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7 - دو محلول ضد میکروبي را نبايد با هم به کار برد 
مگر اين که يکي از محلول ها الکل باشد.

میکروب  از محلول های  بايد  تنها  آزمايشگاه  8 - در 
کشي استفاده شود که کمیته بهبود ايمني دراختیار پرسنل 

خدماتي قرار می دهد.

استفاده از محلولهای ضدعفونی کننده و 
میکروب کش های شیمیایی

بهعنوان  میتوانند  شیمیايي  مواد  انواع  از  بسیاری 
ضدعفوني کننده و يا گندزدا استفاده شوند.

بسیاری از میکروبکش ها فقط روی مواد از قبل تمیز 
تواند  مي  لکه  و  آلي  مواد  گردوغبار،  هستند.  موثر  شده 
کشتن  عمل  در  و  بپوشاند  را  ها  میکروارگانیزم  روی 
های  میکروبکش  و  گندزداها  توسط  ها  میکروارگانسیم 
کنند.  ايجاد  تداخل  ها  کننده  ضدعفوني  و  شیمیايي 
تمیز کردن اولیه بايد با مراقبت انجام شده تا از در معرض 
و  تعداد  چون  شود.  اجتناب  عفوني  عوامل  گرفتن  قرار 
تنوع بسیار زيادی از اين محصوالت با مارکهای تجاری 
مواد  انتخاب  در  دارد.  وجود  متفاوت  فرموالسیون  و 

اختصاصي بايستي دقت بیشتری به عمل آيد.

مقررات مربوط به گندزدایی و ضدعفونی 
ماده  هیچ  که  باشید  داشته  توجه  بايستي   -1
واقع  در  گذارد.  نمي  تاثیر  بالفاصله  ای  کننده  ضدعفوني 
تمامي مواد ضدعفوني کننده به يک مدت زمان مشخص در 

جهت مجاورسازی با عوامل بیماری زا نیازمندهستند.
2 -دما و غلظت مواد ضدعفوني کننده از عواملي هستند 
که بر میزان نابودی میکروارگانیسم های هدف تاثیر دارند. 
بنابراين در هنگام استفاده از ضدعفوني کننده ها به غلظت 
داشته  خاصي  توجه  کننده  ضدعفوني  ماده  پیشنهادی 
میزان  به  نیز  از ضدعفوني کننده ها  فعالیت بسیاری  باشید. 

قابل توجهي در دمای باال بهبود مي يابند.
3 -تمامي ضدعفوني کننده ها تاثیر کمتری در حضور مواد 
ارگانیک دارند. مواد ارگانیک با پوشاندن عوامل بیماری زا 
در فعالیت مواد ضدعفوني کننده اختالل ايجاد مي کنند. اين 
عامل  و  کننده  ضدعفوني  ماده  مجاورسازی  واقع  در  مواد 

بیماری زا را دچار اختالل مي کنند.
پراکسید  و  اسید  پراستیک  های  محلول  از  4-استفاده 

هیدروژن نیاز به وجود تهويه مناسب دارد. 
5 - ماده مصرفي بايستي به دقت پیمانه شود. 

6- ظروف حاوی مواد میکروب کش نبايد دوباره پر شوند.

دستورکار شستشو، 
ضد عفونی و سترون سازی درآزمایشگاه-بخش سوم

  مقاله علمی و فنی



35         دی 97
     شماره 156 

بايد بعد از به کارگیری مواد و حیوانات دارای مخاطرات 
زيستي و قبل از ترک آزمايشگاه شسته شود.

در اغلب مواقع شستشوی کامل دست ها با صابون و 
آب معمولي به منظور آلودگي زدايي کافي است.

اما در شرايط آلودگي باريسک باال مصرف صابون های 
با  کاماًل  بايستي  ها  دست  شود.  مي  توصیه  میکروبکش 
ثانیه)  (به مدت حداقل 10  صابون آغشته شود و سپس 
يا حوله  با دستمال کاغذی  و  آبکشي شوند  تمیز  با آب 
پارچه ای خشک شود(اگر در دسترس است از هوای گرم 

برای خشک کردن استفاده شود).
توصیه مي شود شیر آب با پا يا آرنج، باز و بسته شود 
از  پیشگیری  منظور  به  نیست  مقدور  جائي  در  اگر  و 
انتقال آلودگي از دستمال کاغذی يا حوله پارچه ای برای 

باز و بسته کردن شیر آب استفاده شود.
دسترس  در  مناسب  دستشويي  مايع  که  شرايطي  در 
الکل  با  را  آلوده  های  زدايي دست  آلودگي  برای  نیست 

آغشته کنید. 

***** 
در شماره آينده ادامه اين مبحث با عنوان " شرايط و 
نکات مورد توجه در زمان پاکسازی و ضدعفونی سطوح 

محیطی" تقديم مخاطبان ماهنامه می شود. 

فعالیت میکروبکشي بسیاری از مواد شیمیايي در دماهای 
افزايش  ضمن  در  شود.  مي  انجام  سريعتر  و  بهتر  باالتر، 
سرعت  را  آنها  تجزيه  همچنین  و  تبخیر  میتواند  حرارت 
مواد  اين  ذخیره  و  مصرف  هنگام  ويژه  مراقبت  ببخشد. 
اين  شیمیايي در مناطق حاره )گرمسیر( ضروری است. در 
است  ممکن  آنها  نگهداری  عمر  باال  دمای  بهعلت  مناطق 

کاهش يابد.
اکثر میکروبکش ها میتوانند برای انسآنها يا محیط زيست 
کارخانه  دستوالعمل  اساس  بر  بايستي  آنها  باشند.  مضر 
سازنده انتخاب، نگهداری، مصرف و با دقت معدوم شوند. 
هنگام آماده سازی میکروبکش های شیمیايي رقیق، به منظور 
محافظ  و  بند  پیش  دستکش،  از  استفاده  افراد  ايمني  تامین 
عمومًا  شیمیايي  های  میکروبکش  شود.  مي  توصیه  چشم 
برای تمیز کردن روزانه کف ها، ديوارها، اثاثیه و تجهیزات 
استفاده نمي شود. اگرچه، مصرف آنها ممکن است در موارد 

مشخصي برای کنترل شیوع آلودگي خاصي مناسب باشد.
استفاده مناسب میکروبکش های شیمیايي در حفظ ايمني 
دخیل  عفوني،  عوامل  خطر  کاهش  طريق  از  کار،  محل 

خواهد بود.

شستن دست ها/ آلودگی زدایی دست
در صورت امکان هنگام به کارگیری مواد دارای مخاطرات 

زيستي دستکش مناسب پوشیده شود.
به هرحال اين عمل نمي تواند جايگزين شستشوی مناسب 
ها  آزمايشگاه شود. دست  پرسنل  توسط  ها  منظم دست  و 


