer who has broken skin 

 

 





 شستن دست و استفاده از الکل راب ها

 پوشیدن گان

 استفاده از ماسک

 پوشیدن صورت با عینک

 پوشیدن کاله یا محافظت موهای سر در صورت نیاز

 پوشیدن دستکش



:ابتدا آلوده ترین آن را درآورید و این کار طی دو مرحله صورت میگیرد  

در آوردن دستکش -1  

درآوردن گان-2  

شستن دست-3  

درآوردن عینک یا محافظ صورت-4  

ارسال عینک یا محافظ صورت جهت ضدعفونی مجدد-5  

درآوردن کاله یا پوشش مو-6  

درآوردن ماسک از پشت سر -7  

شستن و ضدعفونی دستها-8  



 

 

The medical instruments 

most often used 

are the 

 

Hands ! 



 در چه مواقعی دست را ضدعفونی کنیم؟

 بعد از 
 استفاده از سرویس های بهداشتی-
 جابجا کردن مواد غذایی خام-
 عطسه وسرفه کردن-
 حمل آشغال  و وسایل آلوده-
 تماس با بیمار -
 
 قبل از 
 خوردن، آشامیدن-
 تماس با بیمار-

 



 فعالیت هنگام در معمولا  که ها، دست روی بر مکانهای  ی شدن مشخص
 .شوند نمی پاک خوبی به دست، کردن ضدعفونی و کردن پاک



1 

6 5 4 

3 2 



 



به منظور کاهش خطر انتقال *
عفونت در محیط درمانی از الک 

،ناخن مصنوعی یا بلند و زیور 

.آالت استفاده نشود  



جهت محافظت از بیمار در برابر میکروبهای مضر )قبل از تماس با بیمار -1

(موجود در دستهای شما  

جهت محافظت بیمار در برابر ورود )قبل از انجام روشهای آسپتیک-2

(میکروبهای مضر موجود بر روی بدن خود بیمار به وی  

جهت )بعد از تماس با مایعات و ترشحات بدن بیمار و در آوردن دستکش-3

(حفاظت از فرد و محیط در برابر میکروبهای مضر بیمار  

جهت حفاظت از خود و محیط در مقابل میکروبهای )بعد از تماس با بیمار-4

(مضر بیمار  

بعد از تماس با اشیاء محیطی مجاور بیمار که بیمار با آن محیط در تماس -5

(جهت حفاظت از فرد و محیط در مقابل میکروبهای مضر بیمار)است  





Time [sec] 

90 

100 

99  

reduction in germ 
count  [%] 

30 

99,9  

80 

disinfection 

washing 

15 45 



Antimicrobial soap 
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Plain soap 

180 minutes 60 0 

log 

3.0 

% 

99.

9 

2.0 

1.0 

0.0 

99.0 

90.0 

0.0 

Alcohol hand rub 

Microzed HD  

Comparison between Microzed HD & Soaps 

83 



Hand disinfection 

Dr. H. Linde, IMMH - Regensburg 



Spaulding classification of medical devices 

Class of item Use of item Example 
Decont. level 

needed 

Critical 
Enter vascular system 

or sterile body tissues 

Hypodermic needle, 

Scalpels and other 

surgical 

instruments, Biopsy 

forceps 

Sterilization 

Semi-critical 

Comes in contact with 

intact mucous 

membranes 

Vaginal spec., 

Anaesthetic 

equipment, flex. 

Endoscopes 

High-level 

disinfection 

(by heat or 

chemicals) 

Non-critical 
Touches only intact 

skin 

Blood pressure cuff, 

Baby weigh scale, 

Examining table top 

Intermediate-

level or low-level 

disinfection 



 :پزشكي ابزار بندي تقسيم          

شوند مي وارد سخت يا نرم بافت در مستقيما كه ابزاري  : حساس ابزار. 

هستند تماس در مخاطي غشا با كه ابزاري  :حساس نيمه ابزار. 

هستند تماس در سالم پوست با كه ابزاري  :حساس غير ابزار. 

 

 

 

 



Standards for scalpel blade removal  

 
Single-

handed 

Device 

 
Re-

sheathing 

 
Forceps 

 

 

Hand 

Extracted from the AS/NZ Standards 3825-1998 pages 6 & 7.  



در و شده مصرف سوزنهای کردن دستکاری از 
 .کنید اجتناب مجدد گذاری پوش

های تیغه ها، سوزن و مصرف یکبار سرنگهای 
 را شده مصرف تیز نوک وسایل سایر و اسکالپل

 .دهید قرار  Safety boxدر

کنید خودداری پا و دست با زباله فشردن از.   





Using 
Deconta-
minating Cleaning 

Sterilizing Sorting / Packing Disinfecting 



Considerably infection risk ,hospital 

is divided to 4 section areas 

 

 o Low risk area: financial 

o Very high risk areas: operation rooms 

o High risk areas: ICU, NICU, Isolated rooms 

o Moderate risk areas: hospital ordinarily wards  





 محلی که در آن زایمان اتفاق می افتد•

 اتوپسی•

 اتاق گذاشتن کتتر قلبی•

 بخش همودیالیز•

 بخش سوختگی•

 اورژانس•

 حمام و دستشویی بیمار مبتال به اسهال•







 :ها تی از استفاده العمل دستور
 باید ها تی و سطلها قبیل از نظافت به مربوط وسایل 

 تی.شود نگهداری مناسب محل در و خشک صورت به
 هوای در امکان صورت در و باشند آویزان همیشه باید ها

 تمیز وسایل و ابزار شدن خشک.شوند نگهداری آزاد
 با راحتی به زیرا باشد می الزامی زمینی کننده

 .میشوند آلوده منفی گرم باسیلهای

 رنگ نوع سه با ها تی بخش هر در بیمارستانها در
 :میشوند مشخص دسته

 پرسنل اتاقهای به ،مربوط سفید-1

 راهروها و بیماران اتاقهای به سبز،مربوط-2

 ایزوله اتاقهای به ،مربوط زرد-3





 :در بیمارستان ها عموما

 

45  سطوح غیر بحرانی% 65تا 

25  نیمه بحرانی% 45تا 

10 %بحرانی می باشند. 



* 
 

البسه ملحفه، آوری جمع 
 فرآیندهای انجام و انتقال آوری، جمع
 که هایی ملحفه نظافت جهت الزم
 خون، با و گرفته قرار استفاده مورد

 دفعی مواد و ترشحات بدن، مایعات
 باشد ای گونه به باید اند، شده آلوده

 و آنها با مخاط و پوست مواجهه از که
 .شود جلوگیری لباس شدن آلوده

 پاکسازی و ضدعفونی سطوح و
ریخته شده مخاط مدیریت خون و 

 روی زمین

 نحوه صحیح امحاء پسماندهای
 بیمارستانی

 

 



 :پاشیده شدن خون و مایعات آلوده

 آن کردن پاک غذا ریختن یا و ادرار مانند ای آلوده مواد ریختن دنبال به
 و خون با محیط آلودگی صورت در و بوده کافی شوینده و آب با محل

 :شود رعایت زیر بایدموارد (سی سی30 بشتراز)خون با آلوده ترشحات

 استاندارد احتیاطات رعایت و دستکش از استفاده-

 شده ریخته مایع روی بر دستمال یک انداختن-

 آن روی کننده ضدعفونی ماده ریختن-

  دستمال کردن جمع-

   کننده پاک ماده یک و آب با محیط کردن پاک-

 کننده ضدعفونی ماده از استفاده با محیط کردن ضدعفونی-

 



 توجه

بههه طههور کلههی بایههد از تجمههع گههردو غبههار بههر روی سههطو  و دسههتگاه ههها -

 .جلوگیری کرد

 .استفاده از جاروی خشک در بخش ها ممنوع میباشد-

استفاده از چسب برای چسباندن برخی وسایل شکسته در بخش ها بهه دلیهل -

 .تجمع قارچ ها و باکتری ها ممنوع میباشد

از نصب تابلو های غیر ضروری در بخش ها که محل تجمهع گهردو غبهار -

 .و میکروارگانیسم های مختلف می باشد جلوگیری کرد

از تجمههع مقههوا وکههارتن هههای غیههر ضههروری کههه محههل تجمههع سوسههک ههها     -

 .می باشد  جلوگیری کرد

 

 



نکاتی در خصوص نحوه صحیح 
 پاکسازی و ضدعفونی سطوح

محلولهای پاک کننده باید به *
 .طور مرتب تعویض گردند

دستمالهای پاک کننده باید *
بطور مرتب قبل از هربار 

استفاده شسته و سپس 
 .  خشک شوند

درصورت امکان، از دستمالهای *
 .یکبار مصرف استفاده شود

نحوه تی زدن و دستمال *
 کشیدن

روزیکبار  15در تی های نخی ،نخ هر *

 .باید عوض شود

جهت پاک کردن 

 اتاق



  مدت به درماني هاي واحد يا ها سالن از استفاده عدم دوره
 طور به ضدعفوني و پاكسازي مراحل كه ميشود گفته زماني
  مورد ميكروارگانيسم جمعيت و است رسيده پايان به كامل

 .باشد نداشته وجود آلودگي احتمال يا رسيده حداقل به انتظار
 

 





 روش هاي غلط متداول

 

 

 

 



 روش هاي غلط متداول 
 



 روش هاي غلط متداول

 

 

 

 



 روش هاي غلط متداول

 

 

 

 



 روش هاي غلط متداول

 

 

 

 



 روش هاي غلط متداول

 

 

 

 



 روش هاي غلط متداول

 

 

 

 



 روش هاي غلط متداول

 

 

 



 روش هاي غلط متداول

 

 

 

 



 روش هاي غلط متداول

 

 

 

 



 : گيرينتيجه 

كنترل عفونت نقش بسيار مهمي در سالمت كادر درماني و بيماران دارد. 

 در صورت عدم داشتن يك راهنماي كنترل عفونت ايجاد مقاومت ميكروبي بسيار

 .محتمل است

تشكيل فوري كميته كنترل عفونت و تدوين راهنما و آموزش پرسنل 

 

 

 



 

 

 

 

 

:پرتولیست محصوالت بیمارستانی شرکت فارمد   

 كننده دست بدون نياز به آبكشيضدعفوني : ديميكروزد اچ 

 ضدعفوني كننده  ابزار جراحي: ماكسميكروزدآي دي 

ضدعفوني كننده سطح باال براي ابزار جراحي و آندوسكوپها: ميكروزد اولترا 

كننده عمومي سطوحضدعفوني : اچ -ميكروزد جي پي 

ضدعفوني كننده آماده جهت اسپري روي سطوح كوچک: ميكروزد كواتنول 

 ضدعفوني كننده سطوح: اچ –كيو  4ميكروزد 

 پودر اكسيدایزینگ براي ضدعفوني سطوح حساس: فورتميكروزد اكسي 

قرص ضدعفوني كننده آب: قرص ميكروزد دانتوئين 



 

 

 

 

 

و اسكراب جراحيدست ها الكلي جهت ضدعفوني بهداشتي به مصرف محلول آماده   

 



 طرز صحيح مصرف

5 دستها بهداشتي عفوني ضد منظور به 

 30 بمدت HD میکروزد از سي سي

 دستها عفوني ضد براي و مالش ثانیه

 3 تا 2 طي ،جراحي اعمال انجام براي

 دقیقه 3 بمدت ،سي سي 5 بار هر مرحله

 با).باشد مي كافي ساعدها و دستها مالش

 سي سي 2 حدود پمپ بار هر فشار

 .(شود مي خارج محلول

اين از استفاده از قبل عمل اتاقهاي در 

 .دنگرد خشك و شسته دستها بايد محلول

سالم پوست عفوني ضد براي محلول اين 

 .باشد مي



 

 

 

 

 

:فرموالسيون  

 

         دي دسيل دي متيل آمونيوم كلرايد 

                                                  اتانول 

                                    ايزوپروپيل الكل 

سورفكتانت 

اموليانت 

                                           آب ديونيزه 



 

 

 

 

 

پنج انگشت قبل از  
 شستشوي دست

پنج انگشت بعد از 
 شتشوي دست

پنج انگشت بعد از 
 ضدعفوني كردن دست



:روش مصرف  

  با و خشک حالت در دستها کف در را دی – اچ  میکروزد محلول لیتر میلی 5 الی 3
  کامال محلول بطوریکه دهید مالش زیر صورت به را دستها و ریخته سالم پوست
 از بیشتری مقدار با را ساعدها و دستها  جراحی، اسکراب جهت .گردد پوست جذب

 .دهید مالش محلول با بیشتر زمان مدت در و آغشته محلول
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پزشكي و دندانپزشكيمحلول غليظ براي ضدعفوني و غوطه ور سازي كليه ابزار    

 



 ID-MAXمیکروزد  

 گندزدا، پاک کننده و فرآورده
و ضدعفونی  کننده ابزار 

 تجهیزات پزشکی

 زمان درصد در مدت  2با رقت
 دقیقه 15

 روز 14قابل نگهداری تا 

 

 

 



:استفادهروش   
 
 
 ميلي    20 ، %2 رقت براي ) .كنيد رقيق را غليظ محلول (1

  اضافه پاكيزه آب ليتر ميلي 980 به را غليظ محلول ليتر
 (.نمائيد

  كننده، ضدعفوني محلول در ابزار سازي ور غوطه از قبل (2
   .كنيد جدا هم از ترتيب به را آنها قطعات

 بطوریكه دهيد، قرار محلول داخل در كامل بطور را ابزار (3
 قرار كننده ضدعفوني ماده با تماس در ابزار سطوح تمامي

 آنها خالي هاي قسمت در هوا هاي حباب احتباس از و گيرد
 .نمود جلوگيري باید

 را شده ضدعفوني وسایل مربوطه زمان طي از پس (4
 .نمائيد بندي بسته و خشک سپس و آبكشي بخوبي خارج،



 

 

 

 

 

 :مزايا
 
داراي طيف ضد ميكروبي بسيار وسيع و قوي به همراه آثار پاك كنندگي   

 
 ،سل، از بين برنده ويروسهاي ضد باكتري ، ضد قارچضد باكتريHBV, HCV, HIV    

 
 فاقد تركيبات فنلي و عوارض ناشي از آن 

 
فاقد اثرات فيكس كنندگي بقاياي موجود بر روي ابزار و وسايل 

 
 بسيار موثر در حداقل غلظت و مقرون بصرفه 

 
حاوي مواد جلوگيري كننده از خورندگي ابزار دندانپزشكي 

 
سازگار با سطوح و مواد تشكيل دهنده وسايل 
 



 

 

 

 

 

 محلول غليظ جهت ضدعفوني و پاكسازي كف، ديوار و سرويسهاي بهداشتي

 



 GP-Hمیکروزد 

فرآورده گندزدا جهت 
سطوح و دیوارها و 

 تجهیزات پزشکی

درصد در 2-1با رقت 

  5-10مدت زمان 
 دقیقه

 



 

 

 

 

 

 :مزايا
 
  داردخواص پاك كنندگي قوي. 

 
  داردطيف ضد ميكروبي وسيعي. 

 
  آيدليتر محلول بدست مي  50مقرون به صرفه است و از هر ليتر آن. 

 
  داردسازگاري عالي با سطوح مختلف. 

 
  استحتي در محيط با آلودگي آلي بر روي ميكروبها موثر. 

 
  رساندبه راحتي در طبيعت تجزيه مي شود و به محيط زيست آسيبي نمي. 

 

 



 

 

 

 

 

كوچكاسپري ضدعفوني كننده الكلي آماده مصرف با اثر سريع جهت سطوح   

 



  

  آماده کننده ضدعفونی محلول کواتنول میکروزد
  اسپری را آن باید تنها که باشد می مصرف به

   عفونی ضد برای توان می اسپری این از .نمود
  غیر سطوح یا و الکترونیکی تجهیزات سطوح

  ممکن زمان حداقل در باید که دسترس قابل
  این .نمود استفاده شوند خشک و ضدعفونی

  بصورت سریع تاثیرگذاری قدرت دارای محلول
  را خود اثر کوتاه زمان مدت در و بوده اسپری
  این از .شود می تبخیر سریعا و کند می اعمال

  برای دندانپزشکی در توان می  محلول
  و یونیت هفتگی یا روزانه کردن ضدعفونی

 .نمود استفاده آن ملحقات

  
  

:موارد کاربرد  



 Quatenolمیکروزد 

 
 فرآورده آماده به مصرف

 (نیاز به رقیق سازی ندارد)

 جهت اسپری کردن بر روی
یا بدون دستمال سطوح با 

 کشی
 



 :مزايا
 

 نوع از تركيبات 3نوع الكل و  3دارايQAC  

 سل،(خاصيت ميكروب كشي بسيار سريع(HBV/HIV   

 و خشك شدن فوري موجب مي شود تا وسايل براي       

 .بكارگيري مجدد سريعا آماده شوند      

سازگار با سطوح مختلف 

 



  ابزار جراحي وآندوسكوپهاباال جهت ضدعفوني محلول غليظ ضدعفوني كننده سطح 
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جهت ضدعفونی سطح *
باالی ابزارآالت از جمله 

 آندوسکوپها

 درصد 5:درصد رقیق سازی*

 دقیقه 15: مدت زمان اثر*

قابلیت نگهداری محلول تا *
 روز 10الی7

 

 Ultraمیکروزد 



 :مکانیسم اثرگلوتارآلدئید

ضدعفونی کننده های وسیع الطیف و بسیار مؤثری هستند. 
 خود را از طریق تغییر ماهیت پروتئینها و قطع ارتباط اسیدهای  اثرضد میکروبی

 .نوکلئیک انجام می دهند
بر روی باکتریها، قارچها، ویروسها، مایکوباکتریوم و اسپورها مؤثرهستند. 
خاصیت خورندگی فلزات و الستیک  را ندارند. 
 با آن تماس  استنشاق نموده و یا آن را در صورتی که )این مواد برای انسان

 .بسیار محرک و سوزاننده است( باشدداشته 
لوازم حفاظت شخصی به هنگام استفاده از آنها  ضروری است. 



:کاربرد  
 

 سطح) High Level کننده ضدعفونی اولترا، میکروزد
 به اثربخشی برای که باشد می گلوتارآلدئید پایه بر (باال

 .ندارد نیازی کننده فعال
 

 که پزشکی وسایل و ابزار کلیه دستی ضدعفونی برای
 شده برطرف آنها وآلودگی شده پاک و شستشو قبال
 و پذیر انعطاف آندوسکوپهای برای همچنین و باشد
 استفاده مورد نیز بیهوشی در مصرفی پالستیکی لوازم
   .گیرد می قرار

 



:مزایا  

 مورد تائید استانداردها و تست متدهای اروپا(EN 1276  وEN 1650) 
 
 تائیدیه دارای(AFNOR) فرانسه 

 
 و قوی به همراه آثار پاک کنندگیوسیع  بسیاردارای طیف ضد میکروبی 

 
 از بین برنده ویروسها و حتی اسپورهاسل، ضد باسیل قارچ، ضد باکتری، ضد 
 
حاوی مواد جلوگیری کننده از خورندگی ابزار جراحی 
 
  بسیار موثر در حداقل غلظت و مقرون بصرفه 

 
بدون نیاز به افزودن ماده فعال کننده 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



:روش استفاده  

لی مواد شدن فیکس از جلوگیری  منظور  به اولترا، میکروزد با ضدعفونی از قبل
 
نها ابزار، روی بر ا

 
 با کامال را ا

ی میکروزد محلول ترجیحا مناسب کننده پاک یک از استفاده
 
 ابزارها ) .نمائید پاکسازی  %0/5 ماکس دی -ا

 (گردند پروتئینی بقایای یا بافت خون، از عاری  باید
ب یا فیزیولوژی  سرم با را ابزارها شده، توصیه زمان مدت در سازی  ور  غوطه از پس 

 
 و الکل سپس و پاکیزه ا

ب با نیاز صورت در
 
بکشی کامل بطور  استریل ا

 
 .نمائید ا

  بعالوه  .قراردهید استفاده مورد تهویه هودهای زیر یا و دارند مناسبی تهویه که فضاهائی رادر اولترا میکروزد
 .شود خودداری  شده توصیه زمان از بیش سازی  ور  غوطه از .باشد بسته محلول محتوی ظرف در همیشه
 قابل باشند، خشک و تمیز ابزار و باشد بسته ظرف در که شرطی به روز 14 مدت به شده رقیق محلول
لودگی اینکه محض به .است استفاده

 
 رنگ تغییر یا و محلول شدن تار ظرف، ته رسوبات مانند رویتی قابل ا

 .کنید جایگزین جدید محلول با را قبلی کننده ضدعفونی محلول شود، مالحظه ظرف در



 ضدعفوني كردن پوست جهت انواع تزريقات جلدي و انجام  جراحي هاي كوچك

   prepمیکروزد 



:مزایا  
 
 
چهار آمونيوم تركيبات همراه به بخشي اثر افزايش جهت الكل نوع دو حاوي 

 مدت طوالني اثر با تايي
الكل پنبه از استفاده در مناسب جايگزين 
مايكوباكتريوم منفي، و مثبت گرم هاي كتري با انواع روي بر موثر  

 ويروسها و قارچها ،توبركلوزيس

 



 اسپري آماده به مصرف ضدعفوني كننده و پاك كننده سطوح بيمارستاني

 

 میکروزدا



:موارد مصرف  
 

 مانيتور سونوگرافي، پروب نوزادان، انكوباتور كننده ضدعفوني و كننده پاك
   الكلي تركيبات به حساس سطوح پزشكي، تجهيزات

  
 :مزایا

 
 مختلف سطوح با سازگاري و مصرف در سهولت•
 ها ميكروارگانيسم انواع روي بر موثر•

 



 


