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مقدمه
مواد ضدعفونی کننده و گندزدا
ضدعفونی کنندها دستهای از مواد شیمیایی هستند که با اثر بر باکتریها  ،ویروسها  ،قارچها  ،اسپور باکتریها و سایر اورگانیسمها  ،آنهاا را
از بین میبرند و یا از رشد آنها جلوگیری میکنند .مواد ضدعفونی کننده ای را که برای ساط پوسات و بادن و در بافاتهاای زناده اساتفاده
میشوند ،ضد عفونی کننده ( )Antisepticمینامیم.
مواد ضدعفونی کننده ابزار  ،وسایل  ،لباسها  ،کاشیها  ،وان حمام  ،دستشویی و حمام را گندزدا ( )Disinfectionمینامند.
استفاده از ضدعفونی کننده ها برای تامین سالمتی بسیار ضروری است و از عوامل مهم پیشگیری از بیماریها بخصوص  ،بیمااریهاای مساری
میباشد.

گندزدا( )Disinfection
گندزدایی ( )Disinfectionیعنی استفاده از روشهای فیزیکی یا شیمیایی به منظور کم کردن بار میکروبی.
وجود میکروب های بیماریزا در محیط زندگی  ،قدرت و تکثیر و انتقاآلنها از فرد بیمار به شخص سالم و توانایی آلوده نمودن غذا وسایر
نیازمندیهای روزمرهآنان  ،دانشمندان را برآن داشت تا با این دشمنان نامرئی انسان مقابله نمایند ودرصدد کشف راههای مبارزه برآیند.
گندزدائی  :گندزدائی عبارت است از نابود کردنعوامل بیماریزا در محیط های بی جان  ،مانند اماکن مسکونی ،البسه  ،ظروف  ،آب،سبزی وغیره
،

به

عبارت

دیگر

گندزدائی

در

مورد

زندگی

محیط

ضدعفونی

بکار

میرود.
:

ضدعفونی نابود کردن عوامل بیماریزا از بافت های زنده است ،مانند ضد عفونی پوست یا ضد عفونی زخم غلظت ضدعفونی کننده ها بایستی
کمتراز گندزداها باشد تاازآسیب به بافتها جلوگیری شود بهمین دلیل ضدعفونی کننده ها نسبت به گندزداها سمیت کمتری دارند.
کردن

پاستوریزه
وقتی هدف ما از به کاربردن ماده ضد میکروبی نابودی عوامل بیماریزا باشد این عمل را پاستوریزه کردن می گویند.

گندزداهای شیمیایی
برای گنادزدایی یاا اساتریل کاردن وساایلی کاه تحمال حارارت را ندارناد بایاد ار ماواد شایمیایی باا غلظات هاای مختلاف اساتفاده نماود.
قبل از استفاده از این مواد وسایل را کامال" شست و خشاک کارد  ،وجاود آلودگیهاای قابال مشااهده مثال خاون خشاک شاده باعا زناده
ماندنباکتریها وسایر موجودات میشود  .خیس بودن وسایل باع رقیق شدن محلول میگردد
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گندزداها وضد عفونی کننده های شیمیایی بایستی دارای خواص زیر باشند:
قاااااااااادر باشاااااااااد عامااااااااال بیمااااااااااریزا را در کمتااااااااارین زماااااااااان ممکااااااااان از باااااااااین ببااااااااارد .
درتماااااس بااااا موادمختلااااف ماننااااد صااااابون و پاااااک کننااااده هااااا و داااارک و الااااودگی هااااا اثاااارش را از دساااات ندهااااد.
روی پوستبدن اثر سوء نداشته باشد  ،حساسیت افراد نسبت به آن کم باشد در نهایت برای انسان وحیوان ضارر نداشاته باشاد و بادبو نباشاد .
بایسااااتی ثاباااات و پایاااادار بااااوده و تحاااات شاااارایطعادی خااااراب نشااااود(درمجاااااورت هااااوا و نااااور فاسااااد نشااااود).
درمقاااااااااااااااادار کاااااااااااااااام  ،قاااااااااااااااادرت گناااااااااااااااادزدایی خودرانشااااااااااااااااان دهااااااااااااااااد.
قابلیاااااااااااااااااااااات نفااااااااااااااااااااااو خااااااااااااااااااااااوبی داشااااااااااااااااااااااته باشااااااااااااااااااااااد.
قابلیاااات حاااال شاااادن درآب را داشااااته باشاااادو اگاااار بااااه صااااورت امولوساااایون اساااات بهمااااان صااااورت باااااقی بمانااااد.
بایستی قیمتش مناسب بودهوخیلی گران نباشد

سطوح گندزدایی
مواد گندزدا را از نظر سط گندزدایی به  3دسته تقسیم میکنند:
سط باال H.L.D

)(High Level Disinfectant

بینابینی Disinfectant Intermediate Level I.L.D
سط پایین ()L.L.D

Low Level Disinfectant

مواد گندزدای سط باال ( )H.L.Dباع کشته شدن تمام ارگانیسمها و اسپورها (به جز تعداد ی از اسپورها )میشوند.
مواد گندزدای بینابینی ( )I.L.Dباع کشته شدن همه ارگانیسمهای وژتاتیو از جمله مایکوباکتریوم توبرکولوزیس میشاوند ماواد گنادزدای
سط پایین ( )L.L.Dباع حذف خیلی از باکتریهای وژتاتیو ،قارچها و ویروسها میشوند.

بعضی مواد گندزدای رایج در ایران برحسب سط گندزدایی
L.L.D

H.L.D

I.L.D
·

پراکسید هیدروژن غلیظ (( %33

·

الکلها
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پراستیک اسید %1

·
·
·

بتادین ()Povidone Iodine

·

گلوتارالدئید %2

·

هیپوکلریت سدیم غلیظ
·

·

محلول پرکلرین غلیظ

دتول
کروزول
رزورسینول

·

کلرهگزیدین %4

·

هگزاکلروفن

·

بنزالکونیوم کلراید %03

·

·
·

میکرو 13

·

هامون (هایژن ( %13

·

هیپوکلریت سدیم رقیق
·
·

·

ساولن

فرمالدئید رقیق
محلول پرکلرین رقیق
پراکسید هیدروژن رقیق

نکات قابل توجه در استفاده از ضدعفونی کنندهها و گندزداها
ضدعفونی کنندهها و گندزداها تنها برای استعمال خارجی است و از ورود آنها به دهان  ،دشم  ،گوش و دستگاه تنفسی جدا باید جلوگیری کارد.
عوامل بیاثر کننده ضدعفونی کننده ها را باید شناخت و از تماس آنها با هم جلوگیری کرد .مثال تی کشیدن و تمیز کردن با ابر و اسفنج  ،باعا
بیاثر کردن مواد ضدعفونی کننده میشود .علت این امر را این گونه میتوان بیان کرد که دوب  ،کتان  ،پارده  ،الساتیکهاا و پالساتیکهاا ،
سااااااااابب خنثااااااااای و بااااااااایاثااااااااار کاااااااااردن فنااااااااالهاااااااااا و سااااااااااولن مااااااااایشاااااااااوند.
مواد ضدعفونی کننده را نباید با هم استفاده کرد.

5
واحد بهداشت محیط بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان

میکند

مثال صابون  ،ساولن را بیاثر

 .ماااااااواد ضااااااادعفونی کنناااااااده را بایاااااااد در مقاااااااادیر کااااااام اساااااااتفاده کااااااارد.
اثاااار میکاااارب کشاااای هاااار گناااادزدایی بااااا آب دام بیشااااتر ماااایشااااود( .بااااا آب ژاول و یااااد  ،ایاااان کااااار را نکنیااااد)

ضدعفونی کننده های ()Antiseptic
آنتی سپتیک ( )Antisepticماده ای است که بازدارنده فعالیت ارگانیسمها از روی بافتهای زنده است.

عموما" ضدعفونی کننده ها را می توان به هفت گروه اصلی تقسیمبندی کرد که عبارتند از :
.

الکلها

.

آلدئیدها

.

هالوژنها

 .ترکیبات دهارتایی آمونیاک

 .فنلها

 .قطرانهای زغال سنگ

.عوامل اکسیدکننده

لیست مواد ضد عفونی کننده موجود در بیمارستان شهید دکترقلی پور ودستورالعمل استفاده از آنها

موارد مورد استفاده

نام گندزدا

اسامی بخش و واحدهایی که با این مواد
سروکار دارند

Bodedex Forte

گندزدایی کف و سطوح بیمارستان

کلیه بخش ها

Cutasept F , G

اسپری ضدعفونی کننده محل تزریق

کلیه بخش ها

Korsolex
Ready to use

محلول کنسانتره ضدعفونی کننده سط باالی ابزار و

Bacillol AF

اتاق عمل

وسایل پزشکی
کلیه بخش ها

محلول ضدعفونی کننده ابزار و وسایل پزشکی
ودندانپزشکی

Sterillium

کلیه بخش ها

محلول ضدعفونی کننده دست و اسکراب جراحی
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الکل

تزریقات  -مانیتورها

کلیه بخش ها

بتادین

ضدعفونی دست  -پانسمان

کلیه بخش ها

گندزدایی سطل ها و بین های حمل زباله

کلیه بخشها

سایدکس(گلوتارآلدئید)

گندزدایی ابزار و و سایل پزشکی

اتاق عمل

کومبی اینترومنتس -ان

ضدعفونی ابزار و تجهیزات

کیه بخشها

بنزآلکونیم کلراید (هایژن)

گندزدایی میوه و سبزیجات آشپزخانه

آشپزخانه

به عنوان ماده گندزدا برای سالم سازی آب

مخزن خیره آب بیمارستان

آب ژاول

پرکلرین

روش های استفاده ازمواد شیمیایی و گند زداهای مورد استفاده دربیمارستان :

Cutasept F / Cutasept G

اسپری ضدعفونی کننده محل تزریق وجراحی های کودک
 CUTASEPT Gاسپری رنگی و  CUTASEPT Fاسپری بدون رنگ می باشد.
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کاربرد وطیف مصرف :
از این محلول می توان برای ضدعفونی پوست جهت انواع تزریقات جلدی وجراحی های کودک استفاده نمود .بارای ضادعفونی
پوست پیش از تزریق و نمونه گیری خون و یا پس از آن هرگونه سوراخ کردن (آنژیوگرافی ،آنژیوکت ،آتروسکوپی و)پروسیجرهای جزئی پزشکی
و صدمات ناشی تصادف و عفونتت ها یا اگزمایی(باکتریایی/قاردی)و برای آماده سازی پوست قبل از اعمال جراحی استفاده می گردد.پس از بهبود
زخم نیز محل بخیه را می توان با  CUTASEPTضدعفونی کرد.
طریقه مصرف:
قبل از هرگونه تزریق اعم از عضالنی  ،وریدی ویا زیرپوستی درمحل مورد نظر اسپری نمایید .برای ضدعفونی نمودن محل تزریق یک باار محلاول
را اسپری نمایید همچنین بر ای انجام جراحی های کودک برحسب سط مورد نظر ،مقدار کافی از محلول اسپری گردد.
نکات ایمنی :
از اسپری کردن محلول فوق بر روی دشم و یا روی زخم های باز همچنین تازمان خشک نشدن کامل پوست از تجهیزات الکتریکی استفاده نشود.
در صورت بروز عالئم حساسیت پوستی به پزشک مراجعه گردد.
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Bodedex Forte

محلول کنسانتره ضدعفونی و پاک کننده کف و سطوح مراکز بهداشتی  -درمانی
کاربرد وطیف مصرف :
محلول ضدعفونی و پاک کننده با طیف ضدمیکروبی گسترده که بر روی باکتری های گرم مثبت و منفی،
مایکوباکتریوم ها ،ویروسها ،قاردها ،کپکها وجلبکها موثراست .این محصول به صورت محلول درآب با درصدهای
مختلف جهت ضدعفونی کردن کلیه سطوح در بیمارستانها،کلینیکها ،مطبهای پزشکان و دندانپزشکان مورد استفاده
قرار می گیرد.
طریقه مصرف:

برای کارایی مطلوب بهتراست ابتدا سط مورد نظر را با آب تمییز کارده ساپس در ظارف مخصاوص تهیاه محلاول
ضدعفونی کننده مقدار  1تا  1درصد از محلول که غلظت  1درصد ان ( 11سی سی  1 +لیتر آب ) جهت
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وغلظت  1درصد ان( 11سی سی 1 +لیتر آب) جهت بخشاهای ویازه (اتااق عمال –زایماان  ( ICU-CCUدرپیماناه
مندرج اندازه گیری ودرظرف مذکور ریخته و با آب به حجم مورد نظر برسانید وبه خوبی مخلوط کنیاد تاا محلاول
غلیظ کامال در آب حل ویکنواخت شود .سپس توسط اسفنج یا زمین شوی که قبال تمییز شده باشد ،سطوح مورد نظار
را ضدعفونی کنید این محلول رقیق شده در صورت تمییز ماندن تا هفت روز پایدار می ماند
الزم به کر می باشد که phطبیعی و ترکیبات به کار رفته در Bodedex Forteتاثیر سختی آب را بر روی
وسایل از بین می برد..محلول آماده شده بدون رنگ و بو و دارای کف کم بدون ایجاد مواد زائد خواهد بود.
توصیه می گردد محلول رقیق شده به صورت روزانه تهیه و مصرف گردد
توصیه:
در هنگام مصرف از دستکش استفاده شود
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Ready to use

Korsolex

محلول استریل کننده و ضدعفونی کننده آلدئیدی ( سط باال  )HLDابزار و وسایل پزشکی.
ایاان محلااول ازبااین برنااده باااکتری هااا ،قااارچ هااا،توبرکلوزیس و همچنااین ویااروس هااای هپاتیاات C,
Bایدز،آدنو،پولیو،واکیسنا و هرپس سیمپلکس و اسپورها می باشد.
طیف مصرف :

این محلول برای ضدعفونی کردن هرنوع وسیله حساس و یا مقاوم به گرما مناسب است.ترکیب گلوتار الدیید با
ترکیبات اضافی مانع از فعالیت گلوتار الدئید می شود.برای ضدعفونی کردن وسایل آندوسکوپی ،اولتراسونیک و
تجهیزات بیهوشی و همچنین لوله ها و ماسک ها کامال مناسب است
.
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طریقه مصرف :

این محلول آماده مصرف است.و نیازی به رقیق کردن ندارد.وسایل می بایست در محلول قرار داده شوند.به گونه ای که تماام
حفرات اغشته به محلول باشند،و پس از  11دقیقه از محلول خارج گردند و آبکشی شوند.جهت استریل کردن می بایست پاس
از 1ساعت با آب استریل داده شوند.محلول پس از استفاده برای ضدعفونی  18روز پایداری دارد.
نکات ایمنی:

*هنگام تماس با دشم و یا پوست موضع را با مقدار فراوانی آب شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.
* در هنگام مصرف از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.
فعالیت ضد میکروبی

زمان تماس

از بین بردن ویروسهای پوشش دار(هپاتیت ب و سی و ایدز)

3دقیقه

ازبین بردن باکتریها و قاردها

 9دقیقه

ازبین بردن توبرکلوزیس

 11دقیقه

ازبین بردن آدنو و پولیو

 19دقیقه

ازبین بردن اسپورها

 19دقیقه LOG3
1ساعتLOG5
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Bacillol AF

محلول ضدعفونیی کننده سریع الکلی فاقد آلدئید بدون اثر باقی مانده اماده مصرف جهت اسپری کردن بر روی
سطوح ،ابزار وتجهیزات وسایل پزشکی و دندانپزشکی بدون نیاز به آبکشی
کاربرد:

محلول ضدعفونی کننده با طیاف ضادمیکروبی گساترده ماوثر بار روی اناواع بااکتری هاای گارم مثبات ومنفای ،
مایکوباکتریوم ها ،قارچ ها ،ویروسها که دربیمارستانها ،کلینیکها ،مطب پزشکان و دندانپزشکان جهت ضدعفونی کردن
سریع و موثرسطوحی که نسبت به آب حساس بوده مانند تجهیزات الکترونیکی ،میزهای کار ،یونیتهای
13
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دندانپزشکی و غیره کاربرد دارد .بدون بو بودن این محلول کاربری آن را حتی در مجاورت بیماران آسان می کند..
مزایا:

*موثر بر روی کلیه میکروارگانیسمها
*دارای سه نوع الکل به همراه سه نوع از ترکیبات دهارتایی آمونیوم به منظورتسریع درخاصیت میکروب کشی
*سهولت درمصرف
*سازگاری با سطوح مختلف
طریقه مصرف :

این محلول نیازی به رقیق کردن ندارد .ابتدا می بایست محل مورد نظر را اسپری کرده و پس از دند لحظه بادستمال
تمییز محلول را در کلیه نقاط پخش و پراکنده ساخت انگاه محل پس از  9دقیقه ضدعفونی می گردد.برای هر متر
مربع 11الی  19سی سی ازاین محلول مورد نیاز است..
نکات ایمنی:

*درصورت استفاده صحی مورد احتیاط خاصی وجود ندارد.
*هنگام تماس اتفاقی بادشم ،موضع را با مقدار فراوانی آب شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.
*این محلول قابل اشتعال بوده و از اسپری کردن آن بر روی شعله و یا اجسام دام باید خودداری شود
*در هنگام مصرف از عینک مخصوص استفاده شود..
شرایط نگهداری:

محلول فوق در ظروف دربسته ،دور از مواد قابل احتراق ،افتاب و در دمای اتاق ( 19 – 31درجه سانتی گراد) به
مدت  1سال قابل نگه داری است
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Sterillium

محلول ضدعفونی کننده دست و اسکراب جراحی همراه با مواد نرم کننده و سورفکتانت بدون نیاز به آبکشی
کاربرد وطیف اثر:

محلول ضدعفونی کننده دست واسکراب جراحی با طیف ضدمیکروبی گسترده علیه انواع باکتری های گرم مثبت و
منفی،توبرکلوزیس ،قاردها و ویروسهای پوشش دار
مزایا:

*سریع االثر(ضدعفونی کردن دست در عمل جراحی تنها در 1/9دقیقه)
*محافظ و ترمیم کننده پوست
*دارای فاکتور کنترل کننده تعریق پوست
*اثر با طیف وسیع
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روش استفاده :

برای ضدعفونی کردن بهداشتی دست ها از استریلیوم روی دست های خشک می توان بادون نیااز باه رقیاق کاردن
استفاده کرد و در صورتی که دست ها آغشته به خون و یا آلودگی نباشد نیازی به شست و شاو باا آب نیسات.برای
ضدعفونی کردن دست ها به روش جراحی ابتدا باید دست ها با آب و محلول شوینده مناسب شسته و خشک شاوند و
به مدت 1/9دقیقه همراه با ساعد با رعایت 6مرحله شست و شوی دست ضدعفونی گردد.
طی جراحی های طوالنی مدت آنچه اهمیت دارد اثر پایدار و مداوم این ضدعفونی کننده است که تاا  3سااعت دوام
دارد.پس از ضدعفونی میکروارگانیسمهایی که بر سط پوست در نتیجاه تعریاق بیارون آماده اناد نیاز از باین مای
روند.زمانی که دستکش در جراحی پاره می شود نیز دست ها از خطر آلودگی مصون می ماند.

مقدار مصرف:
برای مصرف بهداشتی و ضدعفونی حداقل  3سی سی محلول در  31ثانیه موثر است..برای ضدعفونی دست ها به روش جراحی حداقل 6
سی سی طی  1/9دقیقه موثر است
به منظور از بین بردن باکتریهایی دون MRSA؛لیستریا،ساالمونال  31ثانیاه ،قاارچ  31ثانیاه،ازبین باردن ویروساهای پوشاش دار (هپاتیات B ,
C,ایدز،هرپس سیمپلکس نوع 1و31)1ثانیه،ویروسهای آدنو  1دقیقه ،سارس روتا،واکسینا ،آنفلوانزا نوع 31Aثانیه ،ویروس پااپوا  9دقیقاه زماان
موثر است..

نکات ایمنی:

* درصورت استفاده صحی مورد احتیاط خاصی وجود ندارد.
* ازبه کاربردن محلول بر روی زخمها و غشاهای مخاطی خودداری کنید .فقط برای استعمال خارجی و بر روی
پوست سالم مصرف شود.
* هنگام تماس اتفاقی بادشم ،موضع را با مقدار فراوانی آب شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.
مراحل صحی ضدعفونی دستها

.1کف دستهای خود را به هم بمالید
.1کف دست راست را برپشت دست دپ و بالعکس بمالید.
16
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.3کف دست ها را به گونه ای که انگشتان دستها ضدعفونی شوند به هم بمالید.
 .1قسمتهای بیرونی هردست رابه کمک دست دیگر ضدعفونی کنید.
 .9انگشت شصت هر دو دست را ضدعفونی کنید.

 .6نوک انگشتان هردودست راباکف دست دیگرضدعفونی کنید.
 .7مچ وساعد هر دست را باکف دست دیگرضدعفونی کنید
:

بتادین :

بتادین ( )Povidone Iodineترکیبای است یدوفور،که محلول  %13آن به عنوان آنتی سپتیک ،محلول  %7/0آن به
عنوان اسکراب ،جهت شستشوی دست ها قبل از عمل جراحی و یا آماده سازی بیماران برای عمل بکاار مایرود .همچناین باه
عنوان ماده دزانفکتانت در هیدروتراپی و عفونت زدایی دماسنجها بکار برده میشود .کالیدوفورها ممکن است اثار خورنادگی
داشته باشند ،از خود باقیمانده بر جای میگذارند و در حضور مواد آلی غیرفعال میشوند.
پویدون یداین 13%
موارد مصرف :محلول بتا دین حاوی  %13ید فعال می باشد .این محلول برای ضدعفونی کردن سوختگی های درجه  2و ،3
بریدگی ،خراشیدگی ،زخمهای سطحی ،زخم بستر و همچنین ضدعفونی نمودن پوست و موضع عمل قبل و بعد از عمل
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جراحی ،هنگام تزریق ،برای پیشگیری از عفونت در پانسمانها و بخیه ها و در درمان برفک و عفونتهاای باکتریاایی و قااردی
پوست بکار می رود.
روش استفاده:

مقدار الزم از محلول بتادین را در یک ظرف کودک دهانه گشاد ریخته و از رقیق کردن آن خودداری شود مگر در موارد
خاص سپس گاز یا پنبه الزم را در محلول گذاشته تا کامال خیس شود .گاز یا پنبه را برداشته و فقط یکبار از باال به پایین
روی موضع زخمهای باز  ،محل بخیه و  ...کشیده سپس پنبه را دور انداخته و برای ضدعفونی مجدد از پنبه یا گاز دیگری
استفاده شود  .رفت و برگشت پنبه آغشته به بتادین باع جابجایی و تکثیر میکرو ارگانیسم ها شده و خطر انتقال عفونت را
بطور جدی افزایش می دهد  .همچنین از کشیدن یک پنبه آغشته روی دو موضع مختلف به علت افزایش خطر عفونت جداً
اجتناب شود  .در مورد زخمهای باز ضدعفونی از داخل به خارج انجام شده و از بردن پنبه آلوده به وسط زخم خودداری گردد
.
برای شستشو و ضدعفونی محل عمل باید محل را از داخل به سمت خارج بصورت دایره ای و در دندین مرحله انجام داد.
موارد احتیاط:

از انباشته شدن دارو و در دین خوردگی ها و زیر بدن بیمار بستری اجتناب گردد.در بیماران مبتال به اختالل اعمال غده تیروئید و بیماران تحت درمان طوالنی مدت با لیتیوم نبایاد مصارف گاردد در صاورت
وجود سابقه حساسیت به ید  ،از مصرف خودداری شود.
در نوزادان با وزن کمتر از  1500گرم مصرف نشود.در دوران حاملگی و شیردهی و در صورت وجود زخمهای عمیق و سوختگی های شدید با مشورت پزشاک معاالج مصارفشود -در مورد زخمهای عمیق و بافتهای تازه بتادین باع از بین رفتن فیبروبالست ها شده و از ترمیم بافت جلوگیری می کند
.
از گرم کردن محلول قبل از استفاده پرهیز شود.در صورت بروز حساسیت پوستی و تحریک پوست از مصرف خودداری کرده و با پزشک معالج مشورت شود.طریقه نگهداری:

 پس از مصرف  ،درپوش ظرف باید گذاشته شود  ،زیرا باز ماندن درب ظرف سبب رشد میکروارگانیسمها در قسمت باز شدهو بسادگی سبب عفونت می شود ،بعد از باز شدن درب بتادین تاریخ روی آن درج شود.
18
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.-در دمای زیر  30درجه نگهداری شده و از یخ زدن آن جلوگیری شود.

آب ژاول( هیپوکلریت سدیم )

ماده اصلی موجود در آب ژاول  ،هیپوکلریت سدیم است و ترکیبی فوقالعاده قوی است که درصد خیلی کم از آن ( 0درصاد)
را در آب حل میکنند و با نامهای مختلف تحت عنوان سفید کننده به بازار عرضه میکنند و برای ضدعفونی لگن و وان حمام
 ،لباسها  ،دیوارهای حمام  ،توالت و آشپزخانه مناسب است و نیز در ضدعفونی آزمایشگاههایی که در معرض ویروس هپاتیت
قااااااااااارار دارناااااااااااد (بخاااااااااااش همودیاااااااااااالیز)  ،اساااااااااااتفاده مااااااااااایشاااااااااااود.
محلول هیپوکلریت یا آب ژاول  ،تمام میکروبها اعم از قارچ  ،ویروس و باکتری را نابود میکند .آب ژاول را باید در ظروف
مات و سربسته نگهداری کرد و از بکار بردن آن به همراه جوهر نمک باید

جدا خودداری کرد.

بنزآلکونیم کلراید (هایژن)
موارد مصرف  :بنز آلکونیم میکروب کش قوی و بی ضرر برای ضدعفونی میوه ،ظروف ،لوازم ،پارده و سطوح شامل کف ،دیوارها و وسایل فلزی
و دوبی از قبیل میز ،تخت ،ترالی و ...می باشد.
روش استفاده  :برای ضدعفونی سطوح مانند کف،دیوار ،لوازم ،ملحفه و پارده  1قسمت بنز آلکونیم را با  99قسمت آب مخلوط کرده تا محلول
 %1بدست آید ،سپس مورد استفاده قرار گیرد.
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الکل اتیلیک 73%
اگرده الکلها دارای طیف وسیعی از فعالیت های ضدعفونی می باشند ،ولی فاقد خاصیت کشندگی اسپور هستند .به هماین دلیال ماوارد اساتفاده آن
محدودتر از سایر مایعات ضدعفونی می باشد .بهترین غلظت مورد استفاده جهت عمال ضادعفونی %73باوده و غلظتهاای بیشاتر از %93و کمتار
از %03بطور قابل توجهی فاقد اثر ضدعفونی کننده می باشد .بدلیل تبخیر آسان این مایع استفاده از آن در ضدعفونی تجهیازات ،ماورد نظار قارار
گرفته است .الکل با تخریب ساختارهای پروتئینی میکرو ارگانیسم ها باع غیر فعال شدن آنها می شود.
مورد مصرف:برای ضد عفونی پوست هنگام تزریق ،وسایل و تجهیزات از قبیل مانیتور ،دستگاه  ، ECGدستگاه الکترو شوک و سایر وسایلی که
نیاز به ضدعفونی داشته ،اما حتی اال مکان نباید خیس شوند ،بایستی از پارده یا پنبه آغشته به الکل  %73استفاده شود

پرکلرین
پرکلرین گردی است سفید رنگ و ارزان که به عنوان ماده گندزدا به کاربرده میشود .برای سالم ساازی آب ،باا مقادار  3/2تاا ، PPM 3/8
سبزیها و میوه های زمینی با مقدار  0گرم در  13لیتر آب و عفونت زدایی فاضالبها به مقدار  23 grدر  13لیتار آب کااربرد دارد .موجاب
زنگ زدگی فلزات می شود و برای عفونت زدایی وسایل فلزی مناسب نیست .پرکلرین به عنوان سفید کننده و رنگ بر نیزکاربرد دارد.

فنولها ( ترکیبات تکی یا دند تایی(
.1

محدوده میکروب کشی وسیعی دارند ولی هاگ کش نیستند.

.2

سمیت و خاصیت خورندگی کمیدارند.

.3

درصورت وجود مواد آلی بسیار فعال می باشند.

.4

بوزدا هستند وفعالیت پس مانده هایشان مطلوب می باشد

.0

هزینه کم تا متوسطی دارند.
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الکلها ( ایزوپروپیل یا اتیل الکل)
.1

فعالیت میکروب کشی وسیعی دارند  ،فاقد خاصیت خورندگی بوده ولی دارای خاصیت شعلهوری می باشند.

.2

به دلیل وجود ویژگی تبخیر  ،فعالیت پس مانده هایشان محدود میباشند.

.3

در صورت وجود مواد آلی  ،فعالیت محدودی دارند.

.4

علیه باکتریهاو اسپور قاردها فعالیت دشمگیری ندارند.

.0

برای ضدعفونی کردن وسایل و سایرملزومات کودک  ،ماده بسیار مناسبی می باشند.

.6

جهت استفاده سراسری در هچری ،بسیار گران می باشند.

.7

برای اینکه مؤثر واقع شوند باید با غلظت  73-90درصداستفاده شوند.

انواع :اتانول(-1" )%93-63پروپانول(-2")%73-63پروپانول/ایزوپروپانول()%83-73
مورد مصرف :جهت ضد عفونی پوست قبل از تزریق استفاده می گردد.
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نحوه استفاده از گندزدای جدید بیمارستان(محصوالت میکروزود)

نام محلول

سطح هدف

میکروزدHD

دست واسکراب
جراحی

کالس

نحوه استفاده

مواد تشکیل دهنده

ضدعفونی

میکروزد ID
max

ضدعفونی
وپاک سازی
ابزار
ووسایل
پزشکی ودندان
پزشکی

Intermediate

میکروزد
GPH

کف و سطوح

Intermediate

اسپري
کواتینول

سطوح-ابزار
آالت

Intermediate

میکروزد
ULTRA

آبزار آالت
حساس به گرما

High level

میکروزد
پرپ

محل ترزیق
وجراحی های
کوچک

اتلنول.ایزوپروپانول.دی دسیل
دی متیل آمونیوم کلراید
سورفکتانت.ماده نرم کننده
پوست
ان.ان
بیس(3آمینوپروپیل)دودسیل
آمین.دی دسیل متیل
پلی اکسی اتیل آمونیوم
پروپیونات.مونواتانل آمین.
پلی اتیلن گلیکول.انواع
سورفکتانت.ماده ضدخورندگی
عامل کمپلس دهنده.
دی دسیل دی متیل آمونیوم
کلراید .فتی الکل پلی
گلیکواتر.عامل کمپلس
دهنده.مونواتانول امین

جهت ضدعفونی  3سی سی از محلول بمدت  33ثانیه ،
جهت اسکراب بمدت  3دقیقه طی  2تا  3مرحله هر بار  5سی سی
23میلي لیتر از كنسانتره به همراه  083میلي لیتر آب رقیق شده
 1لیتربرابر محلول2درصد

محلول كنسانتره به صورت 13میلي لیتر در 003
میلي لیتر آب رقیق شده و در مدت  13دقیقه مصرفمي گردد.
سطوح مورد نظر به وسیله تي یا دستمال با این محلول آغشته شده

آلکیل دی متیل بنزیل.آلکیل
دی متیل اتیل بنزیل.
دی آلکیل دی متیل آمونیوم
کلرید.اتانول.
ایزوپروپانول.بوتانول
گلوتارآلدئید.دی دسیل دی متیل
آمونیوم کلراید.
سورفکتانت.عامل کمپلس
دهنده.ماده ضدخورندگی

آب رقیق شده و در مدت  33یا 15دقیقه مصرف می گردد.

اتانول.ایزوپروپانول.دی دسیل
دی متیل آمونیوم کلراید

پرپ راقبل از هرگونه ترزیق در محل موردنظر اسپری نمائید وتاخشک شدن صبر

اسپري آماده مصرف سریع االثربر سطح مورد
نظر بعد از نظافت به اسپري شده و پس از  2دقیقه زمان

محلول كنسانتره به صورت  23یا53میلي لیتر در  083و 053میلي لیتر

کنید
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محلول گندزدای سطح باالی ابزار و وسایل (مورد استفاده در واحد استریلیزاسیون بیمارستان)
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UN :

استرانیوس %2

CAS:
خطرات :

 امکان آسیب جدی چشم وجود دارد. فرآورده سبب حساسیت وتحریک پوست وارگان های تنفسی می شود .تماس طوالنی تر احتماال منجر به شدیدتر شدن اثرات می
شود.امکان ایجاد اثرات زیان آور با نشانه هایی از مسمومیت مالیم با
بلعیدن و استنشاق وجود دارد.
احتیاطات:
 از استنشاق بخارات خودداری کنید هرفردی با سابقه حساسیت پوستی،آسم،آلرژی،مشکالت مزمن یا دوره ای سیستم تنفسی به هیچ وجه نبایداز چنین فرآورده هایی استفاده کند.
در طی مصرف از خوردن  ،آشامیدن و استعمال دخانیات بپرهیزید .پس از هر استفاده دست ها و تمام ملزومات
محافظتی را بشویید.
کمک های اولیه:
در صورت بلعیدن دهان را آبکشی کنید ،مصدوم را وادار به استفراغ نکنید.شخص را فورا به پزشک برسانید .
در صورت مشکل تنفسی بیمار را به هوای تازه انتقال دهید قطع تنفس ،احیا دهان به دهان انجام دهید وبا
پزشک تماس بگیرید  .از طریق دهان (خوراکی) چیزی به بیمار ندهید.
در صورت مشکل پوستی تمام البسه آلوده رافورا خارج کنید .پوست را فورا با آب کامال آبکشی کنید
درصورت مشکل چشمی در صورت وجود لنزهای تماسی،آنرا خارج کنید،شستشوی چشم به مدت 51
دقیقه پلک ها را باز نگه دارید .در صورت بروز قرمزی  ،درد یا مشکالت بینایی با یک چشم پزشک مشورت
کنید.
در موارد آتش سوزی :
در صورت آتس سوزی  ،برای خاموش کردن کف  ،شن  ،دی اکسیدکربن  ،آب و پودراستفاده نمایید.

نام و آدرس شرکت سازنده:

شماره تماس:
24
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مواد شوینده وپاک کننده
روش های شستشو) : (cleaning
در طی تمیز کردن و شستشو بیشتر ارگانیسم ها از سطوح برطرف می شوند و این کار همیشه باید پیش از ضدعفونی و
استریلیزاسیون انجام شود .تمیز کردن معموال با استفاده از آب ،حرکات فیزیکی و مواد پاك کننده انجام می گیرد و ممکن است
به وسیله فعالیت هاي مکانیکی ،کاربرد وسایل اولتراسونیک یا شوینده  ،ضدعفونی کننده هایی به منظور تسهیل در انجام این کار
انجام شود.
مواردي که ضدعفونی یا استریلیزاسیون نیاز دارند قبل از تمیز کردن باید از هم جدا شده و تبدیل به اجزاء اولیه شوند .آب سرد
قادر است اجزاء پروتئینی ( مثل خون ،خلط و ) ...را پاك کند در صورتی که گرما یا مواد ضدعفونی یا آب گرم به دلیل ایجاد
انعقاد ،پاك شدن را دچار مشکل می کند.
ساده ترین و اثربخش ترین روش از طریق برس زدن اشیاء است که باید برس در زیر سطح آب براي جلوگیري از پخش آئروسل
ها در هوا به کار رود .برس پس از استفاده باید ضدعفونی و خشک شود .در پایان اشیاء باید با آب گرم شسته شده و خشک
شوند .به این شکل وسایل براي استفاده یا ضدعفونی و یا استریلیزاسیون آماده هستند.
مواد شوینده وپاک کننده مورد مصرف در بیمارستان:

-1مايع دستشويي:
روش مصرف :چند قطره از مایع دستشویی را روي دست ریخته ،دستها را به مدت یک دقیقه بشویید و سپس آبکشی کنید.
نکات ايمني:
این ترکیب در شرایط معمول استفاده خطرناك نیست.
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تماس با چشم :به سرعت چشم را با آب بشوئید .هر گونه لنز را از چشم خارج کنید
 .شستشوي چشم را به مدت حداقل پانزده دقیقه ادامه دهید.
خوردن :بیمار را به پزشک برسانید .هرگز مصدوم را وادار به تهوع نکنید.
شرایط نگهداري :در شرایط خشک و خنک نگهداري کنید
-2مايع ظرفشويي:
روش مصرف :دوروش براي شستشوي ظروف وجود دارد که عبارتند از:
روش ظرفشویی پر :در این روش ،سینک ظرفشویی با آب داغ و مقداري از مایع ظرف شویی که در آب رقیق شده است پر می
شود .ظرفها در آب فرو برده شده وسپس به کمک یک اسفنج و یا یک اسکاچ تمیز میگردد .آبکشی ظرفها زیر جریان آب و یا در
یک ظرفشویی جداگانه که از آب پر شدهاست انجام میشود.
روش کاربرد مستقیم :در این روش مایع ظرفشویی به صورت مستقیم روي اسفنج ریخته میشود ،سپس ظرفها بوسیله اسفنج
شسته و آبکشی میشود.
نکاتی درخصوص شستشوی دستی ظروف:

محلول شوینده را قبل از اینکه خیلی سرد و یا چرب شود عوض کنید.
شیشه اجاق و یا ظرف ها حتی بعد از شستشو هم ممکن است کدر بهنظر برسد که در اثر یک الیه پروتئین مانند شیر ،تخممرغ ،پنیر
و  ...است .ساییدن آن با یک اسفنج ویا پارچه این حالت را برطرف می کند.
در صورت استفاده بیمار عفونی از ظروف ،باید ظرفها را بعد از شستشو ضدعفونی کرد که این کار از طریق خیساندن ظروف به مدت
پنج دقیقه در محلولی که حاوي یک قاشق سوپخوري ( 51میلیلیتر) سفید کننده خانگی (آب ژاول) در یک گالن ( 3/8لیتر) آب است
انجام می شود.
به علت تنوع افزودنیهاي موجود در شویندههاي دستی ظرف شویی ،از اختالط مایع سفیدکننده بامایع ظرفشویی پرهیزکنید زیرا
برخی از شویندهها حاوي افزودنیهایی هستند که دراثر اختالط با سدیم هیپوکلریت گازهاي خطرناکی متصاعد میکنند.
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-3جوهر نمک( تیرک)
موارد مصرف :جرم گیري سطوح
روش مصرف :مقداري روي سطح کثیف پاشیده و بعد از  22دقیقه با فرچه و آب شسته شود.
توصیه های ایمنی:

 مخلوط جوهر نمک با دیگر شوینده ها ،گاز خطرناکی ایجاد می کند که این گاز موجب سوختگی راه هاي تنفسی ،اختالل تنفسی،
انسداد راه هاي تنفسی و حتی مرگ می شود.
 در صورت امکان به جاي جوهر نمک از دیگر تمیزکننده ها استفاده شود و اگر ناگزیر به استفاده از جوهر نمک هستید ،آن را در
محیط باز و به میزان بسیار جزئی مصرف کنید و آن را با دیگر شوینده ها ترکیب نکنید.
 پس از مصرف مواد شوینده ،سفید کننده ،جرم بر و لوله بازکن در محیط هاي دربسته و کوچک مانند دستشویی و حمام به هیچ
عنوان در یک مکان ها توقف نکنید ،چرا که گازهاي تولید شده در این محیط  ،سمی می باشند.
 از ترکیب جوهر نمک و وایتکس ،گاز کلر متصاعد میشود و کلر هم به اسید کلریدریک تبدیل میشود .کسانی که در معرض
استنشاق این ترکیب قرار میگیرند ،با عالیمی مانند آسم ،تنگی نفس و خسخس سینه مواجه میشوند که با درمان دارویی به طور
موقت برطرف میشود ،اما به مرور زمان این عالیم در آن ها باقی میماند و هیچ وقت بهبودي کامل حاصل نمیشود و باید به طور
مداوم از دارو استفاده کنند.
 از ترکیب مواد جرم گیر با مواد دیگر پرهیز شود .وبه هنگام استفاده از این مواد در و پنجره باز گذاشته شود.
 از مخلوط کردن مواد شوینده با آب داغ خودداري شود .زیرا آب داغ سبب تولید گاز مضاعف می شود.
 بعد از استفاده از مواد شوینده دست ها خشک می شوند .در این مواقع بهتر است از کرم هاي مرطوب کننده دست استفاده شود.
 در صورت مشاهده ضایعه و التهاب پوستی از هیچ پماد و کرمی استفاده نکرده و فوراً به پزشک مراجعه کنند.
 هنگام کار با مواد شوینده چنانچه چشم با مواد تماس پیدا کرد بهتر است سریعاً با آب شست وشو داده شود.
 در صورت لزوم بر حسب دستور برچسب مادة شیمیایی ،باید از لباس هاي محافظ نظیر دستکش و عینک استفاده کرد.
 تمام هشدارها و موارد احتیاطی روي برچسب مواد شیمیایی را مورد توجه قرار دهید.
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به ياد داشته باشید:
خطرناكترین مواد اسیدي که به ریه آسیب جدي میرساند ،مخلوط کردن وایتکس و جوهرنمک براي شستوشو است.
یکی از مواردي که آسیب جدي به ریه میرساند ،متأسفانه برخی افراد براي از بین بردن لک کاشیها به مواد شوینده ،وایتکس
اضافه میکنند و در برخی از مواقع نیز وایتکس را با جوهر نمک ،در فضاي بسته ،ترکیب میکنند که استنشاق بخار متصاعد
شده از این ترکیب ،آسیب جدي و جبران ناپذیر به ریهها وارد میکند.
-4رخشا:
موارد مصرف :جرم گیري سطوح
روش مصرف :ابتدا سطح جرم گرفته و کثیف را مرطوب کرده ،سپس پودر رخشا را به آن بپاشید و بعد از ۰۱
دقیقه آن را بشوئید.
نکات:


هنگام استفاده از دستکش استفاده کنید.



براي شستشوي ظروف غذاخوري و نقرهاي بکار نبرید.



از مخلوط نمودن آن با آمونیاك و مواد اسیدي (جوهر نمک) به شدت اجتناب کنید .زیرا گاز خفه کننده کلر تولید می کند.



دور از تابش مستقیم آفتاب و در مکانی خشک و خنک نگهداري کنید..

نکات کلی و قابل توجه در ارتباط با استفاده مواد شوینده:
-5مواد شوینده و گندزداي مختلف با یکدیگر مخلوط نشوند .بطور مثال:
* از مخلوط کردن رخشا با جوهر نمک و وایتکس با پودرهاي شوینده خودداري شود.
* از مخلوط کردن وایتکس با رخشا  ،جوهر نمک و مایعات اسیدي بدن مثل ادرار خودداري شود(.بدلیل تولید گاز سمی)
 -2براي رقیق کردن بهتر است از آب مقطر یا آب جوشیده سرد استفاده شود.
 -3درب ظروف محتوي مواد فوق را همیشه ببندید.
پاکسازي قبل از ضدعفوني و گندزدايي ضروري است 
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