
 بسمه تعالی

  Decontaminationآلودگی زدايی 
غوطه ور نمودن کامل وسايل در استفاده از وسايلی که با خون ، مايعات وبافت های بدن در تماسند مثل اسپکلوم يا دستکش اولين قدم 

٠قسمت آب)محلول کلرين يا هيپوکلريت سديم ٣٠در ١در محلول های قابل قبول (ساو.لن    باشد.% يا وايتکس يا آب ژاول می  ۵
   Cleaning شستشو يا تميز کردن يا پاک کردن 

حتما  (دومين قدم اصلی : شستشوی دقيق با آب ومواد شوينده (دترجنت )ذراتی مانند خون ،مايعات بدن ،کثافات را از بين می برد .
  پس از شستشو وقبل از استريليزاسيون  اجازه دهيد وسايل خشک گردند. )

محافظ چشم (هپاتيت ) + محلول  و : برس مخصوص +دستکش بلند خانگی + گان پالستيکی + کفش +وسايل مورد نياز برای شستش
    های شوينده

  استريليزاسيون :
وسپور باکتری ها ) طی فرآيند شيميايی يا فيزيکی است که عمدتا توسط فور دپروسه حذف يا نابودی کامل انواع ميکروب ها (شامل ان

  .يا اتوکالو انجام می پذيرد 
  روش های استريليزاسيون : 

 اتوکالو (فشار باالی بخار آب) -١
  حرارت خشک -٢
 روش های شيميايی(استريليزاسيون سرد ) -٣

  استريليزاسيون با بخار آب به چهار عامل نياز دارد :
 زمان مناسب - ٣تماس مناسب                                                         -١
  رطوبت مناسب -۴                   حد مناسب          باال رفتن درجه حرارت به -٢

 عدم موفقيت در استريليزاسيون به داليل زير می باشد :
 يل می شوندرعدم شستشوی مناسب وسايلی که است                
 غلط قرار گرفتن ظروف در داخل محفظه    
      پيچيده شدن محکم پک ها 
                  ازدحام زياد پک ها  

  :استريلزاسيون با حرارت خشک 
  درجه سانتی گراد به مدت يک ساعت وسپس  ١٧٠درجه فارنهايت ) ،گرم شدن تا  ٣۴٠درجه سانتی گراد ( ١٧٠حرارت

٢سرد شدن حدود   ساعت ٢درجه فارنهايت ) به مدت  ٣٢٠درجه سانتی گراد ( ١۶٠طول می کشد ) يا ساعت  ٢-۵
٣(چرخه زمانی حدود    ساعت طول می کشد  ) ٣ -۵

  ٧حداقل   سانتی متر يا سه اينچ بين پک ها وديواره های دستگاه فاصله باشد . ۵
 . حرارت خشک نسبت به اتوکالو ويا استريليزاسيون شيميايی کمتر باعث کندی لبه ها ونقاط تيز می گردند 

  
  

  :استريليزاسيون با حرارت مرطوب(اتوکالو)



 بسمه تعالی

  درجه پاسکال چراغ سترون  ١٠۶درجه سانتيگرادو فشار ١٢١بارسيدن دما بهsterile) روشن شده ودستگاه شروع به(
  شمارش معکوس زمان می کند با به پايان رسيدن زمان استريل دستگاه تک بوق می زند وشروع به سرد شدن می کند .

  دقيقه در درجه حرارت مورد نظر قرار بگيرد . ٣٠دقيقه ووسايل پيچيده نشده  ٢٠وسايل پيچيده شده به مدت 
 . دراين حين می توانيد شير تخليه بخار رابه تدريج باز کرده تا به سرد شدن سرعت بخشيد وبخار کامال" تخليه شود 
  درجه سانتيگراد با اعالم آالرم دستگاه پايان کارخودرا اعالم می کند.٩٠بارسيدن دما به 
 ل بخار درب دستگاه را باز کنيد ووسيله های خودرا برداريدپس از اطمينان از تخليه کام.  

 


