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 ابزاروتجهیزات تواتر شستشو روش پاکسازي نام محلول مورد استفاده اقدامات احتیاطی

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو با مقدار زیاد آب سریعا 

  شود.داده 

  

  

  

%(هیپوکلریت 13آب ژاول

  سدیم)

 شستشو با آب ومحلول شوینده سپس آبکشی -1

 خشک کردن -2

) به مدت ppm 2000(آب ژاول گندزداي سطح متوسط  غوطه ور کردن در محلول -3

 دقیقه 20

 نهاییآبکشی  -4

 نگهداري بصورت خشک  -5

 روز ماندگاري دارد ولی در صورت  7شده حداکثر  محلول آب ژاول تهیه

  تغییر رنگ و یا رویت ذرات ریز تعویض گردد.

 

 

 پس ازهربارتخلیه

 

 

 

 ساکشن

 

 

 

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو با مقدار زیاد آب سریعا 

 داده شود.

 

 

%2ترالین پروتکت  

 

 

 دستمال تمیزآغشته به محلولهاي پاك کنندهاستفاده از  -1

 استفاده از دستمال آغشته به محلول گندزداي با پایه الکلی -2

 

 

 روزانه

 

 

 

ونتیالتورمانیتور   

 

 

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو آب  مقدار زیاد باسریعا 

 داده شود.

 

 

 کورسولکس ردي تو یوز

 

  شستشو با آب ومحلول شوینده و آبکشی 1-

  خشک کردن-2

  محلول گندزداي سطح باال غوطه ور کردن در -3

 آبکشی نهایی -4

 خشک کردن -5

 

 

 پس از هر بار استفاده

 

  

  

  امبوبگ

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو  با مقدار زیاد آب سریعا

 داده شود.

 

 

 کورسولکس ردي تو یوز

 ماده دترجنت و سپس آبکشی وکامالً خشک شود.آب و شستشو با برس و  -1

 غوطه ورسازي در محلول هاي سطح باال بر پایه آلدئیدها درمدت زمان توصیه شده -2

 خارج کردن تیغه ها از محلول موردنظرسپس آبکشی وبصورت خشک نگهداري شود. -3

 

 

استفادهبعدازهربار   

 

  

  تیغه الرنگوسکوپ

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو با مقدار زیاد آب سریعا 

 داده شود.

 

 

%2ترالین پروتکت  

  شستشوبا آب وماده دترجنت سپس آبکشی-1

 خشک کردن-2

 گندزدایی با محلول گندزداي سطح متوسط-3

 داري درجعبه مخصوص عاري ازآلودگینگه خشک کردن و-4

 

 

 بعدازهرباراستفاده

 

  

دسته 

  الرنگوسکوپ

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو با مقدار زیاد آب سریعا 

 داده شود.

 

 

%2ترالین پروتکت  

  شستشو با آب و محلول پاك کننده  -1

 گندزدایی سطح متوسطگندزدایی با محلول  -2

روزانه پس از 

هربارترخیص 

بیماروپس از هرعمل 

 جراحی

  

  

  تخت بیمار

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو با مقدار زیاد آب سریعا 

 داده شود.

 

 

%2ترالین پروتکت  

 

 

  متوسطاستفاده از دستمال آغشته به محلول گندزداي سطح 

 

 روزانه

  

  -سرنگ پمپ

سیم هاي  -مانیتور

  مانیتور

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو  با مقدار زیاد آب  سریعا

 داده شود.

 

 

%2ترالین پروتکت  

  شستشو با آب و محلول پاك کننده -1

 گندزدایی با محلول گندزداي سطح متوسط -2

 

 

 روزانه

  

  

  پایه سرم

حین کار ازوسایل حفاظت فردي  

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو با مقدار زیاد آب  سریعا 

 داده شود.

 

 

%2ترالین پروتکت  

 

  شستشو با آب و محلول پاك کننده -1

 گندزدایی با محلول گندزداي سطح متوسط -2

 

 

 روزانه

 

  

ترالی پانسمان و 

  دارو

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو با مقدار زیاد آب  سریعا 

 داده شود.

 

%2ترالین پروتکت  

 

  گندزدایی با محلول هاي با پایه الکل

  

  

 

 روزانه

 داخل کشوها هفتگی

 E.boxترالی

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

 اسپري الکل یا

 ترالین پروتکت

  گندزدایی با محلول گندزداي سطح پایین (گندزدایی با محلول هاي الکلی)

  

 

 

  گوشی پزشکی
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  واحد بهداشت محیط

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو با مقدار زیاد آب  سریعا 

 داده شود.

 

 

ریل براي گندزدایی کاور فشارسنج با استفاده از دستگاه اتوکالو(روش تند یا سریع) است

 شود.

 پایان هرشیفت

 

فشارسنج و  پمپ-

  مانومتر دستگاه

  کاور فشارسنج

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو با مقدار زیاد آب  سریعا 

 داده شود.

 

 

%2ترالین پروتکت  

  پارچه مرطوببا  پاك کردن ژل هاي موجود بر روي پدال دستگاه-1

 (اسپري الکل) الکلیپایه گندزدایی با محلول هاي -2

 

 

 روزانه

 

  

  

 و تخته دستگاه

d.c shock 

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو با مقدار زیاد آب  سریعا 

 داده شود.

  

  

%(هیپوکلریت 13آب ژاول

  سدیم)

  پاك کنندهشستشو با آب گرم و محلول هاي  -1

  نگهداري به صورت خشک -2

 

 

 پس از هرباراستفاده

درصورت عدم 

استفاده بصورت 

 هفتگی

  

  فلومتر اکسیژن

  (محفظه آب)

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو  با مقدار زیاد آب  سریعا

 داده شود.

 

 

%(هیپوکلریت 13آب ژاول

 سدیم)

  استفاده از دستمال آغشته به محلول گندزدا

 

 روزانه

  

  

  گیج اکسیژن

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو  با مقدار زیاد آب سریعا

 داده شود.

 

 اسپري الکل یا

 ترالین پروتکت

 

 

 استفاده از پارچه آغشته به محلول شوینده-1

 از پارچه آغشته به محلول گندزداي سطح پاییناستفاده 2-

 

 

 پس از هربار استفاده

  

پروپ پالس 

پروپ -اکسی متر

پروپ -سونو

  فیزیوتراپی

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو با مقدار زیاد آب  سریعا 

 داده شود.

 

 

%13آب ژاول  

(1000 ppm) 

  با پارچه آغشته به محلول پاك کنندهشستشو  -1

 گندزدایی با پارچه آغشته به محلول گندزداي سطح پایین -2

 

روزانه و پس از 

 ترخیص

  

کمد(دارو، -تشک

-سرم و بیمار) 

-میز بیمار

(دارویی و یخچال

  بیمار)

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

شست و شو با مقدار زیاد آب  سریعا 

 داده شود.

 

 

 سایاسپت اچ پی 

 

از برطرف  استفاده از تی پنبه اي یا پارچه آغشته به آب و مواد پاك کننده بمنظور اطمینان-1

  شدن کامل آلودگیها

  متوسط سطحگندزداي  گندزدایی با-2

 

 

 در هر شیفت کاري

  

کف و سطوح (غیر 

  تجهیزات پزشکی)

حفاظت فردي  حین کار ازوسایل

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

سریعا با مقدار زیاد آب شست و شو 

  داده شود.

 

 اسپري الکل یا

 ترالین پروتکت

 

  شستشو  با آب و محلول پاك کننده-1

  ي سطح پایینگندزدایی با محلول گندزدا-2

 

 بعد از هر بار استفاده

  

سبد حمل وسایل 

  تمیز و کثیف

  

ازوسایل حفاظت فردي حین کار 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

سریعا با مقدار زیاد آب شست و شو 

  داده شود.

 

 اسپري الکل یا

 ترالین پروتکت

 

  شستشو  با آب و محلول پاك کننده-1

  یا متوسط ي سطح پایینگندزدایی با محلول گندزدا-2

 
 

 بعد از هر بار استفاده

  

  بک بورد

  و اسکوپ

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

سریعا با مقدار زیاد آب شست و شو 

  داده شود.

 

اچ آي  –سایاسپت   

  آب و محلول پاك کنندهبرس و شستشو  با -1

  آبکشی-2

  خشک کردن-3

  دقیقه 30 حداقل به مدت محلول گندزداي سطح متوسطغوطه ور کردن در -4

  

 

 

از هر بار استفاده بعد  

  

  

سایر ابزار پزشکی 

  قبل از اتوکالو

حین کار ازوسایل حفاظت فردي 

  استفاده شود.

درصورت مواجهه با چشم و پوست 

سریعا با مقدار زیاد آب شست و شو 

  داده شود.

 

دتول (مطابق با 

دستورالعمل شرکت 

 سازنده)

  شستشو  با آب و محلول پاك کننده-1

  ي سطح پایینگندزدا گندزدایی با محلول-2

 

 در هر شیفت کاري

و درصورت نیاز 

 چندبار در شیفت

  

سرویسهاي 

  بهداشتی


