
 راھنمای پاکسازی و گندزدایی وسایل در بیمارستان شھید رجایی

 واحد بھداشت محیط

 

  نوع محلول مورد استفاده  روش پاکسازي  تواتر شستشو  ابزار و تجهیزات  تقسیم بندي وسایل

  و روش هاي گندزدایی و استریلیزاسیون

  

  

  

  

 بحرانی وسایل

 )Critical devices(  

وارد سیستم جریان خون، نسوج و یا بافت بدن انسان  که وسایلیکلیه 

  می شوند.

موارد  ست هاي بخش ها و سایر -ست هاي سوچر -( ست هاي جراحی

  مشابه)

  

  

  

  

  بعد از هر بار استفاده

 شستشو به وسیله برس با آب و ماده دترجنت - 1

 آبکشی و خشک کردن - 2

غوطه ورسازي در محلول گندزداي سطح متوسط در مدت  - 3

 زمان توصیه شده

 خارج کردن قطعات از محلول موردنظر - 4

 آبکشی و خشک کردن - 5

 بسته بندي - 6

  قراردادن در اتوکالو - 7

 
 

  ابتدا گندزدایی سطح متوسط 

)  Intermediate Level Disinfectan(  

و سپس استریل کردن به وسیله اتوکالو (براي 

ابزار مقاوم به حرارت) و پالسما (براي ابزار 

  حساس به حرارت)

  

  

  

 بحرانی نیمه وسایل

)Semicritical devices(  

، و یا هستند سالم پوست و موکوسی غشاهاي با تماس در کهوسایلی 

  ممکن است سبب آسیب یا زخم آنها شوند.

 -BPکاف -تیغه الرنگوسکوپ-ماسک دستگاه بیهوشی -(آمبوبگ

  قیچی بیمار و سایر موارد مشابه)

  

  

  

  بعد از هر بار استفاده

 شستشو به وسیله برس با آب و ماده دترجنت  - 1

 خشک کردن آبکشی و - 2

غوطه ورسازي در محلول گندزداي سطح باال بر پایه  - 3

 آلدئیدها درمدت زمان توصیه شده

 خارج کردن قطعات از محلول موردنظر - 4

  آبکشی و نگهداري به صورت خشک. - 5

  

  

  سطح باال گندزدایی

)High Level Disinfectant(  

  

  

  

 

 بحرانی غیر وسایل

)Noncritical devices(  

 مخاطی تماس غشاهاي با و داشته سالم پوست با تماس کهایلی وس

  و یا اصال  تماسی با بافت ندارند. ندارند

ســرنگ پمــپ  -دســته الرنگوســکوپ -ونتیالتــور-(ساکشــن

ــانیتور ــانیتور-م ــیم هــاي م ــی -س ــی پانســمان و  -E.boxترال ترال

ــتگاه -دارو ــیژن(محفظه آب) - shock d.cدس ــومتر اکس ــیج -فل گ

تشــک،کمد، میــز و  -پایــه ســرم -پروپ پالس اکسی متــر -اکسیژن

-میــز پکینــگ-قفســه هــاي نگهــداري پــک اســتریل-تخت بیمار

ــوتراپی ــونو و فیزی ــاي س ــروپ ه ــی-پ ــد داروی ــرم-کم ــد س -کم

  و سایر موارد مشابه) -سرویس بهداشتی-یخچال

  

  

  

  بعد از هر بار استفاده

  منظمو یا به تواتر 

  شستشو با آب و محلول پاك کننده - 1

 خشک کردن - 2

  گندزدایی با محلول گندزداي سطح پایین - 3

 

  

  

  

  گندزدایی سطح پایین

)Low Level Disinfectant(  
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