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  مقدمه

اکسازي و ز و بهداشتی تمیز نگه داشته شود پمحل کاري آزمایشگاه همیشه باید در یک وضعیت تمی

از .ضدعفونی کردن سطوح کاري پس از تماس با خون و موادبالقوه  آلوده در درجه اول اهمیت قرار دارد 

را کم و یا آنرا غیر آنجایی که چربی ها و پروتئین هاي موجود در ماده آلوده ممکن است اثر ضدعفونی کننده 

ز حوله کاغذي یا گازهاي یکبار مصرف کامال جمع آوري م است ابتدا ماده آلوده را با استفاده افعال کنند لذا الز

عالوه بر این پوشش کارکنان آزمایشگاه  .گردند سپس تمام مواد آلوده شده بعنوان زباله زیست خطر دفع شود

  .باید مناسب و در حد قابل قبولی ایمنی کارکنان را حفظ کند

  .مطالب را به چند بخش تقسیم می کنیم 

  ز در آزمایشگاه عوامل خطر سا –الف 

  گندزدا ها یا ضدعفونی کننده ها   -ب

  روش استفاده از وسایل استریلیزاسیون  -ج

  ایمنی کارکنان -د

  دفع پسماندها -ه

 عوامل خطر ساز در آزمایشگاه :  

  :عوامل فیزیکی -1

مواجه با شکستن وسایل ،ریختن ،پرتاب شدن مایعات بالقوه آلوده و خطرناك  به چشم و آتش سوزي ،

بافتهاي مخاطی،  سوختگی ها ناشی از اتوکالو،یا سوختگی هاي شیمیایی ،جراحت ها و زخم هاي ناشی از کار 

  ...و  ،خطر بلعیدن مواد شمیایی و آلودهبا وسایل، برق گرفتگی در آزمایشگاه 



  :شیمیایی عوامل -2

شامل حاللهاي فرار ،مواد شیمیایی قابل اشتعال،مواد شیمیایی ناپایدار،مواد سمی جامد ،مواد 

  .سرطانزا،موادي با هم واکنشهاي ناسازگار دارند 

  :عوامل  بیولوژیکی-3

و ویروس هاي هپاتیت و ایدز که )  باسیل شاربن( آلودگی هاي بیولوژیکی  مثل باکتریهاي خطرناك

ت در اثر مواجهه با این عوامل  در حین نمونه گیري ،انجام آزمایش یا دفع غیر اصولی پسماندها ممکن اس

  .اتفاق بیفتد

 گندزدا ها: 

به موادي گفته می شود که که مانع رشد یا فعالیت میکرو ارگانیسم ها شود و یا انها را نابود 

اتی میکروارگانیسم ها می شود و در غلظت گندزداها در مواردي در غلظت پایین مانع رشد و فعالیت حی.کند

  .باال کامال باعث نابودي میکرو ارگانیسم می شود

بیشتر کلمه گند  در مورد اشیا و جامدات. ف هم نیستندگند زدایی و ضدعفونی کردن در کلمه متراد

ممکن است ماده تفاوت دیگر آنها این است که .و در مورد انسان و جانداران کلمه ضدعفونی کاربرد دارد  زدا

در واقع ضدعفونی .ضدعفونی کننده در غلظت پایین اثر مشابهی با ماده گندزدا در غلظت باال داشته باشد

کننده به عواملی گفته می شود که از رشد و تکثیر میکروب ها در نسوج زنده جلوگیري کرده و یا موجب 

  .نابودي آنها گردد

  : زیر را داشته باشد باید شرایطاصوال یک ماده ضدعفونی کننده 

  

  خاصیت میکروب کشی در غلظت پایین-1

  قابلیت حل شدن در اب یا حالل هاي دیگر-2

  پایداري و حفظ قدرت ضد میکروبی به مدت طوالنی-3



  براي انسان و سایر حیوانات سمی نباشد-4

  هموژن باشد -5

  .را از دست می دهد  با مواد ارگانیک ترکیب نشود زیرا در این صورت مقداري از خاصیت خود-6

  .داراي خاصیت میکروبی در حرارت بدن یا دماي محیط باشد-7

  .قدرت نفوذ کافی داشته باشد-8

  .خاصیت بوگیري داشته باشد و روي فلزات و سطوح اثر مخرب نداشته باشد-9

  قدرت پاك کنندگی کافی داشته باشد -10

  .در دسترس بوده و ارزان باشد-11

  

  

  شیمیایی به منظور ضدعفونی سه نکته را باید در نظر داشت در مصرف عوامل: 

 

 .عامل شیمیایی که براي ضدعفونی وسایل الوده کاربرد دارد ممکن است براي پوست مضر باشد-1

  .بنابراین ماده انتخابی باید نسبت به نوع ماده قابل ضدعفونی سازگارباشد

. اد ضدعفونی کننده حساسیت ندارندهمه میکرو ارگانیسم ها به طور یکسان نسبت به مو -2

به ی خیلی بیشتر از استاف ارئوس اشرشیا کل. اسیت متفاوتی دارندمیکروبهاي گرم منفی و مثبت حس

  .ضدعفونی کننده هاي کاتیونی مقاوم است



  عوامل موثر بر فعالیت ضدعفونی کننده ها: 

  نوع ارگانیسم 

  )بار میکروبی(تعداد ارگانیسم 

  کننده هاغلظت ضدعفونی 

  فرایند  pHدما و 

  )خون،سرم،موکوس،چرك(مقدار مواد آلی موجود 

  )منفذدار یا بدون منفذ و امکان خورندگی( جنس سطح مورد نظر

  مدت زمان تماس

  رطوبت نسبی 

  )سختی (نوع آب در دسترس

  آیا میدانید چه غلظتی از مواد گند زدا یا ضدعفونی کننده براي کاربردهاي مختلف الزم

  است؟

بسیار ضرروي می ) به ویژه پاتوژن ها(غلظت هاي مناسب و اثر گذار برروي میکرو ارگانیسم ها 

مهمتر از آن آشنایی با روش رقیق سازي محلولها می باشدو نمود آن زمانی آشکارتر می شود که با رقت .باشد

،مسلما رقیق سازي باشد % 100هاي مختلف محلول گندزدا روبرو می شویم، که اگر غلظت محلول مادر 

محلولی با %6با غلظت براي سطوح کم ،اما زمانی که به طور مثال بخواهیم از محلول مادرکلر. بسیارراحت است

  تهیه کنیم چگونه باید عمل کرد؟و به ازاي هر لیتر آب چه مقدار از محلول باید ریخته شود؟ %0.05غلظت 



  

  انواع ضدعفونی کننده ها و گند زداها 

  :C₆H₅OHترکیبات فنلیفنل و -1

 2/0در علظت .و تخریب فشار سلولی اعمال می کننداین ترکیبات اثر خود را با انعقاد پروتئین باکتریها 

ر علیه اسپور ها فعالیتی ندارند و تاثیر درصد برروي تمام اشکال میکرو ارگانیزم هاي فعال موثرند اما ب 3تا 

  . دمحدودي بر روي باکتري هاي بدون پوشش دارن

این ترکیبات .ازین دسته است و اثر باکتروسیدي آن بیشتر از فنل است ، CH₃ C₄H₄ OHکروزول

کروزول قویتر از فنل بوده و حاللیت آن در اب کمتر .برحسب غلظت باکتریو استاتیک یا باکتریوساید هستند

درصد در آب حل می شودکروزل با نامهاي تجاري لیزال ،لیزول و غیره به فروش می رسد  2و حدود . می باشد

  .قلیایی و در حضور مواد آلی کم میشود  pHاثر ترکیبات فنلی در .

صابون و کروزول به دست می آید و براي گندزدایی  50 %که به نسبت: فرم امولوسیونی صابونی آن

  .لوازم جراحی،محیط منزل و مدفوع کاربرد دارد 

  .می شود آن براي گندزدایی مدفوع و خلط سینه بیماران مسلول به کار برده %5فرم 

  .لیزول نیز یک ماده ضد عفونی کننده است که در تماس با پوست باعث سوختگی می گردد

هرگاه کروزول با ماده نفتی و صابون مخلوط گردد کرئولین حاصل می شود و جهت گندزدایی 

  .مستراحها در منازل آلوده و بیمارستانها ،کف حمامهاومجاري فاضالب کاربرد دارد

  :الکل-2

. درصد بیشترین اثر را روي باکتریها داشته و اثر کمی روي اسپورها دارد 70- 50یلیک در غلظت الکل ات

الکلها علیه طیف وسیعی از باکتریها و تعداد زیادي از ویروسها موثرند اما هیچ تاثیري روي اسپور باکتریها 



میگذارند و اثر مخرب روي سطوح  الکلها باقی مانده ن. روي ویروسهاي بدون پوشش تاثیر متوسطی دارند.ندارند 

استفاده از الکلها  به عنوان گندزداهاي تماسی مشکل است زیرا به سرعت تبخیر می شوند و درون مواد  ندارند 

  .درصد براي ویروس ها اثر کشنده دارد 60غلظت باالي  .آلی خوب نفوذ نمیکنند 

توره شدن پروتئین ها شود و چربیهارا حل الکل باعث دنا. پروتئین هاي خارجی اثر الکل را کم می کند 

وقتی از الکلها استفاده میشود ،بهتراست که شی مورد نظر تمیز .میکند بنابراین روي غشاي باکتریها موثر است

الکل ها اغلب همراه با ضدعفونی کننده هاي .شود و پس از ان براي مدت زمان مناسبی در الکل غوطه ور گردد

الکل بعنوان یک گندزدا ضد توبرکلوز .استفاده می شوند)در الکل ppm 2000(فرمالدئید یا کلر دیگر از قبیل 

براي ضدعفونی کردن سطوحی که با % 85-70اتانول و ایزو پروپانول در غلظتهاي .و ایدز ثبت نشده است

  .است ضدعفونی کننده هاي هالوژنه یا دیگر ضدعفونی کننده هاي شیمیایی فرسوده میشوند، مفید 

  :هالوژن ها-3

  .کلرین و یدین پرمصرف ترین آنها هستند. شامل مواد یدین ،کلرین،فلورین،و برومین می شود 

  :یدوفرم ها -الف

ترکیباتی هستند که در آنها ید با یک عامل حمل کننده ترکیب شده است ضدعفونی کننده هاي  

غلظت پیشنهادي براي محصوالت . متدوال همه منظوره اي هستند که عملشان مشابه محصوالت کلر دار است

ممکن براي اهداف دیگر غلظت . ید در دسترس براي ضد عفونی کردن سطوح کاري است  ppm 75حاوي ید 

یدوفرمها . مانند ترکیبات کلردار در حضور مواد آلی و پروتئینی اثر آنها کاهش می یابد. است بسیار باالتر باشد 

  . براي انسان نسبتا بی ضررند. یک شاخص رنگ درونی دارند رنگ زرد یا قهوه اي نشانه ي فعال بودن آن است

-Iodine روي تمام اشکال باکتري ها و میکرو .تقابل حل در الکل اس.است قدیمیترین باکترسید

بیشترین کاربرد آن . ،قارچهاو ویروس ها موثر است) اثر ضعیف تري دارند(ارگانیسم هاي دیگر مثل  اسپورها



این ترکیبات براي گندزداهاي سطوح سخت مناسب .جهت ضدعفونی پوست قبل از اعمال جراحی می باشد

  . نیستند

   :ترکیبات کلردار-ب

از هیپوکلریت .یع کاربرد دارند به صورت گاز فشرده جهت ضدعفونی آب به کار می رود به مقیاس وس

خیلی پر کاربرد است و موثر )وایتکس( NaoCl   و سدیم هیپو کلریت  Ca(OCl)2 ها ،کلسیم هیپو کلریت

،سریع العمل و با گستره عملکردي وسیع اغلب به ارزان .است ppm 50000این ماده در ایران حاوي .است 

  . عنوان یک ضد عفونی کننده با توانایی متوسط استفاده می شود 

محصول معمولی %2رقت .یک عامل اکسید کننده کننده قوي است و میتواند خورنده فلزات باشد 

معمولی آزمایشگاه  کلر در دسترس را تامین می کند و به عنوان یک ضدعفونی کننده ppm 1000خانگی 

بر علیه  آلودگی هاي خونی و دیگر مواد آلی موثر  ppm 5000محصول خانگی %  10رقت .بسیار موثر است

  . غلظت باالي پروتئین محیط عمل محصوالت کلردار را غیر فعال می کند.است 

. تجزیه میگردندچون در دماي اتاق .محلول هیپوکلریت رقیق براي حداکثر فعالیت باید روزانه تهیه شود

غلظت مورد استفاده بستگی به بار .  این محلولها در شیشه هاي قهو ه اي در بسته چند روز فعال می مانند

براي ضدعفونی کردن سطوح تمیزو از محلول % 2از محلول .میکروبی مواد ي که باید گند زدایی شوند ، دارد

  .ی سنگین استفاده کنیددرصد براي ضدعفونی کردن سطوح آلوده با بار میکروب 10

براي تمیز کردن وسایل . هرروز سطح میزها باید با محلول رقیقی از سفید کننده تمییز گردد

آزمایشگاهی که مکررا مورد استفاده قرار میگیرند نمیتوان مواد سفید کننده را به کار برد ،زیرا موجب خوردگی 

براي این وسایل می توان پیش از اتوکالو . ها می شود و پوسیدگی ظروف و وسایل استیل و نیز انعقاد پروتئین

  . استفاده کرد)  فنل صابونی که اشاره شد%(3از یک محلول ضد عفونی کننده قوي مانند دترژنت فنولیک 

  



  : ید-ج

حالت )درجه سانتیگراد20(بی و تنها هالوژنی است که در حرارت معمولی ه آعنصري سیاه رنگ و مایل ب

از آنجا که عنصر ید خیلی فعال بوده عالوه بر اینکه باکتریسید می باشد بر اسپورها .اردجامد و کریستالی د

  .ید به عنوان تنتور ید در پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد% 2محلول.وقارچها نیز موثر است

قدرت .میباشد) ید%2محتوي (و یدوفرم )ید %5محلول قوي ید حاوي (دیگر ترکیبات ید شامل لوگل

  .کشی ید کمتراز کلر است میکرب

  فلزات سنگین و ترکیبات آنها-4

 oligo dynamicبه انها . فلزات سنگین و ترکیبات آنها به مقدار جزئی اثر مرگبار بروي باکتریها دارند

action  مثل نیترات نقره ،مرکوریک کلراید مس،مرکورکرم و متافن  خاصیت ضدعفونی کنندگی .می گویند

  .باعث دناتوره شدن پروتئین ها می شوند این ترکیبات.دارند

  

  :)شوینده هاي معمولی(دترجنت ها -5

،امولسیون کنندگی ،خیس کنندگی و پایین ماده شیمیایی که داراي خاصیت نفوذ پخش کنندگی 

چون داراي خاصیت ذکر شده می . آوردن کشش سطحی می باشد داراي خاصیت پاك کنندگی نیز می باشد

از پاك کننده هایی هستند که به )  مالح قلیایی سدیم و پتاسیما( صابونها. نامیده می شوندباشند دترجنت 

صابون ها در  .دترجنت ها گند زدا نیستند. ی شودطور مکانیکی باعث ازبین بردن آلودگی ها و باکتري ها م

ا از نظر شیمیایی به دترجنت ه. موثر نیستند) کلسیم و منیزیم باال(آبهایی که سختی زیادي داشته باشند 

  . غیر یونی و آمفوتریک تقسیم می شوند  چهاردسته آنیونی ، کاتیونی،

  



   :سورفکتانتهاي کاتیونی -الف

بخش کاتیونی آنها خاصیت باکتري .داراي خاصیت پاك کنندگی کم ولی میکروب کشی قوي میباشند 

داراي خاصیت ترکیب با .بارالکتریکی مثبت استحاوي ، ربوط به یون اثر هیدروفیلیک این عناصر م. اردکشی د

ضد . پروتئین چربی و فسفات بوده و بنابراین اثر آنها در حضور سرم خون و سایر مواد آلی کاهش می یابد

  .،قارچ ،پروتوزوا می باشدویروس، باکتري به خصوص گرم مثبت 

  

  :سورفاکتانتهاي آنیونی -ب

ضعیف هستند ، بیشتر روي میکروب هاي گرم مثبت داراي خواص پاك کنندگی قوي و ضد میکروبی 

  . موثر هستند و در غلظت هاي باال قادر به تجزیه باکتري هاي گرم مثبت هستند

  

  :سورفکتانتهاي غیر آنیونی -ج

عمدتا مشتقات پلی اکسی اتیلن و پلی اکسی پروپیلن می باشند ، در محلول هاي آبی تجزیه نشده به 

خاصیت ضد . ن کننده در تحقیقات شیمیایی داراي مزایاي زیادي می باشندعنوان پاك کننده ، امولسیو

  . میکروبی ندارند و بار الکتریکی آنها صفر می باشد

  

  :سورفکتانتهاي آمفوتریک -د

فعالیت میکروب کشی آنها . داراي هر دو خاصیت پاك کنندگی آنیونی و کاتیونی را تواما دارا می باشند

   .قدرت میکروب کشی موثري دارند. ثابت باقی می ماند PHدر یک دامنه وسیع از 



  

  آلدئید ها-6 

  :فرمالدئید  –الف 

% 37شکل حل شده در آب و متانول بصورت محلول فرمالدئید  2به فرمالدئید یک گاز است که 

گاز فرمالدئید بر روي . که پس از ذوب گاز آزاد می نماید، وجود داردو بصورت پارافرمالدئید جامد ، ) فرمالین(

انواعی از میکروارگانیزم ها بسیار موثر است و براي ضد عفونی کردن فضا و هودهاي ایمنی زیستی استفاده می 

درصد فعال است و براي گند زدایی سطوح سخت می تواند  8تا  1فرمالدئید محلول در آب در غلظت . شود

نوان ضد عفونی کننده سطوح سخت تنها در موقعیت هاي بدلیل خاصیت سوزش آور و کارسینوژن بع. بکار رود

  . خاص استفاده می شود

  

  :دئیدآلگلوتار -ب

براي فعال سازي باید قبل از استفاده یک عامل قلیایی به آن . استفاده می شود% 20بشکل محلول 

هفته ممکن است نگهداري گردد و پس از تیره شدن باید دور  2محصول فعال شده به مدت . افزوده شود

فعالیت خوبی علیه باکتري ها ، اسپور ها و ویروس ها نشان می دهد اما سمی ، سوزش آور و  . ریخته شود

  . موتاژن است و مصرف آن باید محدود و کنترل شده باشد

  

  

  :فرمالدئید و الکل -ج



ضدعفونی کننده خوبی براي باکتري ها ، اسپور ها و ویروس هاست و در % 70در الکل % 8فرمالدئید 

  .تخابی بوده و کاربرد زیادي داردخیلی از مواد ضدعفونی کننده ان

  

  :مواد گازي -7

استریل کننده ها ي گازي در مورد مواردي به کار می رود که در حرارت باال یا محلول هاي شیمیایی 

در غلظت پایین نیز قدرت استریلیزاسیون . ات اکسید اتیلن می باشداسردسته این ترکیب. خراب می شوند

ازن گازي است بیرنگ و تقریبا آبی یک . را استریل می کندمواد حساس به حرارت یا رطوبت . باالیی دارد

مستقل از  یت دارد وتا حدودي میاکسید کننده قوي به شمار می رود خصوصیات باکتریساید آن بر کلر ارجح

  .عمل می کند  PHیر یغت

  :ترکیبات جیوه اي-8

چه این دسته از ضد عفونی  رتاثیر ضعیفی روي باکتري ها دارد و برعلیه اسپور بی فایده هستند  اگ 

  . فعالیت خوبی علیه ویروس ها از خود نشان داده اند ولی بدلیل سمی بودن پیشنهاد نمی شوندکننده ها 

  پراکسید هیدروژن -9

. در دسترس است و ممکن است به عنوان گند زدا به نسبت یک به پنج رقیق گردد% 30معموال بشکل 

  . در درجه حرارت باال و نور پایدار نیست. بر طیف وسیعی از میکروب ها هثر می کند

  

  :ترکیبات چهارظرفیتی آمونیوم -10

هاي فعال و ویروس هاي پوشش دار آنها بر روي باکتري . درصد فعالند 2تا  1/0این ترکیبات در غلظت 

  . اما علیه باکتري ها و ویروس هاي بدون پوشش یا باسیل سل تاثیري ندارندموثرند 



 سطوح ضد عفونی کنندگی  

  :دسته تقسیم می کنند 3مواد ضد عفونی کننده را از نظر سطح گند زدایی به 

  ضد عفونی کننده سطح باال-1

  .ارگانیزم ها به جز تعدادي از اسپور ها می شوندمواد گند زدا که باعث کشته شدن تمام 

 

  ضد عفونی کننده با سطح بینابینی-2

مواد گند زداي بینابینی باعث کشته شدن همه ارگانیزم هاي فعال از جمله مایکوباکتریوم توبرکلوزیز 

  .می شوند

  ضدعفونی کننده سطح پایین-3

  . فعال ، قارچ ها و ویروس ها می شوندمواد گند زداي سطح پایین باعث حذف خیلی از باکتري ها ي 

  

  

  

  

  

  

  



  جدول ضد عفونی کننده هاي رایج

  ضد عفونی کننده هاي رایج

  سطح پایین و متوسط

  ضد عفونی کننده هاي رایج

  سطح باال

  الکل ها

  بتادین

  دتول

  کروزول

  رزورسینول

  %4کلرهگزیدین 

  هگزاکلروفن

  %50بنزالکونیوم کلراید 

  ساولن

  10میکرو

  %)10هایژن (هامون 

  هیپوکلریت سدیم رقیق

  فرمالدئید رقیق

  محلول پرکلرین رقیق

  پراکسید هیدروژن رقیق

  %)30(پراکسید هیدروژن غلیظ 

  %1پراستیک اسید 

  %2گلوتار آلدئید 

  هیپوکلریت سدیم غلیظ

  محلول پرکلرین غلیظ

  

  



  

 پرتوتابی  

  پرتو یون ساز

از این پرتوها براي گند زدایی مواد حساس به . پرتو گاما داراي طول موج کوتاه و انرژي باالیی هستند

سودمندي این تکنولوژي به . حرارت و محلول هاي خارج شده از آزمایشگاه هاي محدود شده استفاده کرد

فرکانس ، طول موج اشعه ، . قدرت منبع پرتو ، چگالی ماده مورد نظر و عمق نفوذ پرتو در آن بستگی دارد

ماده اي که باید گند زدایی گردد ، فاکتور هایی هستند که عملیات تابش مدت زمان پرتوگیري و مقدار رطوبت 

پرتو گاما بخوبی در میکرو ارگانیزم ها نفوذ می کند و با آسیب به غشاء و تخریب . را تحت تاثیر قرار می دهند

  . ي مولکولی موجب مرگ آنها می گردداسیدهاي نوکلئیک و دیگر ساختار ها

  پرتو ماوراء بنفش

پرتو ماوراء بنفش از پرتوهاي غیر یون ساز است ، داراي انرژي کم بوده و خوب نفوذ نمی کند ولی می 

مستقیم مواجهه ، ارگانیزم ها باید با پرتو گند زدایی موثر ، ي برا.کرد  استفاده حیطی متوان از آن در گندزدای

  . ه باشندسطحی داشت

این المپ ها به صورت دیواري سقفی . نانومتر است 200-290ماوراء بنفش داراي طول موج المپ هاي 

، قابل حمل یا قابل نصب در داخل کانال هواکش ، ساخته شده اند و از آنها براي پاکسازي هوا و عفونت زدایی 

زمایشگاهی مورد این پرتو نباید به عنوان تنها روش گند زدایی وسایل آ. سطوح کاري استفاده می کنند

این پرتو قدرت نفوذ محدودي دارد و بطور اولیه فقط علیه میکروب هاي موجود در هوا یا . استفاده قرار گیرد

  . در روي سطوح در معرض کاربرد دارد

 روش هاي استریلیزاسیون 

  :روش هاي فیزیکی استریلیزاسیون عبارتند از



 سوزاندن 

 حرارت مرطوب 

 حرارت خشک 

 صاف کردن 

  یونیزهپرتو  

  سوزاندن-1

زباله هاي . روش انهدام زباله هاي عفونی و الشه حیوانات استرایج ترین  و سوزاندن یک روش سنتی 

این مواد بسته بندي . آزمایشگاهی براي سوزانده شدن باید در آزمایشگاه ضدعفونی و ترجیحا اتوکالو شوند

مواد خطرناك در درجه . منطقه انتقال داده می شوندشده و بر طبق قوانین شهري یا منطقه اي به بیرون از 

  .درجه سانتی گراد سوزانده و تبدیل به خاکستر می شوند 980تا  870حرارت 

  

  

  

  یا اتو کالو حرارت مرطوب -2

  تمادترین و موثرترین روش براي استریلیزاسیون استحرارت مرطوب موثرترین متداول ترین و قابل اع

درجه و زمان بسته به کاربرد  134تا  121دما از . ار فشار و زمان عمل می کنداتوکالو بر اساس دما بخ

  . دقیقه طول می کشد 20تا  15و معموال . متفاوت است

براي استریل کردن لوازم فلزي ، شیشه اي ، مایعات ، محیط هاي کشت و معرف هاي آزمایشگاهی 

از معایب . وذ خوب است و وسایل زیادي قابل استریل استدر استفاده از اتو کالو زمان کوتاه و نف. کاربرد دارد



اتوکالو کند شدن وسایل برنده و باقی ماندن رطوبت در بسته ها می باشد که در بسته بندي باید این موضوع را 

  . مد نظر قرار داد

  . براي اتوکالو باید از کیسه هاي پلی پروپیلن ، ظرف هاي پروپیلن و ظرف هاي استیل استفاده کرد

  نحوه آماده سازي و بارگیري مواد

 ظروف مایع را فقط تا نیمه پر کنید. 

 در آنها بطور سست ببندید یا از منافذي براي تهویه استفاده کنید. 

 در پیچ بطري ها و مایعات را شل کنید. 

 اقالم درون اتوکالو فضا بگذارید بین. 

 از ظروف پروپیلن یا ظروف استیل ضد زنگ استفاده کنید . 

  

  ایمنی اتو کالو

روپوش ، محافظ (از تجهیزات حفاظتی . قبل از باز کردن در باید فشار محفظه به صفر رسیده باشد

  )چشم ، دستکش عایق حرارتی و کفش کامال بسته استفاده شود

  کنترل عملکرد

تغییر رنگ براساس دستورالعمل باشد ، از آمپول هاي حاوي اسپورهاي . از نوار اتو کالو استفاده شود 

  .مقاوم به حرارت استفاده شود

   حرارت خشک -3

ا سترون کردن آن به روش حرارت خشک استفاده یاز فور عمدتا براي خشک کردن لوازم آزمایشگاهی 

  .می شود 



که با اطمینان کافی تحت نفوذ بخار قرار نمی گیرند ، اما می توانند اون براي سترون کردن موادي 

این میزان حرارت براي سترون . را تحمل کنند ، به کار می رود ) C º180 -160(دماهاي باالي مورد نیاز 

کردن ظروف شیشه اي مثل لوله هاي آزمایش ، ظروف پتري شیشه اي ، فالسک ها ، پیپت ها و نیز براي 

  .زي مثل پنس ، اسکالپل و قیچی به کار می رود آالت فل

براي بسته بندي این وسایل می توان از فویل آلومینیومی یا کاغذ کرافت و سر بطري هاي پنبه اي 

، ممکن است مواد ) cotton wool(البته کاغذ و پنبه کمی می سوزند واین نیم سوزهاي پنبه . استفاده کرد 

باید در پوش لوله هاي آزمایش شیشه اي را با کالهک هاي از جنس کاغذ .باکتري کش فراري متصاعد کنند 

در پوش ، لبه لوله ها را از . آلومینیومی پوشانده و سپس آنها را بطور عمود در جا لوله اي فلزي قرار داد 

  .الودگی از طریق هوا در طی ذخیره سازي بعدي حفظ می کند 

ود دو سانتی متري با پنبه هاي غیر جاذب بسته شوند و سپس باید انتهاي فوقانی پیپت ها تا عمقی حد

اگر نیاز به پیپت ها فقط به طور موردي است ، می . آنها در ظروف فلزي قرار گرفته و درب ظرف بسته شود 

  .بسته بندي نمود  Kraftتوان آنها را فقط در کاغذ 

اغ سترون نمود که در پوش ها و بطري هاي درپیچ دار را فقط در صورتی میتوان در اون یا هواي د

آنها از موادي مثل فلز، تفلون ، پلی پروپلین یا الستیک سیلیکون ساخته شده باشند که ) الیه داخلی(آستري 

  .عی خارج نمی شوند یدر دماهاي سترون سازي از شکل طب

یه می شود توص. اي در اون ، باید از خشک بودن ظروف مطمئن گردید  قبل از قرار دادن ظروف شیشه

  .قرار گیرند   C º100در حرارت         ،که ابتدا آنها

با بسته بندي محکم و ( پودرها ، روغن ها و گریس ها را در ظروف شیشه اي یا فلزي عایق بندي شده 

و در اندازه هاي کوچکی که از وزن ده گرم یا عمق یک سانتی متر تجاوز نکنند سترون ) چسب کاري شده

  .نمود 



  .یا بسته ها ، باید به گونه اي در اون قرار گیرند که هواي داغ بین و دور آنها جریان داشته باشد مواد 

  . در پایان درب اون بسته و سپس دستگاه روشن گردد 

وع می شود که اتاقک به دماي سترونی انتخابی و رزمان نگهداري سترون سازي از زمانی ش:1یادآوري 

. آن به دماي مورد نظر برسند  )ظرف و مواد(له قسمت هاي اتاقک و بار داخحتی دماي باالتر برسد تا هم

  .و مدت آن دو تا چهار ساعت است  C º180 -160دماي سترون سازي 

اما . ن خنک شوند آبه خاطر عایق بودن دستگاه ، ممکن است چند ساعت طول بکشد تا اشیاء داخل 

  .کردن تسریع می شود  اگر اون داراي فن خنک کننده باشد ، مرحله خنک

. خنک شوند  C º60تا دماي پایین تر از ) ظرف و مواد(درب اون را باز نکنید تا اتاقک و بار داخل آن 

ف شیشه اي ترك بخورند چون هنوز خیلی وکن است ظرماگر هواي سرد به طور ناگهانی وارد دستگاه شود، م

  .داغ هستند 

  .استفاده می گردد  C º100تر از براي خشک کردن وسایل معموال از دماي کم

  نحوه نگهداري

  .به طور ماهانه داخل آن تمیز گردد

  .هر شش ماه یک بار نگهداري و کنترل تکنیکی توسط شرکت پشتیبان صورت پذیرد 

  کنترل کیفیت

از قرمز (استفاده شود و تغییر رنگ مناسب ) Browne لوله براون(از آزمایش فور  :براي هربار استفاده

  .در انتهاي هر مرحله بررسی شود ) سبزبه 



نمایشگر درجه (در صورتیکه امکان استفاده از پایش فیزیکی وجود ندارد مثال زمانی که دماسنج 

باید بتوان نشان داد که سیکل .وجود ندارد ، از آزمایش هاي بیولوژیک مربوطه استفاده می شود ) حرارت

  .یس واریته نایجر را غیر فعال می کند اسپور باسیلوس سوبتیل 10سترون سازي حداقل 

Value-D  اسپورهاي مورد مصرف در حرراتC º160  و  5-10معادلValue-Z  25آنها حدود 

گیري می کند و با مدت زمان مورد  اندازهدر یک دماي مشخص ، میزان کشتن باکتري را  Value-D. است 

  .شود  ارگانیسم هاي زنده نشان داده می% 90نیاز بر حسب دقیقه جهت نابود شدن 

Value -Z بر حسب درجه (ار حرارت دمعیار اندازه گیري مقاومت حرارتی اسپورها بوده که با مق

  .ود مورد نیاز جهت نابودي اسپورها با سرعت ده برابر مشخص می ش) سانتی گراد

  ایمنی

 .استفاده از دستکش مقاوم به حرارت و محافظ چشم موقع کار با دستگاه الزم است 

  فیلتراسیون -4

روشی انتخابی براي محلول هاي آنتی بیوتیک ، مواد شیمیایی سمی ، رادیو ایزوتوپ ها ، واکسن ها و 

فیلتراسیون مایعات با کشیدن محلول از میان یک . کربوهیدرات ها که همگی به حرارت حساسند ، می باشد

با استفاده از فیلترهاي هواي  فیلتراسیون هوا. غشاء استات سلولز یا نیترات سلولز به کمک خال انجام می شود

میکرومتر از اتاق هاي ایزوله ، اتاق  3/0ارگانیزم هاي بزرگتر از  براي حذف (HEPA)مخصوص با بازدهی باال 

 . هاي عمل و هود هاي ایمنی زیستی انجام می شود

  اشعه یون ساز -5

  . در باال توضیح داده شد

  



  دستور العمل نحوه ضد عفونی در موارد ریختن و یا شکستن ظروف محتوي مواد آلوده  

o نفس خود را تا زمان خروج از محل نگه دارید. 

o لباسها و پوششهاي حفاظتی را بپوشید. 

o  دقیقه 15حداقل (مدتی صبر کنید تا آئروسلها ته نشست حاصل کنند( 

o محل را با حوله کاغذي و یا تنزیب بپوشانید. 

o حلول ضد عفونی کننده مناسب را به آرامی در محل بریزدم. 

o  بسته به نوع محلول. (مدتی صبر نمایید( 

o  بوسیله پنس و یا فور سپس پارچه و قطعات شیشه را در داخل ظروف ایمن(Safty Box)  قرار

 .دهید

o ماییدسپس محل را تمیز نموده و در صورت لزوم مجدداً با ماده ضد عفونی عمل فوق را تکرار ن. 

  

  

  نحوه ضد عفونی نمودن کف ، سطوح و وسایل آزمایشگاه 

  

o  محلول سفید کننده خانگی به شرط اینکه  50/1جهت نظافت کف آزمایشگاه می توان ار رقت

 .باشد ، و یا از محلول هاي تجارتی استفاده نمود% 5داراي کلر فعال 

o  کننده خانگی به شرط اینکه محلول سفید  10/1جهت ضد عفونی نمودن سطوح می توان ار رقت

 .باشد ، و یا از محلول هاي تجارتی استفاده نمود% 5داراي کلر فعال 

o  جهت ضد عفونی نمودن وسایل قبل از سرویس یا تعمیر آنها در داخل آزمایشگاه و یا قبل از ارسال

 .ده نمودو یا محلول هاي تجارتی استفا% 70آنها به خارج از آزمایشگاه می توان از محلول الکل 

  



  نحوه شست و شوي لوازم شیشه اي:  

o  باید بالفاصله بعد از استفاده از وسایل شیشه اي ، آنها را با آب لوله کشی معمولی به طور کامل

 .شست و شو داد

o بدیهی است که باید همیشه در ابتدا وسایل آلوده را قبل از شست وشو ، ضد عفونی نمود. 

o  وسایل شیشه اي آغشته به سود ، باید با قرار دادن آنها در محلول ترکیبات قلیایی موجود در سطح

 .خنثی گردد و سپس چند مرتبه با آب لوله کشی و در انتها با آب مقطر آب کشی شود% 5اسید کلرید ریک 

o  وسایل شیشه اي نو که براي اولین بار مورد استفاده قرار می گیرند ، باید با شوینده ها شست و شو

 .سپس با آب لوله کشی آب کشی شوندداده شده و 

o  جهت خنثی نمودن ترکیبات قلیایی که روي ظروف شیشه اي نو وجود دارد ، باید آنها را در اسید

به مدت چندین ساعت قرار داد و سپس آنها را کامالً با آب معمولی و آب مقطر آب کشی % 1کلرید ریک 

و اطمینان از خنثی شدن مواد قلیایی آزاد موجود بر جهت کنترل . نموده و جهت خشک شدن در فور قرار داد

آب را اندازه گیري  PHروي شیشه ، وسایل شیشه اي را در آب مقطر خنثی اتوکالو شده قرار داده و سپس 

آب باال بود، دوباره وسایل در محلول اسید کلرید ریک قرار داده  PH اگر به علت وجود مواد قلیایی ،. می گردد

 . می شود

o  بعد از چند مرتبه عمل شست و شو و کنترل ، باز هم مواد قلیایی آزاد شده وجود داشت ، آن اگر

 .وسایل می بایست دور ریخته شوند و مورد استفاده قرار نگیرند

 

  :شست و شوي وسایل شیشه اي با شوینده ها 

باید به نکات موقع استفاده از شوینده ها مانند مایع ظرفشویی جهت شست و شوي وسایل شیشه اي 

  :زیر توجه گردد

o تمام وسایل شیشه اي بطور کامل در آب سرد لوله کشی قرار داده شود. 



o سپسس وسایل فوق در محلول شوینده قرار داده شده و کامالً به آنها برس کشیده شود. 

o سپس وسایل با آب لوله کشی جاري کامالً شست و شو شود. 

o در هر سري آبکشی از . (تبه با آب مقطر آبکشی گرددپس از شست و شو با آب لوله کشی ، سه مر

 ).آب مقطر تازه استفاده شود

o به منظور گرفته شدن آب اضافی وسایل ، آنها در فور خشک گردند. 

o  وسایل شیشه اي را به طور وارونه داخل سبد هاي فلزي گذاشته و ته سبد ها چندین الیه کاغذ

 .خشک کن ضخیم گذاشته می شود

  : ي پی پتروش شست و شو

  .پی پت ها را به مدت یک شب در محلول تمیز کننده قرار دهید -الف

ترجیحاً آنها را در یک شب در آب قرار . سپس آنها را کامالً با آب لوله کشی شست و شو دهید  -ب

  .داده و سپس با آب مقطر آبکشی کنید

 ایمنی کارکنان آزمایشگاه  

ممنوع می ) سیگار ، سیگارت و پیپ (استعمال دخانیات در تمامی بخش هاي فنی آزمایشگاه باید 

  .باشد

در تمامی بخش هاي آزمایشگاه از غذا خوردن ، آشامیدن و یا هر کاري که سبب تماس دست به دهان 

  .می شود خودداري نمود

در صورت نیاز به . به هیچ وجه مواد غذایی را در یخچال هاي مختلف آزمایشگاه نگهداري ننمائید

  .ي مواد خوراکی در یخچال می بایست آن یخچال در محوطه آبدارخانه باشدنگهدار



در دسترس ) التکس ، نیتریل یا وینیل(باید همیشه دستکش در اندازه هاي متفاوت و از نوع مناسب 

دستکش هاي الستیکی یا پارچه اي مناسب در مواقع کارکردن با وسایل  -1یادآوري   .تمام کارکنان فنی باشد

  .و یا داغ در دسترس باشد سنگین

دستکش هاي خانگی جهت تمیز نمودن و شستن وسایل شیشه اي در دسترس مسئول  -2یادآوري 

  .شستشو باشد

  .دستکش هاي پالستیکی یکبار مصرف جهت مواقع اضطراري در دسترس باشد -3یادآوري 

   .بودن بررسی شوند دستکش ها استفاده مجدد نشوند و قبل از استفاده از نظر سالم -4یادآوري 

اگر حساسیت نسبت به دستکش ها وجود داشت می توان ابتدا دستکش نخی یا نایلونی  -5یادآوري 

  .پوشید سپس روي آن دستکش التکس استفاده شود

به هیچ وجه نباید بوسیله دست ، سوزن هاي استفاده شده را از سرنگ جدا نمود و یا درپوش سرسوزن 

گز عمل برداشت مایعات با پیپت با دهان انجام نشود و در این موارد از پوار یا پیپت فیلر هر .را روي آن قرار داد

  .استفاده نمود

 که باید همیشه . مهمترین اقدام پیشگیرانه و ایمنی ، شستشوي مکرر دست می باشد

تماس اتفاقی فوراً پس از .و مواد ضد عفونی کننده در دسترس کارکنان باشد) بهتر است مایع باشد(صابون 

 .پوست بدن با خون ، مایعات بدن یا بافت ها ، باید دست ها یا دیگر نواحی آلوده کامالً شسته شوند 

   اگر تماس با این مواد از طریق دستکش سوراخ شده باشد ، باید بالفاصله دستکش را بیرون آورد و

بعد از پایان کار و قبل از  .شسته شوندقبل و بعد از تماس با نمونه ها باید دستها  .دست ها را کامل شست

بعد از درآوردن دستکش ها و یا قبل از آنکه دستکش جدید پوشیده  .ترك آزمایشگاه باید دستها شسته شوند

 .شود 



  باید قبل از خوردن ، آشامیدن ، سیگار کشیدن ، آرایش کردن ، تعویض لنز هاي چشمی و قبل و

با ) اگزما(باید توجه نمود که بریدگی ها ، زخم ها و جراحات پوستی  .بعد از توالت رفتن دستها شسته شوند

  .پانسمان غیر قابل نفوذ پوشانیده شوند 

  شست و شوي چشم ها -*

در بخش هایی که اسید ، مواد سوزاننده ، مواد خورنده و یا دیگر مواد شیمیایی مورد استفاده باید  -1

قسمت آلوده بدن یا چشم و  .شوي چشم در نظر گرفت قرار می گیرد جایگاه و محل ثابتی جهت شست و

در صورت استفاده از لنز باید لنز ازچشم خارج شود بعد  .دقیقه با آب شستشودهید15صورت را براي مدت 

 .چشم با آب کامال شستشو داده شود

می مراجعه به پزشک جهت کاهش احتمال آسیب دائمی الزا .هنگام استفاده سعی نمایید چشم باز باشد

  است

باید در مواقع کار با مواد سمی ، سوزاننده ، مواد خطرناك شیمیایی و  محافظت از چشم و صورت جهت

بیولوژیک و یا هنگامی که امکان پاشیدن ترشحات ، خون یا مایعات بدن وجود دارد از عینک هاي حفاظتی یا 

  .ماسک هاي مخصوص استفاده نمود

در مواقع کار با مواد شیمیایی خطرناك و یا ) هاي مخصوص  شیلد(استفاده از عینک هاي حفاظ دار 

  .شستشوي وسایل آلوده بهتر از عینک هاي معمولی است

کسانی که لنز هاي چشمی دارند بهتر است با مواد شیمیایی و خطرناك کار نکنند زیرا لنز ها موجب 

  .جذب این مواد شده و به قرنیه آسیب می رسانند

  .اید به طور هفته اي بررسی گرددعملکرد این وسایل ب -2

   لباس کارکنان -*



  .باید پوشش مشخصی براي کارکنان در نظر گرفت که تمیز ، مرتب و با کیفیت باشند-1

در بخش فنی پوشیدن روپوش کافی است ولی در بخش شست و شوي وسایل و ضد عفونی سطوح و -2

  .بل نفوذ هم استفاده شودیا موقع کار با مواد شیمیایی خطرناك از پیش بند غیر قا

  .روپوش ها می بایست آستین بلند بوده و جلوي آن کامل بسته شود -3

مثل امور اداري و (هنگام ترك محل هاي فنی و خصوصاً موقع حضور در محل هاي عمومی  -4

  .باید روپوش از تن خارج شود) آبدارخانه 

ند و همینطور محل نگهداري روپوش نباید پوشش هاي آزمایشگاه جهت شستشو به منزل برده شو-5

  .ها از لباس هاي عادي فرد مجزا باشند

در صورت آلوده . روپوشها باید در فاصله زمانی مناسب شسته شده و تمیز و مرتب نگهداري شوند-6

  .شدن بالفاصله تعویض گردند

  :کفش ها  -*

استفاده از کفش هاي پارچه اي و تمام پا را بپوشاند . کفش ها باید راحت و داراي کف الستیکی باشند

  .ممنوع می باشد

  مو و جواهرات  -*

  .باید موها در پشت سر جمع شوند و روي شانه ها رها نشده باشند-1

نباید از جواهرات و زینت آالتی که ممکن است به وسایل گیر کرده و یا داخل مواد آلوده آویزان -2

  .رات به جز حلقه ازدواج ممنوع استبه طور کلی استفاده از جواه. شوند استفاده نمود

  .آرایش کردن در محیط فنی آزمایشگاه ممنوع است-3



  ریش  -*

کسانی که عادت . داشتن ریش بلند خطرناك است زیرا در وسایل در حال حرکت ممکن است گیر کند

  . به دست زدن مکرر به ریش دارند می تواند موجب آلودگی فرد شود

  فوریت ها و کمکهاي اولیه 

آموزشهاي مناسب به . پیشگیري از آسیبها باید یکی از تاکیدات اصلی در برنامه ایمنی آزمایشگاه باشد*

  . پیشگیري از آسیبها کمک خواهد کرد

مسیرهاي خروج اضطراري باید براي درب آزمایشگاه براي خروج اضطراري در مواقع الزم باید باز و*

به هیچ وجه نباید مسیرهاي خروجی و راهروها . مشخص باشدتمام افراد ي که در آزمایشگاه حضور دارند 

  .مسدود باشد

  .مكان نگهداري تجهیزات ایمني و كمكهاي اولیه باید مشخص و در دسترس همگان باشد*

در هر آزمایشگاه حداقل یك نفر آموزش انجام كمك هاي اولیه و اصول ایمني در آزمایشگاه را 

  .دیده باشد

  .ر گرفتن شدتشان باید گزارش و مورد بررسي قرار گیرندهمه حوادث بدون در نظ*

  :نگهداري مواد خطرناك  -12

و یا رنگهاي سمی در قفسه با محفظه هاي عایق و ...) اسید ها ، باز ها و (باید معرف ها ، مواد شیمیایی 

طح چشم نگهداري مایعات خطرناك مثل اسید ها و قلیاها در ارتفاعی زیر س. مقاوم به بخارات نگهداري شوند 

  .می شوند

سقف ، دیوار و کف و سطوح میز هاي آزمایشگاه باید غیر قابل نفوذ بوده و در صورت آلوده شدن -1

  .بالفاصله تمیز شده و ضد عفونی گردند



  :کار با وسایل شیشه اي * 

  .ظروف شیشه اي ترك خورده و یا شکسته دور ریخته شوند-1

  .شه اي آلوده آنها را ضد عفونی نمودباید قبل از شست و شوي وسایل شی-2

  .ریخته شوند Safety Boxقطعات شکسته و دور ریختنی در -3

  .ظروف شیشه اي داغ با دستکش هاي مقاوم به حرارت جابه جا شوند-4

  .تا آنجا که ممکن است از لوازم آزمایشگاهی یکبار مصرف استفاده شود-5

  کار با سانتریفوژ  -*

مواظب مو ، . سانتریفوژ مطمئن باشید که درپوش آن کامالً بسته شده باشد هنگام روشن کردن -1

  .لباس و یا وسایل زینتی آویزان باشید

با مایعات قابل اشتعال که در ... ادرار ، خلط و  –از سانتریفوژ نمودن لوله هاي حاوي نمونه خون -2

  .پوش ندارند خودداري شود

10ول هیپوکلریت سدیم با رقت باید سانتریفوژ به طور مرتب با محل-3
یا مواد مناسب دیگر ضد 1

  . عفونی شوند

  .سانتریفوژ باید تراز بوده و در سطح ثابت قرار داده شود تا موقع کار ایجاد لرزش و صدا نکند-4

ر قسمت نباید وسایل شخصی مانند کیف پول ، کت ، چکمه ،لیوان ، پیراهن، غذاها و یا داروها را د-5

  .هاي فنی آزمایشگاه قرار داد

  .پنجره هایی که به فضاي آزاد باز می شوند حتماً توري داشته باشند-6

  .بیماران همراه خود حیوانات دست آموز به آزمایشگاه نیاورند-7



  .ورورد کودکان به جز جهت انجام نمونه گیري ممنوع می باشد-8

  :آمیزثبت و پیگیري حوادث مخاطره * 

، ریختن و پاشیدن مواد آمیز نظیر فرورفتن سوزن ، گزارش و پیگیري حوادث مخاطره ثبتنحوة 

  .باید تعیین گردد و سوابق مربوط به این اقدامات موجود باشد... آلوده و ، مواد، خونشیمیایی

  :اقدامات الزم در صورت شکستن لوله هاي  محتوي عوامل بالقوه آلوده درون سانتریفوژ

  

موتور باید خاموش شود و درب سانتریفوژ  بسته ,ار با دستگاه شکستن لوله رخ دهداگر هنگام ک-1

  .درب دستگاه باید فورا بسته شود,اگر بعد از توقف سانتریفوژ شکستگی مشاهده شد.بماند تا کامال متوقف شود

  .به سوپروایزر یا مسئول ایمنی اطالع داده شود-2

  .شه ها از پنس استفاده شودبراي پیدا کردن و خارج نمودن خرده شی-3

  .در تمام مراحل کار از دستکش ضخیم  استفاده شود-4

روتورهاودیگر قطعات داخلی ,باکت ها ,قطعات متالشی شده شیشه ها,تمامی لوله هاي شکسته شده -5

  .باید با یک ضد عفونی کننده مناسب ضد عفونی شوند

مانند هیپوکلریت ( ضد عفونی کننده مناسب تمامی قطعات سانتریفوژ باید با رقت مناسبی از یک-6

  .سپس با آب شسته و خشک گردند)دو مرتبه(توسط اسفنج پاك شوند%) 10سدیم 

  

اسفنج و دیگر مواد استفاده شده براي ,بدیهی است لوله هاي شکسته شده و قطعات متالشی شده -7

  .باید دفع شوند,سترون سازي مطابق برنامه مدیریت پسماند



  

  آزمایشگاهی  پس ماند هاي

  :پس ماند هایی که در آزمایشگاه تولید می شوند شامل موارد زیر  است

  پس ماند هاي عادي و غیر آلوده -الف

  .پس ماند هاي عفونی مانند سرم ، سایر مایعات آلوده بدن ، کشت هاي میکروبی و غیره-ب

  .سته ، سر سمپلر و غیرهپس ماند ها تیز و برنده مانند سرسوزن ، تیغ اسکالپل ، شیشه هاي شک-ج

  )کیت هاي تشخیصی(پس ماند هاي شیمیایی شامل انواع مواد و معرف هاي آزمایشگاهی  -د

  

  چگونگی دفع پس ماند هاي آزمایشگاهی  

  

این کار توسط چسباندن  –پس ماند هاي عادي و غیر آلوده باید از سایر پس ماند ها جدا سازي شوند 

و سطل زباله هاي عفونی کیسه زرد رنگ و سطل زباله غیر عفونی کیسه  بر چسب روي سطلها انجام می شود

همانند پس ماند هاي خانگی انجام ) پس ماندهاي عادي و غیر آلوده(دفع این گروه پسماندها . مشکی دارد 

  .می شود

 که آنها زباله. کلیه پسماندهاي عفونی که در بند ب ذکر شده اند تحویل مأمورین شهر داري می گردد

  .هاي بیمارستانی و عفونی را با ماشین مخصوص جمع آوري می کنند

4ریخته می شوند و زمانی که  (Safty Box)گروه پس ماندهاي تیز و برنده در ظروف ایمنی  
3 

  .محفظه پر شد درب ظرف پلمپ شده و جزء پس ماندهاي گروه ب قرار گرفته و دفع می شوند

موقع جمع آوري ، حمل و نقل و دفع پس ماندها باید از وسایل و پوشش هاي مناسب در  - 1یادآوري 

  .شامل لباس ، دستکش و سایر مواد الزم استفاده نمود



تمام مراحل جمع آوري و حمل و نقل کیسه ها باید بصورت دستی انجام شود چون در  -2یادآوري 

  روشهاي مکانیزه احتمال پاره شدن کیسه ها زیاد است 

  .جمع آوري و دفع پس ماندها باید حداقل روزي یکبار انجام شود -3یادآوري 

  موفق باشید
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