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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مبانی گندﺯﺩﺍیی
يجًﺩ میﻜﺮيبَای تیماﺭیﺯا ﺩﺭ محیط ﺯودگی  ،ﻗدﺭت ي تﻜخیﺮ ي اوتﻘال آوُا اﺯ فﺮﺩ تیماﺭ یا ﺵطح آلًﺩٌ تٍ
ﺹخﺼ ﺵالم ي تًاوایی آلًﺩٌ ومًﺩن ﺵایﺮ ﺵطًح  ،جامؿٍ تُداﺹتی ﺭا تﺮآن ﺩاﺹت تا تا ایه ﺩﺹمىان وامﺮئی
اوﺶان مﻘاتلٍ ومایىد ي ﺩﺭﺽدﺩ ﻛﺺف ﺭاٌَای مثاﺭﺯٌ تﺮآیىد .اﺯجملٍ مُمتﺮیه اﻗدامات ي ﺭاٌحلَا ﺩﺭ ایه
خﺾًﺻ گىدﺯﺩایی میتاﺹد ﻛٍ ﺹامل اﺵتفاﺩٌ اﺯ ﺭيﺷَای فیﺰیﻜی یا ﺹیمیایی تٍ مىػًﺭ ﻛم ﻛﺮﺩن تاﺭ
میﻜﺮيتی ﺩﺭ محیط یا اتﺰاﺭ تیجان میتاﺹد .اﺵتفاﺩٌ اﺯ گىدﺯﺩاَا تﺮای تأمیه ﺵالمتی تﺶیاﺭ ضﺮيﺭی اﺵت ي
اﺯ ؾًامل مُم پیﺺگیﺮی اﺯ تیماﺭیَا تخﺾًﺻ ،تیماﺭیَای مﺶﺮی میتاﺹدَ .مچىیه ضدؾفًوی افﺮاﺩ تٍ
يیﺲٌ ضدؾفًوی ﺩﺵتَا اﺯ ﺩیگﺮ اﻗدامات مُم جُت ﻛىتﺮل تیماﺭیُا میتاﺹد.

تؿاﺭیف ي اﺽطالحات ؾفًوتﺯﺩایی
ﻗثل ا ﺯ يﺭيﺩ تٍ تحج ؾفًوتﺯﺩایی ف یﺰیﻜی ي ﺹ یمیایی ﻻ ﺯﻡ اﺵت تـٍ ﺫﻛـﺮ تﺮخـی ا ﺯ اﺽـطالحا ت ﺭایـﺞ ﺩﺭ
ایـه ﺯمیىـٍ تﭙﺮ ﺩاﺯیم تا ضمه ﺩﺭﻙ مفا َیم ي تٍﻛاﺭگیﺮی ﺭي ﺷَا ا ﺯ اﺽطالحا ت ،تﺮﺩاﺹتَای وا َمگًن
وداﺹتٍ تاﺹیم.
پاﻙ ﻛﺮﺩن )Cleaning( :یؿىی ﺯﺩيﺩن آلًﺩگیُای ماوىد خًن ي تﺮﺹحات تدوی یا مًا ﺩ ﻗاتل ﺭيیت تا آب.
ﺵتﺮينﺵاﺯی یا اﺵتﺮیلیﺰاﺵیًن )Sterilization( :یؿىی اﺵتفا ﺩٌ ا ﺯ ﺭيﺷَای ف یﺰیﻜی (مخل اتًﻛالي ي …) یا
ﺹیمیایی (مًاﺩ گىدﺯﺩا) تٍ مىػًﺭ اﺯ تیه تـــﺮﺩن ي تخﺮیـة ﻛلیـٍ اﺹﻜال میﻜﺮيتی اﺯجملٍ اﺵﭙًﺭَا.
ماﺩٌ گىدﺯﺩا ( )Disinfectantماﺩٌای اﺵت ﻛٍ تﺮا ی ﻛم ﻛﺮ ﺩن تا ﺭ م یﻜﺮيتی ا ﺯ ﺭيی ﺵـطً ح تیجان تﻜا ﺭ تـﺮ ﺩٌ
میﺹًﺩ.
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آوتیﺵﭙتیﻚ ( ) Antisepticماﺩٌای اﺵت ﻛٍ تا ﺯﺩاﺭودٌ فؿال یت میﻜﺮيبَا ا ﺯ ﺭيی ﺵطًح جاوداﺭ ي ﺯودٌ
اﺵت.
ﺩتﺮجىت ( )Detergentماﺩٌای اﺵت ﻛٍ آلًﺩگیَا ﺭا پاﻙ میﻛىد ي تٍ ؾثاﺭتی یﻚ ﺹًیىدٌ اﺵت.
جﺮمیﺶاید ( :)Germicideمیﻜﺮيب ﻛُﺸ،

تاﻛتﺮیﺶاید ( :)Bactericideتاﻛتﺮی ﻛُﺸ،

يیﺮیــﺶاید ( :)Viricideيیﺮيﺳ ﻛُﺸ،

فًوﺲیﺶاید ( :)Fungicideﻗاﺭچ ﻛُﺸ،

اﺵﭙًﺭﺵاید ( :)Sporicideاﺵﭙًﺭﻛُﺸ
اﺽطالح ﺩئًﺩيﺭاوت ( )Deodorantویﺰ تﺮا ی مًا ﺩ خىخیﻛىىدٌ تً َـای تـد ي  Bleachتـﺮای مـًا ﺩ ﺭوگتﺮ تﻜـا ﺭ
تـﺮﺩٌ میﺹًود.

ﺭيﺷَای ؾفًوتﺯﺩایی
اوًاؼ ﺭيﺷَای متدايل ؾفًوتﺯﺩایی ،اؾم اﺯ ﺭيﺷَای اﺵتﺮیل ﺵاﺯی یا گىدﺯﺩایی ؾثاﺭتىد اﺯ:


حﺮاﺭت خﺺﻚ (فًﺭ )



حﺮاﺭت مﺮﻃًب (اتًﻛالي)



مًاﺩ ﺹیمیایی اﺵتﺮیلﻛىىدٌ



مًاﺩ ﺹیمیایی گىدﺯﺩا



ﺭيﺷَای اﺵتﺮیل ﺵاﺯی
حﺮاﺭت خﺺﻚ یا فًﺭ
ﺩﺵتگاٌ فً ﺭ ﺩاﺭای یﻚ اجا ﻕ ي یﻚ اتاﻗﻚ ؾایﻖ ﻛا ﺭی ﺹد ٌ اﺵت ﻛٍ تا جﺮیا ن تﺮ ﻕ گﺮ ﻡ میﺹًﺩ .ﺩﺭ ایـه
ﺩﺵـتگاٌ ﺩﺭ  160ﺩﺭجٍ ﺵاوتی گﺮا ﺩ ﺩﺭ مد ت  ۲ﺵاؾت  ۱۷۱ ،ﺩﺭجٍ ﺵاوتیگﺮاﺩ ﺩﺭ مد ت  ۱ﺵاؾت يﺵایل
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اﺵتﺮیل میﺹًود .تا فً ﺭ میتًا ن ﺭيﻏهَا ،پً ﺩﺭَا ،ﺵً ﺯنَا ،ت یﻎ ،ﻗ یچی ،وً ﻙ الﻜتﺮ يﻛًتﺮ ،ﺩﺭیلَا،
فﺮﺯَـا ،متـٍ َا ،لًلٍ َای ﺹیﺺٍای ي آییىٍَا ﺭا اﺵتﺮیل ﻛﺮﺩ.
حﺮاﺭت مﺮﻃًب (اتًﻛالي )
حﺮاﺭت مﺮﻃًب َىًﺯ ،مًحﺮتﺮیه ،متدايلتﺮیه ،ﻗاتلاؾتماﺩتﺮیه ي ﻛمَﺰیىٍتﺮیه ﺭيﺷ تـﺮای اﺵتﺮیلﺵاﺯی
اﺵـت .ﺩﺭ ایه ﺩﺵتگاٌ ،ﺩما  ۱۲۱تا  134ﺩﺭجٍ ﺵاوتیگﺮاﺩ اﺵت ي ﺯمان تﺶتٍ تٍ وـً ؼ ﺩﺵـتگاٌ  ۴ت ـا 30
ﺩﻗیﻘـٍ متفـا يت لحاظ میﺺًﺩ .اتًﻛالي تﺮا ی اﺵتﺮیل ﻛﺮ ﺩن لًا ﺯﻡ جﺮاحی فلﺰ ی ،ﺹیﺺٍَا ،مایؿا ت ي تؿﻀی
مًاﺩ پالﺵتیﻜی تﻜاﺭ میﺭيﺩ.
مًاﺩ ﺹیمیایی اﺵتﺮیل ﻛىىدٌ
تﺮخی ا ﺯ مًا ﺩ ﺹ یمیایی ﺭا میتًا ن تا افﺰ يﺩن ﻏلػت ي یا افﺰ يﺩن مدتﺯمان ،تٍ مىػً ﺭ اﺵتﺮیلﺶاﺯی تٍ ﻛا ﺭ
گﺮفـت .مـخال محلًل گلًتاﺭالدئید  ۲%اﺯ  5تا  20ﺩﻗیﻘٍ تﺮای گىدﺯﺩایی يﺵایل تﻜاﺭ میﺭيﺩ يلی يﻗتی تﺮای
مدت ﺯمان تیﺺتﺮی اﺵتفاﺩٌ ﺹًﺩ ،ﺩﺭ حـد اﺵتﺮیل ﻛىىد ٌ ؾمل میومایدَ .یدﺭيﺱن پﺮاﻛﺶاید ، %7/5
ﻏلػتَای تاﻻی َیﭙًﻛلﺮیت ﺵدیم ،پﺮاﺵتیﻚ اﺵید ویﺰ اﺯ مـًاﺩ ﺹیمیایی اﺵتﺮیل ﻛىىدٌ َﺶتىد.

مًاﺩ ﺹیمیایی گىدﺯﺩا
يیﺲگیَای ﻻﺯﻡ تﺮای یﻚ ماﺩٌ ﺹیمیایی گىدﺯﺩای مىاﺵة


گﺶتﺮٌ احﺮ يﺵیؽ ﺩاﺹتٍ تاﺹد ي اوًاؼ میﻜﺮيبَا ﺭا اﺯ تیه تثﺮﺩ.



ﻗاتلحل ﺩﺭ آب تاﺹد .



تﺮای پًﺵت ،ﭼﺺم ي ﺩﺵتگاٌ تىفﺴ ،محﺮّﻙ وثاﺹد.



تاؾج خًﺭﺩگی فلﺰات وﺺًﺩ.
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تٍ ﺵﺮؾت احﺮ ﻛىد.



فاﻗد تًی ﺯوىدٌ تاﺹد.



ﺭيﺷ اﺵتفاﺩٌ آن آﺵان تاﺹد.



ماودگاﺭی احﺮ ﺩاﺹتٍ تاﺹد ي پﺴ مﺾﺮف آن ﺵطح َمچىان ضدؾفًوی ﺹدٌ تاﻗی تماود.



خاﺽیت پاﻛﻜىىدگی ﺩاﺹتٍ تاﺹد.



پایداﺭی ﺩاﺹتٍ تاﺹد (تتًان اﺯ آن تﺮای مدت ﻃًﻻوی اﺵتفاﺩٌ ﻛﺮﺩ)



ﺵمی وثاﺹد .



مﻘﺮين تٍ ﺽﺮفٍ تاﺹد.



خاﺽیت خًﺩ ﺭا ﺩﺭ مﻘاتل مًاﺩ آلی مخل خًن ،خلط ،اﺩﺭاﺭ ي مدفًؼ حفع ﻛىد.

ﺵطًح گىدﺯﺩایی
مًاﺩ گىدﺯﺩا ﺭا اﺯ وػﺮ ﺵطح گىدﺯﺩایی تٍ  ۳ﺩﺵتٍ تﻘﺶیم میﻛىىد:
گىدﺯﺩا ﺵطح تاﻻ (High Level Disinfectant

)H.L.D

گىدﺯﺩا ﺵطح متًﺵط

(I.L.D

)Intermediate Level Disinfectant

گىدﺯﺩا ﺵطح پاییه

(L.L.D

)Low Level Disinfectant

مًاﺩ گىد ﺯﺩای ﺵطح تاﻻ (  )H.L.Dتاؾج ﻛﺺتٍ ﺹد ن تما ﻡ میﻜﺮيبَا ي اﻛخﺮ اﺵـﭙً ﺭَا مـیﺹـًود .مـًا ﺩ
گىدﺯﺩای متًﺵط (  )I.L.Dتاؾج ﻛﺺتٍ ﺹد ن َمٍ میﻜﺮيبَا اﺯجملٍ مایﻜًتاﻛتﺮیً ﻡ تًتﺮﻛًلً ﺯیﺴ (ؾامل
تیماﺭی ﺵِل) مـیﺹـًود ي مًا ﺩ گىد ﺯﺩای ﺵطح پای یه (  )L.L.Dتاؾج حﺬ ف خ یلی ا ﺯ تاﻛتﺮ یَای ،ﻗا ﺭچَا ي
يیﺮيﺳَا میﺹًود.
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پایٍ َای ﺹیمیایی پﺮﻛاﺭتﺮﺩ ﺩﺭ تخﺸ گىدﺯﺩاَا
پﺮاﻛﺶید َیدﺭيﺱن
ﺩﺭ ﺭﻗتَای  ۱تا  ۲ﺩﺭﺽد اﺵتفا ﺩٌ تال یىی ﺩاﺭﺩ ۶ ،ﺩﺭﺽد تٍ ؾىًا ن گىدﺯﺩا ﺵطح تـاﻻ ي  %7/5تٍ ؾىًا ن
اﺵتﺮیلﻛىىدٌ تﻜا ﺭ می ﺭيﺩ .مخا لَایی ا ﺯ ﻛا ﺭتﺮﺩَای ایه ما ﺩٌ ؾثا ﺭتىد ا ﺯ :گىدﺯﺩایی آوديﺵﻜًجَا ي
ؾدﺵیَـای تماﺵـی (تـا محل ـًل  )۶%ي اﺵتﺮیلﺵـاﺯی يﺵـایل ﻏ یﺮفلﺰی (تا محلً ل َ .)%7/5یدﺭيﺱن
پﺮاﻛﺶاید میتًاود تﺮ ﺭيی فلﺰا ت آلًمیىیًﻡ ،مﺴ ،تـﺮوﺞ ي ﺭيی احـﺮ خً ﺭوـدگی ﺩاﺹـتٍ تاﺹـد .پـﺴ ا ﺯ
اﺵتﺮیلﺶاﺯی تا ایه ما ﺩٌ تایﺶتی يﺵایل ﺭا اتتدا تا آب اﺵتﺮیل ﺹﺶتﺺً ومً ﺩٌ ي ﺵﭙﺴ مً ﺭﺩ اﺵتفا ﺩٌ
ﻗﺮاﺭ ﺩَیم.
پﺮاﺵتیﻚ اﺵید
ایه ما ﺩٌ ﺩﺭ ﻏلػت َای پای یه (  PPM ( 50ﺩﺭ لىﺲ ﺭیَا (ﺭختﺺًخاوُُا) تٍ ؾىًا ن ماﺩٌ ضدؾفًویﻜىىدٌ ي ﺩﺭ
ﻏلػتَای  ۱%حتی تٍ ؾىًا ن یﻚ م ـاﺩٌ اﺵتﺮیلﻛىىد ٌ تﻜا ﺭ می ﺭيﺩ .تﺮا ی يﺵایل حﺶا ﺳ تٍ حﺮا ﺭت مف ید ي
تﺮای يﺵایل فلﺰ ی احﺮ خً ﺭودگی ﺩاﺭﺩ .الثتٍ امﺮيﺯٌ تا اﺵتفاﺩٌ اﺯ ؾًامل ضدخًﺭودگی ﺩﺭ تﺮﻛیة محلًلُا
ایه مﺺﻜل تﺮﻃﺮف ﺹدٌ اﺵت.
گلًتاﺭآلدئید
گلًتاﺭالدئید ،محلًلی اﺵت ﻛٍ غﺮ ف  5تا  20ﺩﻗیﻘٍ يﺵایل حـﺶا ﺳ تـٍ حـﺮا ﺭت ﺭا ﺩﺭ حـد تـاﻻ ( )H.L.D
گىدﺯﺩایی میﻛىد ي غﺮ ف  1تا  10ﺵاؾت آنَا ﺭا اﺵتﺮیل میوماید .ﺭایﺞ تﺮیه مـً ﺭﺩ اﺵـتفا ﺩٌ ا ﺯ
گلًتاﺭالدئیـد ،گىد ﺯﺩایی آوديﺵﻜًجَا ،آﺵﭙیﺮاتًﺭَا ،لًا ﺯﻡ ت یًُﺹی ،لًا ﺯﻡ تىفﺶی ي جﺮاحی اﺵت .تﺶتٍ
تٍ وًؼ محﺾًل تًلیدی ي تﺮﻛیثات مًﺭﺩ اﺵتفاﺩٌ ﺩﺭ آن محلًل گىدﺯﺩا میتًاود تـا  28ﺭيﺯ اﺵتفاﺩٌ ﺹًﺩ.
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الﻜل َا
الﻜلَا یا تٍ ﺽً ﺭت ایﺰ يپﺮيپاوًل ي یا اتاوً ل َﺶتىد .الﻜل َاَ ،م تٍ ؾىً ان آوتیﺵﭙتیﻚ تﻜا ﺭ می ﺭيود ي
َـم تـٍ ؾىـًا ن گىدﺯﺩای ﺵطح متًﺵط .الﻜل ﺵﺮیؽ ؾمل میﻛىد ،تاﻗی ماود ٌ وداﺭﺩ ،يﺵایل ﺭا ﺭوگی ومیﻛىد
ي ﺯيﺩ تثخ یﺮ میﺹًﺩ .مـًا ﺩ ﻻﺵـت یﻜی ﺭا ﺵـخت ي ﭼﺶة اتﺰا ﺭ ﺭا حل میﻛىد .ممﻜه اﺵت خاﺽ یت خً ﺭودٌ
ﺩاﺹتٍ تاﺹد ي وثاید آن ﺭا تﺮای يﺵایل ؾدﺵی ﺩاﺭ تﻜاﺭ تثﺮیم.
تﺮﻛیثات آمًویًﻡ ﭼُاﺭ غﺮفیتی
ایه تﺮﻛ یثات ت یﺺتﺮ ﺩﺭ حد ﺵطح پاییه  L.L.Dؾمل میﻛىىد .آمﺮیﻜا مﺾﺮ ف ایه مًا ﺩ ﺭا ﺩﺭ ت یماﺭﺵتان تٍ
ؾىًان آوتیﺵﭙتیﻚ (محلًلُای ضدؾفًوی ﺩﺵت ي پًﺵت) ا

ﺯ ﺵا ل  1976ﻗطؽ ومً ﺩٌ اﺵت .امﺮ يﺯٌ ایه

مًاﺩ تىُا تﺮای پاﻙ ﻛﺮﺩن ﺵطًح محیطی (ﻛف ،ﺩیًاﺭ ،احاحیـٍ ي مثلمان تیماﺭﺵتان) تٍ ﻛاﺭ میﺭيود.
ﻃﺮیﻘٍ مﺾﺮف ضدؾفًوی ﻛىىدٌ َا ي گىدﺯﺩاَا :


محلًل َای ﻛىﺶاوتﺮٌ:

اتتدا تایﺶتی وﺶثت تٍ ﺭﻗیﻖ ﺵاﺯی محلًل ﻛىﺶاوتﺮٌ اﻗداﻡ ﺹدٌ ي پﺴ اﺯ تُیٍ محلًل ﺭﻗیﻖ ﺹدٌ تا ﻏلػت
مًﺭﺩ وػﺮ وﺶثت تٍ اﺵتفاﺩٌ اﺯ آن ﺩﺭ ﺯمان تًﺽیٍ ﺹدٌ اﻗداﻡ گﺮﺩﺩ.


محلًل َای آماﺩٌ مﺾﺮف :

مًاﺩ آماﺩٌ مﺾﺮف ویاﺯی تٍ ﺭﻗیﻖ ﺵاﺯی وداﺹتٍ ي فﻘط ﺯمان ﻻﺯﻡ تًﺽیٍ ﺹدٌ تًﺵط ﺹﺮﻛت ﺵاﺯودٌ
تایﺶتی ﺭؾایت گﺮﺩﺩ.
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ﺵالم ﺵاﺯی يﺵایل ي اتﺰاﺭ
يﺵایل ي اتﺰاﺭ اﺯ وػﺮ حﺶاﺵیت ي ویاﺯ تٍ ﺭيﺷ ي وًؼ ؾفًوتﺯﺩایی تٍ ﺵٍ ﺩﺵتٍ تﻘﺶیم میﺺًود:
 ۱ـ لًاﺯﻡ تحﺮاوی یا حﺶاﺳ ()Critical devices
لًاﺯمی َﺶتىد ﻛٍ ياﺭﺩ مىاﻃﻖ اﺵتﺮیل یا ﺵ یﺶتم ؾﺮ يﻗی میﺹـًود مخـل :ﺵـً ﺯنَـا ،ﻛات تﺮَـای ؾﺮ يﻗـی،
لـًاﺯﻡ جﺮاحی ،ﻛاتتﺮَای اﺩﺭاﺭی ي ﻏیﺮٌ.
 ۲ـ لًاﺯﻡ ویمٍ تحﺮاوی ()Semicritical devices
لًاﺯمی َﺶتىد ﻛٍ تا ﻏﺺاء َای مخاﻃی یا پًﺵت واﺵالم تما ﺳ پ یدا میﻛىىد .مخل  :اوًاؼ آوديﺵﻜًجَا،
تجُیﺰات تىفﺶی ي ًَﺹثﺮی ي…
 ۳ـ لًاﺯﻡ ﻏیﺮ تحﺮاوی ()Noncritical devices
لًاﺯمی َﺶتىد ﻛٍ تا پًﺵت ﺵالم تما ﺳ پیدا میﻛىىد .مخل :گًﺹی مؿایىـٍ ،ﻛـا ف فـﺺاﺭﺵىﺞ ي لثُُای تخت
ﻏیﺮٌ.
* لًاﺯﻡ تحﺮاوی ﺭا حتما تاید اﺵتﺮیل ﻛى یم .لًاﺯﻡ ویمٍ تحﺮاوی ﺭا حتـی المﻘـد يﺭ اﺵتﺮیل ي اگـﺮ م یـﺶﺮ وثـًﺩ
ﺩﺭ حـد گىدﺯﺩایی ﺵطح تاﻻ  H.L.Dؾفًوتﺯﺩایی میﻛى یم ،ي لًاﺯﻡ ﻏیﺮتحﺮاوی ﺭا تا ﺩتﺮجىت یا مًا ﺩ گىد ﺯﺩا
ﺩﺭ حد ﺵطح متًﺵط ي پاییه ؾفًوتﺯﺩایی میوماییم.

ؾًامل مًحﺮ تﺮ ﻛاﺭایی گىدﺯﺩایی
الف) تؿداﺩ ي محل اﺵتﻘﺮاﺭ میﻜﺮيبَا
ﺩﺭ ﺹﺮایط یﻜﺶانَ ،ﺮ ﭼٍ تؿداﺩ میﻜﺮيبَا تیﺺتﺮ تاﺹد ،ﺯمان تماﺳ تیﺺتﺮی ﻻﺯﻡ اﺵت تا ماﺩٌ گىدﺯﺩا
آوُا ﺭا اﺯ تیه تثﺮﺩَ .مچىیه مطالؿات وﺺان ﺩاﺩٌ ﻛٍ میﻜﺮيبَا ﺩﺭ يضؿیتی ﻛٍ متﺮاﻛم ي خًﺹُای (ﺩﺭ
تیًفیلمُا) َﺶتىد وﺶثت تٍ ﺯماوی ﻛٍ تﺾًﺭت ﺵلًلُای مىفﺮﺩ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭود ﺵختتﺮ اﺯ تیه میﺮيود.
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تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان
ﺵطًحی ﻛٍ ﺩاﺭای ﺩﺭﺯ ي ﺹﻜاف ،حفﺮٌ ي اتﺾاﻻت تیﺺتﺮی َﺶتىد وﺶثت تٍ ﺵطًح ﺽاف تطًﺭ ﺩﺹًاﺭتﺮی
ضدؾفًوی میﺺًود ﻛٍ ﺩلیل آن وفًﺫ ﺵختتﺮ مًاﺩ گىدﺯﺩا تٍ ﺩاخل ﺵطحُای پیچیدٌ اﺵت.

ب) مﻘايمت ﺫاتی میﻜﺮيبَا
مﻘايمت میﻜﺮيبَا ﺩﺭ مﻘاتل مًاﺩ گىدﺯﺩا ﺹیمیایی ي فﺮآیىدَای اﺵتﺮیل تﺶیاﺭ متفايت اﺵت .مﻘايمت
میﻜﺮيبَا اﺯ تاﻻتﺮیه ﺵطح تٍ پاییىتﺮیه ﺵطح تٍ ﺹﺮح ﺯیﺮ اﺵت:
پﺮیًن (تیﺺتﺮیه مﻘايمت)> اﺵﭙًﺭَا > ﻛًﻛﺶیدیا > مایﻜًتاﻛتﺮیًمُا (تاﻛتﺮی ﺵل) > يیﺮيﺵُای ﻛًﭼﻚ
> ﻗاﺭچ َا > تاﻛتﺮیُای ﺭيیﺺی (اﺵتافیلًﻛًﻙ) > يیﺮيﺵُای اوداﺯٌ متًﺵط (ﻛمتﺮیه مﻘايمت)

ج) ﻏلػت ي ﻗدﺭت مًاﺩ گىدﺯﺩا
َﺮ ﭼٍ ﻏلػت ماﺩٌ گىدﺯﺩا تیﺺتﺮ تاﺹد ﻛاﺭایی آن تاﻻتﺮ ي ﺯمان احﺮ آن ﻛمتﺮ خًاَد تًﺩَ .مچىیه ﻗدﺭت
مًاﺩ گىدﺯﺩا ياتﺶتٍ تٍ ماَیت ي تﺮﻛیة ﺹیمیایی آن میثاﺹد .تﺮای مخال گلًتاﺭآلدئید ﺩاﺭای ﻗدﺭت
گىدﺯﺩایی تاﻻتﺮی وﺶثت تٍ تﺮﻛیثات آمًویًﻡ ﭼُاﺭتایی اﺵت.

ت) ؾًامل ﺹیمیایی ي فیﺰیﻜی
ماوىد  ،pHﺭﻃًتت ي ﺵختی آب ﻛٍ می تًاوىد ﻛاﺭایی گىدﺯﺩایی ﺭا تحت تاحیﺮ ﻗﺮاﺭ تدَىد .تا افﺰایﺸ ﺩما
ﻛاﺭایی افﺰایﺸ مییاتدَ .ﺮﭼىد تایﺶتی اﺯ افﺰایﺸ تیﺸ اﺯ حد ﺩما جلًگیﺮی ﻛﺮﺩ ﭼﺮا ﻛٍ میتًاود تاؾج
تجﺰیٍ ي ﻏیﺮفؿال ﺹدن ماﺩٌ گىدﺯﺩا ﺹًﺩ .افﺰایﺸ

 pHتاؾج افﺰایﺸ ﻛاﺭایی گلًتاﺭآلدئید ي تﺮﻛیثات

آمًویًﻡ ﭼُاﺭتایی ﺹدٌ يلی ﺩﺭ خﺾًﺻ فىل َاَ ،یﭙًﻛلﺮیتُا تاؾج ﻛاَﺸ ﻛاﺭایی میﺺًﺩ .ﺵختی آب
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(ﺵختی آب یؿىی يجًﺩ یًوُای ﻛلﺶیم ي مىیﺰیًﻡ ﺩﺭ آب) میﺰان اﺯ تیه تﺮﺩن میﻜﺮيبَا تًﺵط مًاﺩ گىدﺯﺩا
ﺭا ﻛاَﺸ میدَد.

ث) مًاﺩ آلی ي ﻏیﺮ آلی
ﺵِﺮُﻡ ،خًن ،ﭼﺮﻙ ،مًاﺩ مدفًؾی ،تﺰاﻕ ي تﺮﺹحات مخاﻃی اﺯ ﻃﺮیﻖ ياﻛىﺸ ﺹیمیایی تا مًاﺩ گىدﺯﺩا (ﻏیﺮ
فؿال ﺹدن گىدﺯﺩاَا) ي یا تا ایجاﺩ آلًﺩگی ي ماوؽ ﺹدن اﺯ تماﺳ مًاﺩ گىدﺯﺩا تا ﺵطح ،ﻛاﺭایی مًاﺩ گىدﺯﺩا
ﺭا ﻛاَﺸ می ﺩَىد.
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