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 در آزمايشگاهو سترون سازي هاي شستشو دستورالعمل: موضوع 
 . هاي پيشنهادي ذيل به منظور شستشو و سترون سازي كاربرد  دارددر اين آزمايشگاه دستورالعمل

 :   يا شكستن ظروف محتوي مواد آلودهنمونه هايي از دستورالعمل نحوه ضد عفوني در موارد ريختن و
 .وج از محل نگه داريدا تا زمان خرنفس خود ر* 
 .هاي حفاظتي بپوشيد ها و پوششلباس* 
 ) دقيقه15حداقل . (ها ته نشست حاصل كنندمدتي صبر كنيد تا آئروسل* 
 . حوله كاغذي و يا تنزيب بپوشانيدمحل را با* 
 .مناسب را به آرامي در محل بريزيدمحلول ضد عفوني كننده * 
 )حلولبسته به نوع م (.مدتي صبر نمائيد* 
 .قرار دهيد )  Safety box(سپس پارچه و قطعات شيشه را داخل ظروف ايمن  يا فوربوسيله پنس و* 
 .ي كننده عمل فوق را تكرار نماييددر صورت لزوم  مجددا با ماده ضد عفون سپس محل را تميز كرده  و* 
 :، سطوح و وسايل آزمايشگاهتورالعمل نحوه ضد عفوني نمودن كفدس
هاي باشد، ويا محلول% 5رط اينكه داراي كلر فعال  محلول سفيد كننده خانگي به ش50/1توان ازرقت فت كف آزمايشگاه مياجهت نظ* 

 .تجارتي استفاده نمود
- از محلول، وياباشد% 5رط اينكه داراي كلر فعال  محلول سفيد كننده خانگي به ش10/1توان از رقت جهت ضد عفوني كردن سطوح مي* 

 .   تي استفاده نمودهاي تجار
وان تال آنها به خارج از آزمايشگاه ميجهت ضد عفوني نمودن وسايل قبل از سرويس يا تعمير آنها در داخل آزمايشگاه و يا قبل از ارس* 

شي معمولي  لوله كاي آنها را با آبله بعد از استفاده از وسايل شيشهبايد بالفاص. هاي تجارتي استفاده نمودويا محلول% 70از محلول الكل 
  .به طور كامل شستشو داد

 .بتدا وسايل آلوده راقبل از شستشو، ضد عفوني نمود بديهي است كه بايد هميشه در ا* 
خنثي گردد و % 5اي آغشته به سود، بايد با قرار دادن آنها در محلول اسيد كلريدريك  قليائي موجود در سطح وسايل شيشهتركيبات* 

 .   در انتها با آب مقطر آب كشي شودآب لوله كشي وسپس چند مرتبه با 
 آبكش ها شست وشو داده شده سپس با آب لوله كشيگيرند، بايد با شوينده اولين بار مورد استفاده قرار مياي نو كه برايوسايل شيشه* 

 .شوند
به مدت چندين % 1 را در اسيد كلريدريك اي نو وجود دارد، بايد آنهاجهت خنثي نمودن تركيبات قليائي كه در روي ظروف شيشه* 

جهت كنترل و اطمينان .  با آب معمولي و آب مقطر آبكشي نمود و جهت خشك شدن در فور قرار دادساعت قرار داد و سپس آنها را كامالً
 آب اندازه  PHپسس گردد ومي اي در آب مقطر خنثي اتو كالواز خنثي شدن مواد قليا ئي آزاد موجود بر روي شيشه، وسايل شيشه

اگر بعد از .  آب باال بود، دوباره وسايل در محلول اسيد كلريد ريك قرار داده مي شودPHاگر به علت وجود مواد قليائي، . كنيمگيري مي
 قرار بايست دور ريخته شوند و مورد استفادهچند مرتبه عمل شستشو و كنترل، باز هم مواد قليائي آزاد شده وجود داشت، آن وسايل مي

 .نگيرند
 :هااي با شويندهشست و شوي وسايل شيشه 
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 : به نكات زير توجه گردداي بايدت و شوي وسايل شيشه، جهت شسها مانند مايع ظرف شوييموقع استفاده از شوينده
 .ر آب سرد لوله كشي قرار داده شوداي به طور كامل دتمام وسايل شيشه* 
 .رار داده شده و كامال به آ نها برس كشيده شودلول شوينده قسپس وسايل فوق در مح* 
 .وسايل با آب لوله كشي جاري كامالً شستو شو شودسپس * 
 .)شي از آب مقطر تازه  استفاده شوددر هر سري آبك. ( سه مرتبه با آب مقطر آبكشي گردد،پس از شستشو با آب لوله كشي* 
 .خشك گردند منظور گرفتن شدن آب اضافي وسايل، آنها در فور به* 
 .شوداليه كاغذ خشك كن ضخيم گذاشته ميها  چندين  گذاشته و ته سبدهاي فلزياي را به طور وارونه داخل سبدوسايل شيشه* 

 :روش شست و شوي پي پت
 . در محلول تمييز كننده قرار دهيدها را به مدت يك شبپتپي -1
. س با آب مقطر آب كشي كنيد آنها را يك شب در آب قرار دهيد و سپترجيحا. كشي شست و شو دهيدسپس آنها را كامالً با آب لوله -2
، كه در اين حالت ابتدا با آب لوله كشي و سپس دو يا وصي كه جهت شستشوي پيپت وجو دارد، استفاده نمودمي توان از وسايل مخص(

 .)شود آب مقطر داغ عمل شستشو انجام ميسه مرتبه با
توان از وسايل مي. (و خالي كردن كمي آستون و هوا به تناوب وبه صورت پي در پي انجام دهيد ها را با كشيدن  خشك كردن پيپت -3
 .)نمايد، استفاده نمودت خشك كن برقي كه ايجاد حرارت ميپپي

 .پت ها با پارچه تمييز خشك نماييدقسمت بيروني پي -4
وجود ) هاي مختلفهايي با حجمجهت پي پت(هاي مختلف دازه، آنها را در ظرف مخصوصي كه با انهاجهت جلوگيري از شكستن پيپت -5

 .دارد، قرار دهيد
 زماني كه با آنها مايعات پروتئيني مانند خون كشيده مخصوصاً. ها، بايد آنها را با آب لوله كشي آبكشي نمائيد بعد از استفاده از پيپتفوراً

اما بايد توجه نمود كه مدت . قرار داد)  سود سوز آور(يدر وكسيد سديم توان جهت تمييز نمودن آنها را در محلول غليظ هشده باشد، مي
كند و ممكن است سبب ايجاد تغييراتي در حجم برداشتي زمان تماس با اين ماده خيلي كم باشد، چون مواد قليايي شيشه را حل مي

 .گردد
 . با اسيد كلريدريك شسته شونداصله، بايد بال فگيرند مورد استفاده قرار ميپت هايي كه جهت تهيه رنگپي -6

توان از محلول جهت ضد عفوني  مي. (در صورت كشيدن مواد آلوده با اين وسايل، بايد آنها را بالفاصله در يك محلول ضد عفوني قرار داد
 رقيق شده باشد، 1:10گرم درصد و يا هرگونه محلول سفيد كننده خانگي كه به نسبت 5/0 گرم در ليتر ويا 5هيپوكلريت سديم به ميزان 

 ).استفاده نمود
 :شوندت آلوده كه مجددا وارد چرخه كاري ميهاي كشهاي حاوي محيطشست و شوي پليت و لوله

هاي  شسته و بقيه مراحل شست وشو را مانند روشنها را كامالً وسپس باقي مانده مواد موجود در آاين وسايل را ابتدا بايد اتو كالو نمود
 .ادامه داد) شست و شو با شوينده (ذكر شده در باال

ر صورت عفوني و د ضد  بايد قبل از مراحل شستشو ابتدا كامالًكه به مواد آلوده آغشته شده اند را  بايد خاطر نشان نمود كه كليه وسايلي 
 .لزوم سترون نمود

 :ايروش ضد عفوني نمودن و استريل كردن وسايل شيشه
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داده  تهيه شده با آب معمولي قرار 10/1با رقت ) حاوي كلر(يقه در محلول سفيد كننده خانگي  دق30دت كليه وسايل آلوده را حد اقل به م
 4 تا 2گراد به مدت  درجه سانتي 180-160، شسته و جهت اطمينان خاطر در فور با درجه حرارت و سپس طبق دستورالعمل شستشو

 .دهيم تا استريل گردندساعت قرار مي
 :يل به روش صحيحاسيد شوي كردن وسا

 مرتبه با آب مقطر آب 3پس گيرند سيل يك روز در  محلول فوق قرار ميوسا. نمائيم رقيق مي3/1 نرمال را به نسبت 12اسيد كلريدريك 
 .گردندكشي مي

،  منشاء خونبيماري زاي يبولوژيك بااصول كلي حفاظت و پيشگيري ازآلودگي كاركنان و محيط آزمايشگاه درآزمايشگاه انواع عوامل 
حيط آن خطراتي مانند عوامل عفوني، موادراديواكتيو، مواد شيميايي، جريان مايعات بدن و غيره وجود داشته و همچنين در م

رت عدم رعايت صحيح ، پسماندهاي خطرناك و غيره موجود بوده كه در صو زا، مواد سرطان زا، مواد آتشالكتريسيته، وسايل مكانيكي
 .  باشداي ميي برنامه ايمني داراي اهميت ويژهبنابراين اجرا. ند سالمت را تهديد نمايدتوااصول ايمني مي

، به اين موضوع بايد نيروي كاري موردنياز نيز تجهيزات و ابعاد و ، بررسي و تعيين تعداددرطراحي فضاي آزمايشگاه، عالوه بروسعت كاري
 . به جامعه محدود نمايدرا زابيماري سرايت عوامليمن ايجاد شود كه خطر توجه نمود كه يك محيط كاري ا

، مراكز بهداشتي و غيره قراردارند، در طراحي فضاها بايد توجه  داخل بيمارستان، دانشگاه، مراكز تحقيقاتيدر هاازآنجا كه آزمايشگاه
هاي فني آزمايشگاه مجزا اري كامال از بخشهاي ادقق و غيره به آزمايشگاه بايد بخش، مح دانشجوو مراجعه بيمار، گردد كه به علت ورود

محل پذيرش و نمونه گيري در  همچنين بايد.  هاي ديگر عبور نمايند افراد براي دسترسي به اين نواحي، مجبور نباشند كه از بخشبوده و
 .اه قرارداشته باشدهاي فني آزمايشگفاصله مناسب از قسمت در نظرگرفته شده و فضاي آبدارخانه نيز با  مجزافضائي كامالً

 
  ايمني و بهداشت-الزامات آزمايشگاه مرجع سالمت، ويرايش اول: مراجع

 
 


