
 انواع ضذعفونی کننذه های هوجود در بخشهای درهانی بیوارستاى

 خصوصیات روش هصرف کاربرد نام هحلول

                                               ظدسی شل 
                                               

شل الىلی ضذػفًَی وٌٌذُ 

 هخصَؾ خَظر دظر 

رٍی  ترهمذاری از ظدسی شل را 

دظر خوح ًوَدُ ٍ ّر 

دظر را تِ رٍغ صحیح ٍ دٍ

ثاًیِ هالػ 30-20زهاى 

 دّیذ.

هخلَط دًٍَع الىل تِ ّوراُ *

ترای  Eػصارُ آلَئِ ٍرا ٍ ٍیساهیي 

خلَگیری از ترٍز حعاظیر ّای 

 خَظسی ٍ ظَزغ

 PCظیذیي ظدسی  -ظدسی ظیذیي 

 

الىلی ضذػفًَی هحلَل 

 وٌٌذُ هخصَؾ دظر

هحلَل   از لیسرهیلی  3ا ز 2

را تر رٍی دظر اظدری ًوَدُ 

ٍ تِ طَر واهل دٍ دظر را 

-20تِ رٍغ صحیح ٍ زهاى 

 ثاًیِ هالػ دّیذ. 30

  هخلَط دٍ ًَع الىل *

تذلیل ٍخَد ولرّگسیذیي در ظدسی * 

خایذاری اثراذ ضذ  PCظیذیي 

هیىرٍتی هحلَل تِ هرازة افسایػ 

 یافسِ اظر.

 ظدسی اظىراب

                             

اظىراب لثل از ػول 

وادر ازاق  دظر خراح ٍ

 ػول

هحلَل را هیلی لیسر  5همذار 

وف دظر ریخسِ ٍ تِ هذذ 

دلیمِ دظر ٍ ظاػذ را  3-5

ایي وار ٍ تا هحلَل تؽَییذ 

را ترای دظر دیگر زىرار 

آتىؽی ٍ ظدط ًوَدُ ٍ 

 خؽه ًواییذ.

* خاصیر خان وٌٌذگی ٍ ضذػفًَی 

دارای  دارد ٍ وٌٌذگی ّوسهاى

خاصیر آًسی هیىرٍتیال خایذار تِ 

هی  ظاػر خط از اظسفادُ 6هذذ 

 تاؼذ.

 تادی خرج

 

ضذػفًَی ٍ آهادُ ظازی 

خَظر لثل از ػول 

 خراحی 

در اػوال خراحی  زَخِ:

خردُ هٌٌص هغس، لسًیِ 

چؽن ٍ تافر گَغ 

 هیاًی اظسفادُ ًؽَد.

  

ًَاحی هَرد ًظر خَظر را تا 

هحلَل تادی خرج آغؽسِ 

ط از اًدام خرج ًوَدُ ٍ خ

ثاًیِ  30-60خَظسی، حذاوثر

از  صثر ًوَدُ زا خؽه ؼَد.

اظدری ًوَدى ایي اظدری تِ 

ظور چؽن ٍگَغ تِ 

 ؼذذ اخسٌاب ًوائیذ.

فالذ ػَارض خاًثی ًاؼی از  

زرویثاذ یذ) تسادیي( تَدُ ٍ ػالٍُ 

تر خاصیر ضذػفًَی وٌٌذگی لَی، 

ر خط از ظاػ 4-6حذالل 

ظسفادُ، اثراذ ضذ هیىرٍتی خَد را ا

 حفظ هی وٌذ.

          ( )هحلَل الىلی  حاٍی ولرّگسیذیيظدسی خرج

                                       

ضذػفًَی خَظر هحل 

 SC,IV,IMزسریمْای 

هحلَل را تطَر هعسمین در 

هحل هَرد ًظر اظدری وردُ ٍ 

در  صثر وٌیذ زا خؽه ؼَد.

صَرذ آلَدگی ًاحیِ هَرد 

ًظر تِ چرتی ّا ٍ یا آلَدگی 

ّای دیگر، هحل را لثال تا آب 

 .ٍ صاتَى ؼعسؽَ دّیذ

ولرّگسیذیي هَخَد در هحلَل الىلی  

اثرضذهیىرٍتی هاًذگار فراّن هی 

 .وٌذ.

 
 
 
 
 



 خصوصیات روش هصرف کاربرد نام هحلول

 ظدسی ظرفیط

 

اظدری ضذػفًَی وٌٌذُ 

وٌٌذُ  ظریغ ٍ زویس

 ظطَح ٍ اتسار

لثل از اظسفادُ از هحلَل 

ظطح هَرد ًظر را زویس ٍ 

همذار هٌاظثی از خؽه وٌیذ. 

هحلَل را رٍی ظطَح آلَدُ 

اظدری ًوَدُ ٍ اخازُ دّیذ 

 خؽه ؼَد. 

دلیمِ  2زا  1ایي هحلَل در هذذ 

فؼالیر ضذ هیىرٍتی خَد را اػوال 

 هی وٌذ.

       HPظایاظدر 

                                                      

، ضذػفًَی وٌٌذُ ظطَح

  زخر، زؽه ٍ..

درصذ  2هحلَل را تِ صَرذ 

ظی ظی در یه لیسر(  20)

رلیك ًواییذ ٍ تِ ظطَح ٍ 

 5وف اظدری ًوَدُ ٍ تؼذ از 

دلیمِ اظفٌح وؽی ًواییذ. 

درصَرذ زْیِ هحلَل تا رلر 

درصذ زهاى  1ٍ یا   5/1

هاًذگاری رٍی ظطَح را  تِ 

 30دلیمِ ٍ  15زرزیة تِ 

 دلیمِ افسایػ دّیذ.

* هحلَل رلیك ؼذُ درصَرذ 

ًگْذاری در ظرٍف در تعسِ ٍ زویس زا 

 رٍز لاتل اظسفادُ هی تاؼذ. 14

تا  هحلَل از اظسفادُ ّوسهاى*  

خان وٌٌذُ ّای آًیًَیه خَدداری 

 گردد.

 HIظایاظدر 

                     
 

هسَظط  ضذػفًَی وٌٌذُ

 اتسار خسؼىی االثر

درصذ  2هحلَل را تِ صَرذ 

ظی ظی در یه لیسر(  20)

رلیك ًواییذٍلطؼاذ اتسار را 

درصَرذ اهىاى ازّن خذا 

ًوَدُ ٍ تؼذ از ؼعسؽَ در 

هحلَل رلیك ؼذُ غَطِ ٍر 

دلیمِ  20ًواییذ. تؼذ از 

غَطِ ٍری اتسار را آتىؽی 

ًواییذ.در صَرذ زْیِ هحلَل 

درصذ زهاى  5/1یا  1رلر تا

 غَطِ ٍری افسایػ هی یاتذ.

رٍز   14هحلَل رلیك ؼذُ تِ هذذ *

خایذار ٍ لاتل در ظرف در تعسِ 

 اظسفادُ هی تاؼذ.

َرذ آلَدگی ظاّری هحلَل در ص* 

را تا هحلَل زازُ آهادُ رلیك ؼذُ،آً

 ؼذُ خایگسیي وٌیذ.

از اظسفادُ ّوسهاى تا خان وٌٌذُ  * 

 اری گردد.ّای آًیًَیه خَدد

  GFًٍسی دض 

           
 

 اظدری آهادُ تِ هصرف

اثر ّوسهاى غیر الىلی تا 

 ضذػفًَی ٍ خان وٌٌذگی

ظطَح، اتسار ٍ خْر 

زدْیساذ حعاض تِ الىل 

 ultraهاًٌذ خرٍب ّای 

sound  صفحاذ ٍ

 خلىعی گالض 

هحلَل را رٍی دظسوال زویس  

اظدری ٍرٍی ظطح هَرد ًظر 

رٍی  تىؽیذ ٍ یا  هعسمیوا

ظطح یا اتسار اظدری ًوَدُ ٍ 

دلیمِ  1ثاًیِ زا  30خط از 

  .دظسوال تىؽیذ

 ظریغ االثر



 خصوصیات روش هصرف کاربرد نام هحلول

 عایذٍیَی

 

اظسریل وٌٌذُ ٍ 

ضذػفًَی وٌٌذُ ظطح تاال 

 تا خایِ گلَزارآلذّیذ 

خْر اتسار % 65/2

ٍ ًیوِ  حیازیخسؼىی 

حعاض ٍ هماٍم  حیازی

هاًٌذ تِ حرارذ 

آًذٍظىَج ّا ، اتسار 

 خراحی، زدْیساذ خسؼىی

هحلَل آهادُ هصرف 

تذٍى ًیاز تِ رلیك ظازی 

ٍ تذٍى ًیاز تِ فؼال 

 وٌٌذُ هی تاؼذ.

خْر ضذػفًَی ظطح تاالی *

ٍظیلِ خسؼىی، لطؼاذ اتسار 

را درصَرذ اهىاى از ّن 

خذاًوَدُ ٍ تؼذ از ؼعسؽَ ) 

زرخیحا تا هحلَل آًسیوازیه( 

 45هذذ  در هحلَل تِ

 دلیمِ غَطِ ٍر ًواییذ،

ظدط اتسار را خارج ًوَدُ ٍ 

 آتىؽی ًواییذ. ظِ تار 

 اظسریلیساظیَى* خْر 

اتسار ٍ زدْیساذ را تِ ٍظیلِ، 

ظاػر در دهای  10هذذ 

َطِ ٍر هحیط درٍى هحلَل غ

ًوَدُ ظدط تا رػایر اصَل 

ظدسیه از هحلَل خارج ٍ تا آ

آتىؽی ظِ تار آب اظسریل 

 .ًواییذ

در صَرذ ًگْذاری هحلَل در ظرف *

ُ رٍز 30لاتلیر تازهصرف در تعسِ 

ٍ تا اظسفادُ از اًذیىازَرّای   دارد

اػسثار ظٌدی هی زَاًیذ غلظر 

 گلَزارآلذئیذ را تررظی ًواییذ.

 

 

 تهیه وتنظین : واحذ کنترل عفونت بیوارستاى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


