تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان

سمینو فعالیت شزکت:
o

مياد ضدعفينی کننده ى گندسدا

o

ملشىمات استزیل
 اندیکاتير های شیمیایی
 اندیکاتير های بیيليژییک
 تست های فزایند شستشي
 کاغذ مدیکال یا رىل های بستو بندی استزیل

o

تجهیشات ى دستگاه
(اتيکالى کالص  ،Bدستگاه سیلز ،دستگاه التزاسينیک)
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آشنایی با مياد ضدعفينی ى گندسدایی
ٔٛاد ضذػف٘ٛی وٙٙذ ٜدػتٝای اص ٔٛاد ؿیٕیبیی ٞؼتٙذ و ٝثب اثش ثش ثبوتشیٟب ٚ ،یشٚعٞب  ،لبسچٞب  ،اػپٛس
ثبوتشیٟب  ٚػبیش اٚسٌب٘یؼٓٞب  ،آٟ٘ب سا اص ثیٗ ٔی ثش٘ذ  ٚیب اص سؿذ آٟ٘ب جٌّٛیشی ٔی وٙٙذٛٔ .اد ضذػف٘ٛی
وٙٙذ ٜای سا و ٝثشای ػطح پٛػت  ٚثذٖ  ٚدس ثبفتٞبی ص٘ذ ٜاػتفبدٔ ٜی ؿ٘ٛذ ،ضذ ػف٘ٛی وٙٙذٜ
(ٔ )Antisepticی ٘بٔیٓٛٔ .اد ضذػف٘ٛی وٙٙذ ٜاثضاس ٚ ،ػبیُ ِ ،جبعٞب  ،وبؿی ٞب ٚ ،اٖ حٕبْ  ،دػتـٛیی ٚ
حٕبْ سا ٌٙذصدا (ٔ )Disinfectionی ٘بٔٙذ.
اػتفبد ٜاص ضذػف٘ٛی وٙٙذٜٞب ثشای تبٔیٗ ػالٔتی ثؼیبس ضشٚسی اػت  ٚاص ػٛأُ ٔ ٟٓپیـٍیشی اص
ثیٕبسی ٞب ثخلٛف  ،ثیٕبسیٞبی ٔؼشی ٔی ثبؿذ.
ٌٙذصدا ( ) Disinfection
ٌٙذصدایی ( )Disinfectionیؼٙی اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی فیضیىی یب ؿیٕیبیی ثٙٔ ٝظٛس وٓ وشدٖ ثبس ٔیىشٚثی.
ٚجٛد ٔیىشٚة ٞبی ثیٕبسیضا دس ٔحیط ص٘ذٌی  ،لذست  ٚتىثیش  ٚا٘تمبآلٟ٘ب اص فشد ثیٕبس ث ٝؿخق ػبِٓ ٚ
تٛا٘بیی آِٛدٕٛ٘ ٜدٖ غزا ٚػبیش ٘یبصٔٙذیٟبی سٚصٔش ٜآ٘بٖ  ،دا٘ـٕٙذاٖ سا ثشآٖ داؿت تب ثب ایٗ دؿٕٙبٖ
٘بٔشئی ا٘ؼبٖ ٔمبثّٕ٘ ٝبیٙذ  ٚدسكذد وـف ساٞ ٜبی ٔجبسص ٜثشآیٙذ.
ٌٙذصدائی :
ٌٙذصدائی ػجبست اػت اص ٘بثٛد وشدٖ ػٛأُ ثیٕبسیضا دس ٔحیط ٞبی ثی جبٖ ٔ ،ب٘ٙذ أبوٗ ٔؼى٘ٛی ،اِجؼ، ٝ
ظشٚف  ،آة،ػجضی ٚغیش ، ٜث ٝػجبست دیٍش ٌٙذصدائی دس ٔٛسد ٔحیط ص٘ذٌی ثىبس ٔیشٚد.
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ضذػف٘ٛی وٙٙذٞ ٜب :
ضذػف٘ٛی ٘بثٛد وشدٖ ػٛأُ ثیٕبسیضا اص ثبفت ٞبی ص٘ذ ٜاػت ٔ،ب٘ٙذ ضذ ػف٘ٛی پٛػت یب ضذ ػف٘ٛی صخٓ
غّظت ضذػف٘ٛی وٙٙذٞ ٜب ثبیؼتی وٕتشاص ٌٙذصداٞب ثبؿذ تباصآػیت ث ٝثبفتٟب جٌّٛیشی ؿٛد ثٕٞ ٝیٗ دِیُ
ضذػف٘ٛی وٙٙذٞ ٜب ٘ؼجت ثٌٙ ٝذصداٞب ػٕیتىٕتشی داس٘ذ.

پبػتٛسیض ٜوشدٖ :
ٚلتی ٞذف ٔب اص ث ٝوبسثشدٖ ٔبد ٜضذ ٔیىشٚثی ٘بثٛدی ػٛأُ ثیٕبسیضا ثبؿذ ایٗ ػُٕ سا پبػتٛسیض ٜوشدٖ
ٔی ٌٛیٙذ.
ٌٙذصداٞبی ؿیٕیبیی:
ثشای ٌٙذصدایی یب اػتشیُ وشدٖ ٚػبیّی و ٝتحُٕ حشاست سا ٘ذاس٘ذ ثبیذ اص ٔٛاد ؿیٕیبیی ثب غّظت ٞبی
ٔختّف اػتفبدٕٛ٘ ٜد.
لجُ اص اػتفبد ٜاص ایٗ ٔٛاد ٚػبیُ سا وبٔال ؿؼت  ٚخـه وشد ٚ ،جٛد آِٛدٌیٟبی لبثُ ٔـبٞذٔ ٜثُ خٖٛ
خـه ؿذ ٜثبػث ص٘ذٔ ٜب٘ذٖ ثبوتشیٟب ٚػبیش ٔٛجٛدات ٔی ؿٛد  .خیغ ثٛدٖ ٚػبیُ ثبػث سلیك ؿذٖ
ٔحّٔ َٛیٍشدد.
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ٌٙذصداٞب  ٚضذ ػف٘ٛی وٙٙذٞ ٜبی ؿیٕیبیی ثبیؼتی داسای خٛاف صیش ثبؿٙذ :


لبثّیت ٘فٛر خٛثی داؿت ٝثبؿذ.



دسٔمذاس وٓ  ،لذست ٌٙذصدایی خٛد سا ٘ـبٖ دٞذ.



لبدس ثبؿذ ػبُٔ ثیٕبسیضا سا دس وٕتشیٗ صٔبٖ ٕٔىٗ اص ثیٗ ثجشد .



ثبیؼتی ثبثت  ٚپبیذاس ثٛد ٚ ٜتحت ؿشایط ػبدی خشاة ٘ـٛد( دسٔجبٚست ٛٞا ٛ٘ ٚس فبػذ ٘ـٛد )



دستٕبع ثب ٔٛاد ٔختّف ٔب٘ٙذ كبث ٚ ٖٛپبن وٙٙذٞ ٜب  ٚچشن  ٚآِٛدٌی ٞب اثشؽ سا اص دػت ٘ذٞذ.



لبثّیت حُ ؿذٖ دسآة سا داؿت ٝثبؿذ  ٚاٌش ث ٝكٛست أِٛٛػی ٖٛاػت ثٕٞ ٝبٖ كٛست ثبلی ثٕب٘ذ.



سٚی پٛػتجذٖ اثش ػٛء ٘ذاؿت ٝثبؿذ  ،حؼبػیت افشاد ٘ؼجت ث ٝآٖ وٓ ثبؿذ دس ٟ٘بیت ثشای ا٘ؼبٖ
ٚحیٛاٖ ضشس ٘ذاؿت ٝثبؿذ  ٚثذث٘ ٛجبؿذ.

ػطٛح ٌٙذصدایی
دػت ٝثٙذی ٔٛاد ٌٙذصدا اص ٘ظش ػطح ٌٙذ صدای :
ػطح ثبال H.L.D – High Level Disinfectant
ػطح ٔتٛػط I.L.D – Intermediate Level Disinfectant
ػطح پبییٗ L.L.D – Low Level Disinfectant
ٔٛاد ٌٙذصدای ػطح ثبال (  )H.L.Dثبػث وـت ٝؿذٖ تٕبْ اسٌب٘یؼٓٞب ث ٝجض تؼذاد صیبدی اص اػپٛسٞب ٔی
ؿ٘ٛذٛٔ .اد ٌٙذصدای ػطح ٔتٛػط (

 )I.L.Dثبػث وـت ٝؿذٖ  ٕٝٞاسٌب٘یؼٓٞبی ٚطتبتی ٛاص جّٕٝ

ٔبیىٛثبوتشی ْٛتٛثشوِٛٛصیغ ٔی ؿ٘ٛذ ٛٔ ٚاد ٌٙذصدای ػطح پبییٗ (

 )L.L.Dثبػث حزف خیّی اص

ثبوتشیٞبی ٚطتبتی ،ٛلبسچٞب ٚ ٚیشٚعٞب ٔیـ٘ٛذ.
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ضذػف٘ٛی وٙٙذٞ ٜبی ػطح ثبال :H.L.D
ٌّٛتبساِذئیذ 2%
پشاػتیه اػیذ 1%
ٔحّ َٛپشوّشیٗ غّیظ
ٞیپٛوّشیت ػذیٓ غّیظ
پشاوؼیذ ٞیذسٚطٖ غّیظ ()30%
ضذػف٘ٛی وٙٙذٞ ٜبی ػطح ٔتٛػط  ٚپبییٗ :I.L.D ٚ L.L.D
دتَٛ
اِىُٞب
ػبِٗٚ
وشٚصَٚ
ٍٞضاوّشٚفٗ
سصٚسػیَٛٙ
فشٔبِذئیذ سلیك
وّشٍٞضیذیٗ 4%
ثٙضاِى٘ٛی ْٛوّشایذ 50%
ٞبٔٞ( ٖٛبیظٖ )10%
ٞیپٛوّشیت ػذیٓ سلیك
ٔحّ َٛپشوّشیٗ سلیك
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پشاوؼیذ ٞیذسٚطٖ سلیك

٘ىبت لبثُ تٛج ٝدس اػتفبد ٜاص ضذػف٘ٛی وٙٙذٜٞب ٌٙ ٚذصداٞب
ٛٔ .1اد ضذػف٘ٛی وٙٙذ ٜسا ثبیذ دس ٔمبدیش وٓ اػتفبد ٜوشد.
ٛٔ .2اد ضذػف٘ٛی وٙٙذ ٜسا ٘جبیذ ثلٛست تشویت ثب  ٓٞاػتفبد ٜوشدٔ .ثال كبث ، ٖٛػب ِٗٚسا ثی اثش ٔی وٙذ.
 .3اثش ٔیىشة وـی ٞش ٌٙذصدایی ثب آة داؽ ثیـتش ٔی ؿٛد( .ثب آة طا ٚ َٚیذ  ،ایٗ وبس سا ٘ىٙیذ)
 .4ضذػف٘ٛی وٙٙذٜٞب ٌٙ ٚذصداٞب تٟٙب ثشای اػتؼٕبَ خبسجی اػت  ٚاص ٚسٚد آٟ٘ب ث ٝدٞبٖ  ،چـٓ ٌٛ ،ؽ ٚ
دػتٍب ٜتٙفؼی جذا ثبیذ جٌّٛیشی وشد.
 .5ػٛأُ ثی اثش وٙٙذ ٜضذػف٘ٛی وٙٙذٜٞب سا ثبیذ ؿٙبخت  ٚاص تٕبع آٟ٘ب ثب  ٓٞجٌّٛیشی وشدٔ .ثال تی
وـیذٖ  ٚتٕیض وشدٖ ثب اثش  ٚاػفٙج  ،ثبػث ثی اثش وشدٖ ٔٛاد ضذػف٘ٛی وٙٙذٔ ٜی ؿٛد .ػّت ایٗ أش سا
ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ ثیبٖ وشد و ٝچٛة  ،وتبٖ  ،پبسچ ، ٝالػتیهٞب  ٚپالػتیهٞب  ،ػجت خٙثی  ٚثی اثش وشدٖ
فُٞٙب  ٚػبٔ ِٗٚی ؿ٘ٛذ.

ٕٟٔتشیٗ پبیٞ ٝبی ٌٙذصداٞبی ؿٕیبیی :
آة طاٞ (َٚیپٛوّشیت ػذیٓ)
ٔبد ٜاكّی ٔٛجٛد دس آة طاٞ ، َٚیپٛوّشیت ػذیٓ اػت  ٚتشویجی فٛقاِؼبد ٜلٛی اػت و ٝدسكذ خیّی
وٓ اص آٖ (  5دسكذ) سا دس آة حُ ٔی وٙٙذ  ٚثب ٘بْٞبی ٔختّف تحت ػٛٙاٖ ػفیذ وٙٙذ ٜث ٝثبصاس ػشضٔ ٝی
وٙٙذ  ٚثشای ضذػف٘ٛی ٍِٗ ٚ ٚاٖ حٕبْ ِ ،جبعٞب  ،دیٛاسٞبی حٕبْ  ،تٛاِت  ٚآؿپضخب٘ٙٔ ٝبػت اػت ٘ ٚیض
دس ضذػف٘ٛی آصٔبیـٍبٟٞبیی و ٝدس ٔؼشم ٚیشٚع ٞپبتیت لشاس داس٘ذ (ثخؾ ٕٛٞدیبِیض)  ،اػتفبدٔ ٜی
ؿٛد.
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ٔحّٞ َٛیپٛوّشیت یب آة طا ، َٚتٕبْ ٔیىشٚةٞب اػٓ اص لبسچ ٚ ،یشٚع  ٚثبوتشی سا ٘بثٛد ٔی وٙذ .آة طاَٚ
سا ثبیذ دس ظشٚف ٔبت  ٚػشثؼتٍٟ٘ ٝذاسی وشد  ٚاص ثىبس ثشدٖ آٖ ثٕٞ ٝشا ٜجٞٛش ٕ٘ه ثبیذ جذا خٛدداسی
وشد.
پشاػتیه اػیذ
ایٗ ٔبد ٜدس غّظتٞبی پبییٗ  PPM 50دس ِٙظسی ٞب ث ٝػٛٙاٖ دصا٘فىتب٘ت  ٚدس غّظتٞبی

 1%حتی ثٝ

ػٛٙاٖ یه ٔبد ٜػتش ٖٚوٙٙذ ٜثىبس ٔی سٚد .ثشای ٚػبیُ حؼبع ث ٝحشاست ٔفیذ  ٚثشای ٚػبیُ فّضی اثش
خٛس٘ذٌی ٘ذاسد أب دس فّضات ٘شْ ٔب٘ٙذ ٔغ یب لّغ ثٔ ٝیضاٖ وٕی اثش خٛس٘ذٌی داسد.
ػبِٗٚ
ػب ِٗٚدس ضذػف٘ٛی ػشیغ اثضاسٞب ٚ ٚػبیُ پضؿىی  ٚجشاحی ٕٞ ٚچٙیٗ ؿؼتـٛی دػت جشاح  ٚتٕیض
وشدٖ صخٓٞب وبسثشد داسدٕٞ .چٙیٗ ٔحّ َٛیه دسكذ آٖ ثشای ضذػف٘ٛی صخٓٞب  ٚؿؼتٗ پٛػت دػت ٚ
ثذٖ ثؼیبس ٔٙبػت اػت .ایٗ ٔبد ٜثبوتشی وؾ لٛی اػتِٚ ،ی ثش ٚیشٚعٞب اثشی ٘ذاسد .اص تٕبع ػبِٗٚ
ثب چـٓ ٌٛ ٚؽ ثبیذ جٌّٛیشی وشد.
ٚسٚد آٖ دس ٌٛؽ ثبػث وش ؿذٖ ٔی ؿٛد .ػب ِٗٚثبیذ ث ٝدٚس اص ٘ٛس  ٚدس ظشفٞبی وذس ٍٟ٘ذاسی ؿٛد.
دسة ظشٚف ٔحتٛی ػب٘ ِٗٚجبیذ چٛة پٙجٝای  ٚپالػتیىی ثبؿذ .صیشا ایٗ ٔٛاد  ،ػب ِٗٚسا خشاة ٔی وٙٙذ.
ػب ِٗٚتٛػط كبث ٖٛؿؼت ٚ ٝثی اثش ٔی ؿٛد.
فشٔبِذئیذ
اػتفبد ٜاص ایٗ پبی ٝؿیٕیبیی ثخبطش خطشات آٖ ٔٙؼٛخ ؿذ ٜاػت.
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فشٔبِذئیذ ٔ ،یىشٚة وـی لٛی اػت  ٚتٕبْ ا٘ٛاع ٔیىشٚةٞب سا ٘بثٛد ٔی وٙذ .غّظت یه دسكذ آٖ  ،ضذ
ٔیىشٚة ػُ اػت .اص ایٗ ٔبد ٜثشای ضذػف٘ٛی أبوٗ ٚ ٚػبیُ  ،اثضاس جشاحی  ،دػتٍب ٜدیبِیض ٚ
آ٘ذٚػىٛپی اػتفبدٔ ٜی ؿٛد .فشٔبِذئیذ ثشای ضذػف٘ٛی وشدٖ ٔىبٖٞبیی ؤ ٝیىشٚةٞبی تتصا ،
ٔیىشٚة ػبُٔ ػٛصؽ طحبَ ٔ ،یىشٚة ػُ ٔ ٚیىشٚة ػبُٔ خ٘ٛشیضیٟبی ؿذیذ آِٛد ٜؿذ ٜثبؿٙذ ،ثؼیبس
ٔٙبػت اػت.
ثشای ایٗ ٔٙظٛس ٔی تٛاٖ ٘یٓ ِیتش اص ایٗ ٔحّ َٛسا دس ظشفی سٚی اجبق لشاسداد تب ثخبسٞبی حبكُ اص آٖ ،
اتبق سا ضذػف٘ٛی وٙذ .تٛج ٝوٙیذ و ٝثخبسات آٖ ػٕی اػت ٘ ٚجبیذ دس ٔؼشم آٖ لشاس ٌشفت .اص
فشٔبِذئیذ ٔی تٛاٖ ثشای ضذػف٘ٛی وشدٖ صخٓ  ٚپٛػت اػتفبد ٜوشد .چ ٖٛػّٕی  ٚفشاس اػت.

ٌّٛتبسآِذئیذ
ٌّٛتبساِذئیذ (ػبیذوغٌّٛ ،تبساَ)ٔ ،حِّٛی اػت و ٝظشف  20تب  90دلیمٚ ٝػبیُ حؼبع ث ٝحشاست سا
دس حذ ثبال ( ٌٙ )H.L.Dذصدایی ٔی وٙذ  ٚظشف  6تب  10ػبػت آٖٞب سا ػتشٔ ٖٚی ٕ٘بیذ .سایج تشیٗ ٔٛسد
اػتفبد ٜاص ٌّٛتبساِذئیذٌٙ ،ذصدایی آ٘ذٚػىٛحٞب ،آػپیشاتٛسٞبِٛ ،اصْ ثیٟٛؿیِٛ ،اصْ تٙفؼی  ٚجشاحی
اػت .ایٗ ٔحّ َٛثب یه ٔحّ َٛفؼبَ وٙٙذ ٜحبٚی ٘یتشیت ػذیٓ فؼبَ ٔی ؿٛد  ٚپغ اص فؼبَ ؿذٖ ،سً٘
ٌّجٟی آٖ ػجض سً٘ ٔی ؿٛدٔ .حّ َٛفؼبَ ؿذ ٜتب  28سٚصلبثُ اػتفبد ٜاػت٘ .یتشیت ثشای جٌّٛیشی اص
خٛس٘ذٌی فّضات اػت ِزا ٌّٛتبسآِذئیذ فؼبَ ؿذ ،ٜثشای ٌٙذصدایی ِٛاصْ فّضی ٔبدٙٔ ٜبػجی اػت.
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تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان
فُٙ
اػتفبد ٜاص ایٗ پبی ٝؿیٕیبیی ثخبطش خطشات آٖ ٔٙؼٛخ ؿذ ٜاػت.
ف ُٙدس غّظت د ٚدسكذ  ،اوثش ٔیىشٚةٞب سا اص ثیٗ ٔی ثشد .دس ثیٕبسػتبٖٞب ثشای ضذػف٘ٛی ػطٛح ٚ
ظشٚف آصٔبیـٍبٞی اػتفبدٔ ٜی ؿٛد ٘ ٚیض دس كبثٖٞٛب  ٚؿبٔپٞٛب ث ٝػٛٙاٖ ٔبدٔ ٜحبفظ ثىبس ٔی سٚد .فُٙ
یه ضذػف٘ٛی وٙٙذٙٔ ٜبػت ثشای ٔذفٛع اػتِ ،زا اص ٔحَّٛ

 50دسكذ آٖ دس ثشخی اص كبثٖٞٛبی

دػتـٛیی ٘یض اػتفبدٔ ٜی ؿٛد .ف ُٙثشای ا٘ؼبٖ ػٕی اػت.
وّش
وّش  ،ػٙلشی اػت و ٝدس ػبختٕبٖ ثؼیبسی اص سً٘ ثشٞب  ٚػفیذوٙٙذٜٞب  ٚضذػف٘ٛی وٙٙذٜٞب ثىبس ٔی
سٚد .وّش  ،دس ٔٛسد ٞش ػ ٝدػتـٔ ٝیىشٚةٞب ( لبسچ  ،ثبوتشی ٚ ٚیشٚع ) فؼبَ اػت .وّش ثشای ضذػف٘ٛی
آة اػتخش  ٚآة آؿبٔیذ٘ی اػتفبدٔ ٜی ؿٛد ٕٞ ٚچٙیٗ اص پشوّشیٗ  ،ثشای ضذ ػف٘ٛی ػجضی ٞب ٔ ٚیٜٛجبت
اػتفبدٔ ٜی ؿٛد.

ثٙض ٚاِى٘ٛیٓ وّشایذ )Aripak (% 10
ٔحّ َٛضذ ػف٘ٛی وٙٙذ ٜثؼیبس لٛی ثب وبسثشد ٚػیغ ٔٚتٛٙع ثشای ٔلبسف ٔشاوض دسٔب٘ی – ػٕٔٛی – كٙؼتی –
ثبوتشی وؾ – ٚیشٚع وؾ – ضذ ػف٘ٛی وٙٙذ – ٜثٛثش
ٔٛسد ٔلشف :
ضذػف٘ٛی ثیٕبسػتبٟ٘ب – وّیٙیىٟب – ٔشاوض د٘ذا٘پضؿىی – آصٔبیـٍبٟٞبی تـخیق طجی – ٔشاوض ا٘تمبَ خ– ٖٛ
سػتٛساٟ٘ب – فشٚؿٍبٟٞب – ٞتّٟب – ؿیشخٛاسٌبٟٞب – آصٔبیـٍبٟٞب – ضذػف٘ٛی اتبق ػُٕ – ٔحیط  ٚوّی ٝػطٛح
ثیٕبسػتب٘ی ٔ ٚشاوض دسٔب٘ی – ػتشٍٟ٘ ٖٚذاؿتٗ ٚػبیُ پضؿىی ِٛ ٚاصْ د٘ذا٘پضؿىی  ٚثیٕبسػتب٘ی
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تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان
ضذػف٘ٛی ٔحّف – ٝح ٚ ِٝٛاِجؼ ٝآِٛد – ٜضذػف٘ٛی ػشٚیؼٟبی ثٟذاؿتی – وف اتبلٟب – ػبِٟٙب  ٚساٞشٞٚب ٚ
…
ضذػف٘ٛی وٙٙذٞ ٜبی ()Antiseptic
ٔبد ٜای اػت و ٝثبصداس٘ذ ٜفؼبِیت اسٌب٘یؼٓٞب اص سٚی ثبفتٞبی ص٘ذ ٜاػت.
ػٕٔٛب ضذػف٘ٛی وٙٙذٞ ٜب سا ٔی تٛاٖ ثٞ ٝفت ٌش ٜٚاكّی تمؼیٓ ثٙذی وشد و ٝػجبستٙذ اص :
اِىّٟب ( ایضٚپشٚپیُ یب اتیُ اِىُ)
دس كٛست ٚجٛد ٔٛاد آِی  ،فؼبِیت ٔحذٚدی داس٘ذ.
ػّی ٝثبوتشیٟب  ٚاػپٛس لبسچٟب فؼبِیت چـٍٕیشی ٘ذاس٘ذ.
جٟت اػتفبد ٜػشاػشی دس ٞچشی ،ثؼیبس ٌشاٖ ٔی ثبؿٙذ.
ثشای ایٙىٔ ٝؤثش ٚالغ ؿ٘ٛذ ثبیذ ثب غّظت  95-70دسكذ اػتفبد ٜؿ٘ٛذ.
ث ٝدِیُ ٚجٛد ٚیظٌی تجخیش  ،فؼبِیت پغ ٔب٘ذٞ ٜبیـبٖ ٔحذٚد ٔی ثبؿٙذ.
ثشای ضذػف٘ٛی وشدٖ ٚػبیُ  ٚػبیشّٔضٔٚبت وٛچه ٔ ،بد ٜثؼیبس ٔٙبػجی ٔی ثبؿٙذ.
فؼبِیت ٔیىشٚة وـی ٚػیؼی داس٘ذ  ،فبلذ خبكیت خٛس٘ذٌی ثٛدِٚ ٜی داسای خبكیت ؿؼّٚ ٝسی ٔی
ثبؿٙذ.
ا٘ٛاع اتب٘) 90%-60%(َٛ
-1پشٚپب٘-2”)60-70%(َٛپشٚپب٘/َٛایضٚپشٚپب٘) 70-80%(َٛ
ٔٛسد ٔلشف :
جٟت ضذ ػف٘ٛی پٛػت لجُ اص تضسیك اػتفبدٔ ٜی ٌشدد.
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اِىُ اتیّیه 70%
اٌشچ ٝاِىّٟب داسای طیف ٚػیؼی اص فؼبِیت ٞبی ضذػف٘ٛی ٔی ثبؿٙذِٚ ،ی فبلذ خبكیت وـٙذٌی اػپٛس
ٞؼتٙذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔٛاسد اػتفبد ٜآٖ ٔحذٚدتش اص ػبیش ٔبیؼبت ضذػف٘ٛی ٔی ثبؿذ .ثٟتشیٗ غّظت
ٔٛسد اػتفبد ٜجٟت ػُٕ ضذػف٘ٛی  70%ثٛد ٚ ٜغّظتٟبی ثیـتش اص  ٚ 90%وٕتش اص  50%ثطٛس لبثُ تٛجٟی
فبلذ اثش ضذػف٘ٛی وٙٙذٔ ٜی ثبؿذ .ثذِیُ تجخیش آػبٖ ایٗ ٔبیغ اػتفبد ٜاص آٖ دس ضذػف٘ٛی تجٟیضات،
ٔٛسد ٘ظش لشاس ٌشفت ٝاػت .اِىُ ثب تخشیت ػبختبسٞبی پشٚتئیٙی ٔیىش ٚاسٌب٘یؼٓ ٞب ثبػث غیش فؼبَ ؿذٖ
آٟ٘ب ٔی ؿٛد.
ٔٛسد ٔلشف:ثشای ضذ ػف٘ٛی پٛػت ٍٙٞبْ تضسیكٚ ،ػبیُ  ٚتجٟیضات اص لجیُ ٔب٘یتٛس ،دػتٍبٜ

، ECG

دػتٍب ٜاِىتش ٚؿٛن  ٚػبیش ٚػبیّی و٘ ٝیبص ث ٝضذػف٘ٛی داؿت ،ٝأب حتی اال ٔىبٖ ٘جبیذ خیغ ؿ٘ٛذ،
ثبیؼتی اص پبسچ ٝیب پٙج ٝآغـت ٝث ٝاِىُ  70%اػتفبد ٜؿٛد.

ٞبِٛطٟ٘ب ( تشویجبت یذ ٜیب ٞیپٛوّشیت ٞب )
دسكٛست ٚجٛد ٔبد ٜآِی فؼبِیتـبٖ وبٞؾ ٔی یبثذ.
فؼبِیت ٔیىشٚة وـی ٚػیؼی داؿتِٚ ٝی خبكیت خٛس٘ذٌی داس٘ذ.
فؼبِیت پغ ٔب٘ذٞ ٜبیـبٖ دسكٛست آِٛدٌی ٔجذدٔ ،حذٚد ٔی ؿٛد.
ثٟتشیٗ ٔبد ٜضذػف٘ٛی وٙٙذ ٜجٟت اػتفبد ٜدس ػطٛح تٕیض ٔی ثبؿٙذ.
فبلذ خبكیت تحشیه پزیشی  ٚخٛس٘ذٌی فّضات ثٛد ٚ ٜػٕیت پبئیٙی داس٘ذ.
دس حضٛس كبثٟ٘ٛب  ،دتشجٙتٟب ٕ٘ٚىٟبی آة ػخت  ،فؼبِیتـبٖ ٔحذٚد ٔی ؿٛد.
ثش سٚی ٞبٌٟب ٔؤثش ٘جٛدِٚ ٜی ثش ثبوتشیٟب ( دس ٔشحّ ٝسٚیـی )  ،لبسچٟب ٚ ٚیشٚػٟب ٔؤثش٘ذ.
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تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان
یذٚفٛسٞب
ثتبدیٗ (  )Povidone Iodineتشویجـی اػت یذٚفٛس  ،ؤ ٝحَّٛ

 10%آٖ ث ٝػٛٙاٖ آ٘تی ػپتیهٔ ،حَّٛ

 7%/5آٖ ث ٝػٛٙاٖ اػىشاة ،جٟت ؿؼتـٛی دػتٞب لجُ اص ػُٕ جشاحی  ٚیب آٔبد ٜػبصی ثیٕبساٖ ثشای
ػُٕ ثىبس ٔی سٚدٕٞ .چٙیٗ ث ٝػٛٙاٖ ٔبد ٜدصا٘فىتب٘ت دس ٞیذسٚتشاپی  ٚػف٘ٛت صدایی دٔبػٙجٞب ثىبس
ثشدٔ ٜی ؿٛد .والیذٚفٛسٞب ٕٔىٗ اػت اثش خٛس٘ذٌی داؿت ٝثبؿٙذ ،اص خٛد ثبلیٕب٘ذ ٜثش جبی ٔی ٌزاس٘ذ ٚ
دس حضٛس ٔٛاد آِی غیشفؼبَ ٔی ؿ٘ٛذ.
پٛیذ ٖٚیذایٗ 10%
ٔٛاسد ٔلشف ٔ:حّ َٛثتب دیٗ حبٚی  10%یذ فؼبَ ٔی ثبؿذ .ایٗ ٔحّ َٛثشای ضذػف٘ٛی وشدٖ ػٛختٍی
ٞبی دسج ،3 ٚ 2 ٝثشیذٌی ،خشاؿیذٌی ،صخٕٟبی ػطحی ،صخٓ ثؼتش ٕٞ ٚچٙیٗ ضذػف٘ٛی ٕ٘ٛدٖ پٛػت ٚ
ٔٛضغ ػُٕ لجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ جشاحیٍٙٞ ،بْ تضسیك ،ثشای پیـٍیشی اص ػف٘ٛت دس پب٘ؼٕبٟ٘ب  ٚثخیٞ ٝب  ٚدس
دسٔبٖ ثشفه  ٚػف٘ٛتٟبی ثبوتشیبیی  ٚلبسچی پٛػت ثىبس ٔی سٚد.
پشوّشیٗ
پشوّشیٗ ٌشدی اػت ػفیذ سً٘  ٚاسصاٖ و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔبدٌٙ ٜذصدا ث ٝوبسثشدٔ ٜی ؿٛد .ثشای ػبِٓ ػبصی
آة ،ثب ٔمذا س  2/0تب  ، PPM 8/0ػجضی ٞب ٔ ٚیٞ ٜٛبی صٔیٙی ثب ٔمذاس

ٌ 5شْ دس ِ 10یتش آة  ٚػف٘ٛت

صدایی فبضالةٞب ثٔ ٝمذاس  gr 20دس ِ 10یتش آة وبسثشد داسدٛٔ .جت صً٘ صدٌی فّضات ٔی ؿٛد  ٚثشای
ػف٘ٛت صدایی ٚػبیُ فّضی ٔٙبػت ٘یؼت .پشوّشیٗ ث ٝػٛٙاٖ ػفیذ وٙٙذ ٚ ٜسً٘ ثش ٘یض وبسثشد داسد.
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تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان
فِٟٛٙب ( تشویجبت تىی یب چٙذ تبیی)
ٞضی ٝٙوٓ تب ٔتٛػطی داس٘ذ.
ػٕیت  ٚخبكیت خٛس٘ذٌی وٕی داس٘ذ.
دسكٛست ٚجٛد ٔٛاد آِی ثؼیبس فؼبَ ٔی ثبؿٙذ.
ثٛصدا ٞؼتٙذ ٚفؼبِیت پغ ٔب٘ذٞ ٜبیـبٖ ٔطّٛة ٔی ثبؿذ.
ٔحذٚدٔ ٜیىشٚة وـی ٚػیؼی داس٘ذ ِٚی ٞبي وؾ ٘یؼتٙذ.
ا٘ٛاع  :دت ،َٛوشٚص ،َٚسصٚسػی ،َٛٙوّشٍٞضیذیٗ ٍٞ ٚضاوّشٚفٗ اص ٔـتمبت فِٛٙی ٞؼتٙذ.
ٔٛسد ٔلشف  :ث ٝػٛٙاٖ دصا٘فىتب٘ت ثىبس ثشدٔ ٜی ؿ٘ٛذ .اِجت ٝدس ثؼضی ٔٛاسد ٘یض ث ٝػٛٙاٖ آ٘تی ػپتیه
وبسثشد داس٘ذٔ .ثال وشْ یب ِٛػی 1% ٖٛوّشٍٞضیذیٗ یىی اص ثٟتشیٗ ٔٛاد ثشای ػف٘ٛت صدایی دس ػٛختٍی
ٞب ثٛدٔٚ ٜمبٔٚتی ػّی ٝآٖ ایجبد ٘ـذ ٜاػتٔ .حَّٞٛبی  5/0دسكذ اِىّی یب آثی آٖ ثشای ؿؼتٗ دػتٞب
ث ٝوبس ٔی سٚد ٕٔ ٚىٗ اػت ػٛاسم ػٕی ٔب٘ٙذ وشاتیت  ٚاتٛتٛوؼی ػیتی ٘یض داؿت ٝثبؿذٍٞ .ضاوّشٚفٗ
٘یض ثشای ؿؼتٗ دػتٞب لجُ اص اػٕبَ جشاحی ثىبس ٔی سٚد  ٚث ٝػٛٙاٖ یه آ٘تی ػپتیه لٛی دس ٕٝٞ
ٌیشی ٞبی اػتبفیّٛوٛوی ثٚ ٝیظ ٜدس ٞ NICU ٚ ICUب وبسثشد داسد .ایٗ تشویجبت ،خبكیت خٛس٘ذٌی فّضات سا
٘ذاس٘ذ.
لطشاٟ٘بی صغبَ ػ ( ًٙوشٚص ٚ َٚاػیذ وشػیّیه)
٘ؼجتب ٌشاٖ ٔی ثبؿٙذ.
دسكٛست ٚجٛد ٔٛاد آِی ثؼیبس فؼبَ ٔی ثبؿٙذ.
دس غّظتٟبی صیبد ػٕی ثٛد ٚ ٜخبكیت خٛس٘ذٌی داس٘ذ.
ثٛی تٙذ  ٚص٘ٙذ ٜداس٘ذ  ٚفؼبِیت پغ ٔب٘ذٞ ٜبیـبٖ ػبِی اػت.
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فؼبِیت ٔیىشٚة وـی ٚػیؼی داس٘ذ ِٚی ٞبي وؾ ٘یؼتٙذ.
ث ٝدِیُ ایٙىٌ ٝبصٞبی ػٕی ٔی ثبؿٙذ ثشای اػتفبد ٜدس جٛجٞ ٝب یب تخٓ ٔشغٟبی ٘طف ٝداس ٔٙبػت ٘یؼتٙذ.

آِذئیذٞب ( ٌّٛتبساِذئیذ)
فؼبِیت ٔیىشٚة وؾ ٞ ،بي وؾ  ٚلبسچ وـی ٚػیؼی داس٘ذ.
دسكٛست ٚجٛد ٔٛاد آِی ،فؼبِیت خفیف تب ٔتٛػطی داس٘ذ.
فؼبِیت پغ ٔب٘ذٞ ٜبیـبٖ ضؼیف ٔی ثبؿذ.
٘ؼجتب ػٕی ٔی ثبؿٙذ.
ٞضیٙٔ ٝٙبػجی داس٘ذ.
ػٛأُ اوؼیذوٙٙذ ( ٜپشاوؼیذٞیذسٚطٖ  ،پشٍٔٙٙبت پتبػیٓ)
ٞضیٙٔ ٝٙبػجی داس٘ذ.
دسكٛست ٚجٛد ٔٛاد آِی غیش فؼبَ ٔی ؿ٘ٛذ.
فؼبِیت پغ ٔب٘ذٞ ٜبی آٟ٘ب ضؼیف ٔ ٚحذٚد ٔی ثبؿذ.
٘ؼجتب خبكیت خٛس٘ذٌی داؿت ٚ ٝػٕیت ٔحذٚدی داس٘ذ.
ثؼٛٙاٖ یه ػبُٔ ثٛصدا  ٚتٕیض وٙٙذ ٜثؼیبس اسصؿٕٙذ ٔی ثبؿٙذ.
فؼبِیت ٔیىشٚة وـی ٚػیغ تب ٔتٛػطی سا داس٘ذ ِٚی ٞبي وؾ ٘یؼتٙذ.
پشاوؼیذ ٞیذسٚطٖ ثب آة اوؼیظ٘ٝ
ٔبد ٜغّیظ  30%اػت  ٚدس سلتٞبی  1تب  2دسكذ اػتفبد ٜثبِیٙی داسد 6 ،دسكذ ث ٝػٛٙاٖ دصا٘فىتب٘ت
ػطح ثبال  5/7% ٚث ٝػٛٙاٖ ػتش ٖٚوٙٙذ ٜثىبس ٔی سٚد.
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تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان
ٔٛسد ٔلشف :اص ثیٗ ثشدٖ ثٛی ٘بٔطجٛع دٞبٖ دس اػتٔٛبتیتٞب (دٞبٖ ؿٛی ،)1% ٝصخٓٞبیی وٌ ٝشا یؾ
ػف٘ٛتٞـبی ثی ٛٞاصی داس٘ذ (ٔحّ2 َٛـ 1دسكذ)  ،ػف٘ٛت صدایی آ٘ذٚػىٛحٞب  ٚػذػیٞبی تٕبػی (ثب
ٔحّ ٚ )6% َٛػتش ٖٚػبصی ٚػبیُ غیشفّضی (ثب ٔحّ)5/7% َٛ
ٞیذسٚطٖ پشاوؼبیذ ٔی تٛا٘ذ ثش سٚی فّضات آِٔٛیٙیٔ ،ْٛغ ،ثش٘ج  ٚسٚی اثش خٛس٘ذٌی داؿت ٝثبؿذ .پغ
اص ػتش ٖٚػبصی ثب ایٗ ٔبد ٜثبیؼتی ٚػبیُ سا اثتذا ثب آة اػتشیُ ؿؼتـٕٛ٘ ٛد ٚ ٜػپغ ٔٛسد اػتفبدٜ
لشاس دٞیٓ.
پشاوؼیذ ٞیذسٚطٖ دس غّظت ٞبی  6%ث ٝكٛست ٔحّ َٛجٟت ؿؼتـٛی صخٓ ٞب اػتفبدٔ ٜی ٌشدد (تٛج: ٝ
ٔلشف طٛال٘ی ٔذت ٕٔٛٙع اػت)
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