ضدعفونی ـ استریل
آشناییبا وسایل
استریلکننده ونحوه
کاربردآنها

طاهره عزیزخانی

زهرا نوذری

مدیر مرکز آموزش بهورزی
دانشکده علوم پزشکیفسا

بهورزخانه بهداشت
دانشکده علوم پزشکی فسا

اهداف آموزشی
امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

گندزدایی وضدعفونی را تعریف کنند.

انـواع گـنـدزداهـا را فـهـرسـت کـنـنـد.

روش هایمختلفگندزدایی را بیانکنند.
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مقدمه

وجود میکروبهای بیماری زا در محیط زندگی ،قدرت تکثیر و
انتقال آن ها از فرد به شخص سالم و توانایی در آلوده کردن غذا و
سایر نیازمندیهای روزمره انسان ،دانشمندان را بر آن داشت تا با
این دشمنان نامریی مقابله کنند و در صدد کشف راه های مبارزه با
آن برآیند .مهم ترین این راه ها ،گندزدایی و ضدعفونی است.
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تعاریف

گــنــدزدایــی :گــنــدزدایــی یعنی استفاده از روشهــای
فیزیکی یا شیمیایی بــرای از بین بــردن اشکال رویشی
بالقوه خطرناک ارگانیسمهای بیماری زا بر روی اشیای
بی جان و محیط .البته این روش نمی تواند با اطمینان
کافی همه میکروبها را نابود سازد و ارگانیسمهای بسیار
مقاوم مانندهاگ باکتریها با گندزدایی از بین نمیروند.
 1.1گــنــدزدایــی هنگامی بــه کــار مــی رود کــه عمل
استریلیزاسیون غیرممکن یا غیر ضروری باشد.
2.2ضدعفونی و و ضدعفونی کننده :ضدعفونی کننده
بــه مـــوادی اطـــاق مــی شــود کــه از رشــد و تکثیر
میکروب ها در نسوج زنده جلوگیری کرده یا موجب
نــابــودی آن هــا مــی شوند و بــه دو دسته فیزیکی و
شیمیایی تقسیم می شود و به طور اختصاصی در
مورد سطوح زنده کاربرد دارند .در غلظتهای پایین
یک آنتی سپتیک ممکن است از رشد و نمو جلوگیری
کند ولی در غلظت های باال ممکن است همان ماده
میکروارگانیسم را بکشد .زمان برای این مواد دارای
اهمیت خاصی است.
3.3گندزدا :گندزدا به موادی اطالق می شود که مانع
رشد یا فعالیت میکروارگانیسمها شود یا آن ها را نابود
ســازد .در غلظتهای پایین گندزداها ممکن است
باعث جلوگیری از رشد و از بین رفتن فعالیت های
حیاتی میکروارگانیسم شود اما در غلظتهای زیاد
باعث از بین رفتن میکروب می شود .ضدعفونی کردن
و گندزدایی دو کلمه مترادف هستند که در مورد اشیا و
جامدات بیشتر می توان کلمه گندزدا و در مورد انسان
و جانداران کلمه ضدعفونی را بهکار برد .وتفاوت آن ها
از نظر علمی در این است که یک ترکیب شیمیایی که
خاصیت ضدعفونی کننده دارد ،در غلظتهای کم
این اثر را دارد ولی یک ترکیب گندزدایی کننده در
غلظتهای باال اثر مشابه را دارد.
4.4استریلیزاسیون :فرآیندی است که طی آن همه
میکروارگانیسمهای موجود درسطح یک جسم جامد
یا مایع از بین رفته یا غیر فعال می شوند بهطوریکه
احتمال وجود میکروارگانیسمهای زنده درجسمی

که تحت ایــن فرآیند قــرار می گیرد ،کمتر از یک
میلیونیم است.
اصــوالً یک ماده ضدعفونی کننده باید شرایط زیر را
داشته باشد :خاصیت میکروب کشی در غلظت پایین،
قابلیت حل شدن در آب یا حاللهای دیگر ،پایداری و
حفظ قدرت ضدمیکروبی در طول زمــان ،برای انسان
و سایر حیوانات سمی نباشد ،هموژن ،دارای خاصیت
ضدمیکروبی در حرارت بدن یا حرارت اتاق ،قدرت نفوذ،
فلزات و اجناس را خراب نکند،خاصیت بو بری ،قدرت
پاک کنندگی ،در دسترس و گران نباشد.
انواع گندزداها

الف) گند زداهای فیزیکی عبارتند از:
 .1حرارت :بردونوع است ،حرارت مرطوب وحرارت خشک
ح ــرارت مــرطــوب شــامــل .1 :استفاده از بخار آب .2
جوشاندن  .3پاستوریزه کردن و اتوکالو است.
اتوکالو :ازدوکلمه ( Autoخودکار) ( Claveقفل شونده)
تشکیل شده که بــرای استریل مــواد توسط بخار تحت
فشار است .وسایل مقاوم به حرارت را در دمای 121
درجه سانتی گراد به مدت 15تا  30دقیقه یا134درجه
به مدت  3/5دقیقه دراتوکالوقرارداده بعدازمدت یک
تا  3ساعت که دمای محتویات به دمای اتاق رسیدخارج
می کنیم.
حرارت خشک شامل:
*«فور» که برای استریل کردن وسایل فلزی و شیشه ای
که تحمل دمای باال را دارند کاربرد دارد و در این روش
همه عــوارض بیماری زا از بین می روند و همچنین
بــرای ابــزار و مــوادی که در روش مبتنی برحرارت
مرطوب تخریب می شوند یا نسبت به حرارت مرطوب
غیرقابل نفوذ هستند مانند پودرها ،محصوالت نفتی
(روغــن ،پارافین ،وازلین) ولــوازم تیز (قیچی وانبر)
بهکار می رود.
مزایا :غیرسمی ،عدم آسیب به محیط زیست،کاربرد
راحـــت وکــم هزینه و بـــرای لـــوازم فــلــزی خاصیت
خورندگی وزنگ زنندگی ندارد.
معایب :برای خیلی ازموادمناسب نیست.
*شعله :برای استریل کردن وسایل آزمایشگاهی فلزی
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یا دهانه لوله آزمایش کاربرد دارد.
*سوزاندن :برای از بین بردن اجسام آلوده از قبیل باند
زخم ،پارچههای مصرف شده ،البسه بیماران مبتال به
بیماریهای مسری و خطرناک ،زباله و الشه حیوانات
آلوده کاربرد دارد.
*برودت :اگر چه سرما خاصیت گندزدایی ندارد اما مانع
رشد میکروبها می شود و رشد میکروبها و قارچهایی
را که باعث فسادمواد غذایی می شوند متوقف می کند.
*خشک کردن :برای جلوگیری از تولید مثل باکتریها
مؤثر اســت و یکی دیگر از راه هـــای قدیمی بــرای
نگهداری غذا است.
*نورخورشید :ارزان ترین و مناسب ترین گندزدایی
فیزیکی است.
ب) گندزداهای شیمیایی
مهم ترین گندزدایی های شیمیایی عبارتند از:
*گازکلر :گــازی اســت زرد مایل بــه سبز کــه دارای
خاصیت میکروب کشی قوی است و تنفس این گاز
بسیار خطرناک است.
*پرکلرین :ازگرد پرکلرین برای گندزدایی آب آشامیدنی

استفاده می شود و همچنین برای گندزدایی ظروف
چینی ،پالستیک ،حمام ،توالت و کشتارگاهها.
*کرئولین :برای گندزدایی سرویس بهداشتی به ویژه
در منازل آلوده و بیمارستانها که باید از کرئولین 5
درصد استفاده شود.
*الکل :میکروب کش مناسبی است و در حالت معمولی
که غلظت آن بین  50تا  70درجه است تأثیر بسیار
زیادی دارد.
*ساولن :برای ضدعفونی کردن پوست قبل از عمل
جراحی یا تزریقات از یک قسمت محلول ساولن در
 30قسمت الکل اتیلیک  70درجه استفاده شود.
برای شست وشوی اولیه و ضدعفونی و تمیز کردن
محل زایمان ،همچنین بعد از زایمان از محلول یک
درصد ساولن استفاده می شود.
*هاالمید :خاصیت گندزدایی ،ضدعفونی کنندگی،
درمان و معالجه زخمها را دارد( .جدول پایین صفحه)
*آهک :ارزانترین گندزدا است و حسن آن نداشتن بو
و بی ضرر بودن آن برای انسان ،حیوانات و پرندگان
اســت و در همه جا یافت مــی شــود .اگــر با  8تا 10
برابر وزن یا  4برابر حجم خودش با آب مخلوط شود
شیرآهک بهدست می آید که برای گندزدایی مدفوع
و سفید کــردن قسمت های مختلف طویله گاوهای
شیرده استفاده می شــود .شیر آهــک در مــدت یک
ساعت میکروب حصبه و وبا را از بین می برد.
*بتادین (پویدون آیوداین) :این محلول خاصیت
قارچ کشی و میکروب کشی دارد .برای ضدعفونی
کردن زخم ها و سوختگیها در همه سنین کاربرد
دارد.
*استروک :برای گندزدایی البسه ،لحاف ،پتو ،تشک

نحوه استفاده ازهاالمید برای ضد عفونی در مراکز و خانههای بهداشت
ضد عفونیاماکن

مقدارمصرفدریکلیترآب

اتاقها

 3تا  5گرم

سرویس های
بهداشتی

 3تا  5گرم
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طریقه مصرف

کف اتاقها با تی آغشته بههاالمید تمیز شوند.دیوارها و دستگیرهها و
همچنین تختها با دستمال آغشته بههاالمید پاک شوند.
دست شوییها روزی  2بار و حمامها ،توالتها و دوشهای حمام
پس از هر بار استفاده با محلولهاالمید ضدعفونی شوند.
سال بیستونهم  /پاییز 1398

و ...می توان از محلول  3گرم استروک در یک لیتر
آب استفاده کرد .از محلول استروک با همین غلظت
برای گندزدایی آمبوالنس و وسایل حمل بیمار یا کف
اتاقهای خانه بهداشت و سایر مکانهای آلوده نیز
می توان استفاده کرد.
*آب ژاول (هیپـوکلریت سدیم ،کلروکـس ،داکیـن،
وایــتــکــس) :آب ژاول هــمــان مــحــلــول  5درصــد
هیپوکلریت سدیم است.
کاربردهای آب ژاول
1.1ضد عفونی کننده :آب ژاول تمام میکروارگانیسم ها
اعم از قارچ ،ویروس و باکتری را نابود می کند .از

آن بهعنوان یک ضدعفونی کننده و ماده دفع بو در
لبنیاتها ،مخازن آب ،دفع فاضالبها و برای اهداف
خانگی از قبیل ضد عفونی کــردن لگن ها و وان
حمام،لباس ها ،آشپزخانه و ...به کار می رود و نیز از
آن در ضد عفونی کردن آزمایشگاههایی که در معرض
ویروس هپاتیت هستند مثل همودیالیزو اماکن تهیه
وتوزیع مواد غذایی استفاده می شود.
2.2سفیدکننده و لکه بر :همانطور که قبال ذکر شد ماده
اولیه بیشتر سفید کنندهها که در قدیم به آب ژاول
معروف بوده اند هیپوکلریت سدیم است .آب ژاول
برای پاک کردن لکههای کپک ،خون ،قهوه ،تنباکو،
آب میوه و بسیاری دیگر از لکهها مناسب است.

نتیجهگیری
در مصرف عوامل شیمیایی به منظور ضدعفونی  3نکته را باید درنظر داشت:
1.1عامل شیمیایی که برای ضدعفونی وسایل آلوده به کار می رود ممکن است برای پوست مضر باشد بنابراین ماده
انتخابی باید نسبت به مادههایی که قرار است ضدعفونی کند سازگار باشد.
2.2همه میکروارگانیسمها به طورمساوی نسبت به همه مواد ضدعفونی کننده حساس نیستند .میکروبهای گرم
منفی و مثبت حساسیت متفاوتی دارند.
3.3شرایط محیطی باید در نظر گرفته شوند مثل حرارت ،PH ،زمان ،غلظت و حضور مواد ارگانیک خارجی که همگی
در نحوه عمل ماده ضدعفونی کننده مؤثر هستند.

منابع مورد استفاده
*راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستانها و مراکز درمانی .ترجمه :مهندس حمید زارع ،دکتر عبدالمطلب صیدمحمدی ،مهندس حسن سلی
می پارسا ،مهدی طالبی ،فاطمه نوریان .نشر جامعه نگر1393 .
*استریلیزاسیون ،ضدعفونی و گندزدایی در محیطهای بهداشتی و درمانی ،دکتر کیارش قزوینی و دکتر مهدی نوروزی .نشر امید مهر مشهد.
*مجموعه آموزشی ضد عفونی کنندهها ،گند زداها ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
*مجموعه آموزشی ضدعفونی کنندهها ،گندزداها دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ،مهندس حیدرداراب-مهندس روح انگیر سلیمان پورو
مهندس ابراهیم زلفی
*کتاب بهداشت محیط از مجموعه کتب آموزش بهورزی
*کتاب ضدعفونی کنندهها و گندزداها و کاربرد آن ها در بهداشت محیط زیست ،دکتر کرامت اله ایماندل
*دستورالعمل سموم و گندزداها دفتر اداره کل سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
* سایت بهداشت محیط ایران
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