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مقدمه 

بیماری  کننده  ایــجــاد  عامل  انتقال  راه هـــای  شناسایی 

اواخر سال  از  دارد.  آن ها  کنترل  بسیار مهمی در  نقش 

گسترده  بسیار  و  پاندمی خطرناک  تاکنون شاهد   2019

بوده ایم.  ایران  و کشورمان  دنیا  کروناویروس در سراسر 

متأسفانه راه های انتقال این بیماری بسیار متنوع بوده و 

روش درمان نیز تا حدودی ناشناخته باقی مانده است. 

با توجه به آخرین اطالعات، انتقال ویروس از انسان به 

بینی  ترشحات  تخلیه  و  طریق سرفه، عطسه  از  انسان 

ویــروس  ایــن  انجام می شود.  زیست  در محیط  دهــان  و 

می تواند در فاصله یک تا دو متری از طریق هوا منتقل 

شود. راه  های دیگر انتقال آن از طریق تماس دست ها با 

مصطفی صدری دلیک
مربـی مرکـز آمـوزش بـهـورزی 
دانشگـاه علوم پزشکی یاسـوج

اعظم رنجبرفهلیانی
مربـی مرکـز آمـوزش بـهـورزی 
دانشگـاه علوم پزشکی یاسـوج

اهداف آموزشی 

انتظار می رود خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

مواد گندزدا وضدعفونی را به کارببرند.

روش تهیه مواد گندزدارا توضیح دهند.
روش صحیح گندزدایی سطوح، ابزار و وسایل کار 

درمحیط های مختلف را بیان کنند.

ویروس ها را 
آشنایی باروش صحیح گندزدایی سطوح وابزارکار

ُبکش!
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ابزار  به ویروس مانند تجهیزات،  آلوده  محیط و سطوح 

و صندلی، خــودرو، شیرآالت،  میز  درهــا،  کار، دستگیره 

نرده پله ها، پریز و کلید برق و آسانسور، وسایل آشپزی 

و غذاخوری و بسته های حاوی مواد غذایی و همه وسایل 

مشترک کار و زندگی است. گستردگی و سرعت بیش 

بیشتر  انسان  شده  سبب  کرونا  ویــروس  انتشار  حد  از 

رو  مــواد گندزدا  از  استفاده  به  از همه دوران هــای دیگر 

بیاورد. در این مقاله به کاربرد مواد گندزدا و ضدعفونی 

لوازم مورد  و  ابزار  و  و همچنین روش گندزدایی سطوح 

استفاده در زندگی روزمره پرداخته شده است.

استریلیزاسیون)سترون سازی( 

استفاده از روش های فیزیکی و شیمیایی جهت تخریب 

و درهـــم ریــخــتــن ســاخــتــار هــمــه مــیــکــروب هــا از جمله 

میکروب های بسیار مقاوم را می گویند. 

پاستوریزاسیون 

فرآیند حرارتی که طی آن همه میکروارگانسیم های بیماری زا 

می روند. بین  از  بیماری زا  غیر  میکروب های  برخی از  و 

گندزدایی 

استفاده از روش های فیزیکی و شیمیایی به منظور کم کردن 

بار میکروبی یا نابودی اشکال رویشی بالقوه خطرناک و 

ارگانیسم های بیماری زا بر روی اشیای بی جان را گویند. 

ضدعفونی  

جلوگیری ازعفونت ها با استفاده ازعوامل ضدعفونی کننده 

بر روی بافت های زنده را گویند که باعث تخریب، مهار یا 

ممانعت از رشد عوامل بیماری زا شود.

باید توجه داشت که هیچ ماده گندزدا یا ضدعفونی کننده ای 

به یک  مــواد  واقــع همه  در  و  نمی گذارد  تأثیر  بالفاصله 

ــرای رفــع عــوامــل بــیــمــاری زا نیاز  مــدت زمــان مشخص ب

دارنــد. همه مواد گندزدا و ضدعفونی کننده در حضور 

مواد ارگانیک و آالینده تأثیر کمتری دارند. مواد ارگانیک 

با پوشانیدن عوامل بیماری زا در فعالیت این مواد ایجاد 

باید  از مصرف این مواد  بنابراین قبل  اختالل می کنند، 

عوامل آالینده سطحی به نسبت قابل توجهی از سطوح 

پاک و حذف شوند. 

اســتــفــاده از مــواد گــنــدزدا مستلزم نــگــهــداری آن هــا در 

کودکان  دسترس  از  دور  مناسب،  دمای  و  ایمن  شرایط 

وسایل حفاظت  از  استفاده  مانند  مــواردی  و  است  و... 

فردی، ماسک، دستکش و ... نیز باید در حین گندزدایی 

مد نظر قرار گیرد. زیرا تماس برخی از این مواد با دست، 

پوست بدن، چشم و استنشاق گاز حاصله از آن ها منجر 

به آسیب و سوزش در پوست، چشم و دستگاه تنفسی 

فوقانی و تحتانی و ... می شود.

مهم ترین روش های گندزدایی 

و  	 فور  اتوکالو،  از  استفاده  شامل  فیزیکی  گندزدایی 

حرارت مسقیم با استفاده از شعله، سوزاندن، استفاده 

از آب جوش یا اشعه است.

گندزدایی شیمیایی به معنی استفاده از مواد گندزدا  	

هیپوکلرید سدیم(،  )وایتکس،  ژاول  آب  الکل،  شامل 

بتادین،  درصــد، ساولن،  و سه  درصد  پرسیدین یک 

دکونکس، استروک، هاالمید، گلوتار آلدئید و اسپری های 

سریع االثر و ... است.  

متداول ترین روش ها و مواد مورد استفاده در گندزدایی 

شامل موارد زیر است:

و  حــرارت  تحت  مختلف  مــواد  دستگاه  ایــن  در  اتوکالو: 

فشار استریل شده و محدودیت خاصی از نظر نوع مواد 
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)جامد، مایع، قابل اشتعال بودن و...( ندارد. این دستگاه 

تا 20  در دمای 121 درجه سانتی گراد در مدت زمان 15 

دقیقه می تواند عمل گندزدایی را به طور کامل انجام دهد.

که  شیشه ای  و  فلزی  وسایل  کــردن  استریل  بــرای  فور: 

تحمل دمای باال را دارند با این دستگاه می توان در دمای 

121درجه به مدت دو ساعت و در دمای 170 تا 180 درجه 

به مدت دو ساعت عمل استریلیزاسیون را انجام داد. 

جــوشــانــدن: جــوشــانــدن هــمــه مــیــکــروب هــا را در دمــای 

بین  از  تا 15 دقیقه  گــراد در مدت 10  100درجــه سانتی 

می برد. از این روش برای گندزدایی لباس و لوازمی که با 

خلط و مدفوع بیمار آلوده شده اند و زمانی که دسترسی 

به گندزدایی شیمیایی نیست استفاده می شود. 

شعله: وسایل آزمایشگاهی فلزی یا دهانه لوله آزمایش را 

می توان با قرار دادن به مدت چند ثانیه روی شعله چراغ 

الکلی یا گازی استریل کرد. 

این  برای سترون سازی است.  بهترین وسیله  سوزاندن: 

روش به طور معمول برای از بین بردن اجسام آلوده از 

قبیل باند زخم، پارچه های مصرف شده، البسه بیماران 

کاغذی  لیوان  خطرناک،  و  مسری  بیماری های  به  مبتال 

مسلوالن و الشه حیوانات آلوده و ... کاربرد دارد. 

الکل: الکل های موجود در بازار بیشتر به دو فرم اتانول 

)الکل اتیلیک( و متانول )الکل متیلیک( عرضه می شود. 

گندزدایی  جهت  )متانول(  متیلیک  الکل  از  استفاده 

و  سمی بوده  بسیار  الکل  نــوع  ایــن  ــرا  زی اســت.  ممنوع 

پس از ورود به بدن از راه پوست، چشم و گوارش کامال 

تا  جذب بدن شده و غلظت آن در خون در مدت 63  

83 دقیقه بعد به اوج خود می رسد و باعث عوارضی از 

جمله نابینایی، اختالالت کبدی و کلیوی و عوارض مغزی 

می شود. هر چند مصرف اتانول هم ممکن است منجر 

با  افراد شود ولی در صورت مسمومیت  به مسمومیت 

با  مسموم  جسمی فرد  وضعیت  )اتانول(  اتیلیک  الکل 

گذشت چند ساعت بهبود می یابد.

ابزار  )اتانول( گندزدای شیمیایی سطوح و  اتیلیک  الکل 

کار و ضدعفونی کننده پوست بوده که دارای مزایایی به 

شرح ذیل است: 

سرعت عمل مناسبی دارد و بشدت فرار است.  	

اثری از خود روی مواد مختلف باقی نمی گذارد.  	

قدرت نفوذ الکل کم  بوده  به همین دلیل باید برای  	

ضدعفونی سطوح تمیز به کار رود. 

پروتئین ها  	 تغییر شکل  باعث  آب  مجاورت  در  الکل 

بسادگی  پروتئین ها  آب  بدون  در محیط  اما  می شود 

تغییر ماهیت می دهند. به همین علت الکل اتیلیک 

)اتانول( خالص دارای خاصیت کمتری نسبت به الکل 

حاوی آب است.

الکل اتیلیک ) اتانول( با غلظت 70درصد در مدت کمتر  	

از 30 ثانیه بسیاری از عوامل بیماری زا را از بین می برد. 

برای ساختن الکل 70 درصد ) الکل با غلظت 70 درصد( از 

الکل 96 درصد، با اضافه کردن یک پیمانه آب مقطر به سه 

پیمانه الکل 96 درصد، الکل 70 درصد به دست می آید. 

برای گندزدایی سطوح صاف و ترمومترها، لوازم الکتریکی، 

دستگیره ها و قطعات نصب شده بر روی دستگاه ها که 

الکل  از  داد  قــرار  گندزدا  مایعات  در  را  آن هــا  نمی توان 

استفاده می شود و حتی االمکان نباید خیس شوند و از 

اتوکالو صنعتی
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پارچه یا پنبه آغشته به الکل 70درصد استفاده شود و 

موارد ایمنی واستفاده  لوازم حفاظت فردی نیز باید مد 

نظر قرار گیرد.

آب ژاول )وایتکس، هیپوکلرید سدیم( 

دارای خواص گندزدایی با اثرسریع برروی میکروارگانیسم ها 

توانایی کشتن  بــوده که  کلر  گاز  این مایع حــاوی  اســت. 

بــاکــتــری هــا، ویــروس هــا و مخمرهاو  اغــلــب مــیــکــروب هــا، 

پروتوزئرها را دارد. 

بهتر است بر روی سطوح فلزی به دلیل خورندگی کمتر 

ابزار و سطوح  استفاده، دمای  زمان  و در  استفاده شود 

نباید از 40 درجه سانتیگراد باالتر باشد. تنفس بخار آن 

باعث سرفه و تحریک شدید دستگاه تنفسی می شود و 

در صورت تماس با بدن باید با آب فراوان شسته شود.

آب ژاول در مراکز عرضه مواد غذایی و مواد شوینده و... 

به آسانی اغلب در غلظت های 5درصد  و10درصد عرضه 

می شود و برای مصارف عمومی  در سطوح ساختمان ها و 

اماکن به شکل محلول 0.05 درصد به کار می رود. برای 
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می شود. استفاده  درصــد   0.05 وایتکس  آلــوده  سطوح 

برای تهیه محلول 0.05 درصد،  استفاده از یک قسمت 

سفیدکننده به 99 قسمت آب سرد لوله کشی توصیه می 

شود. )2قاشق غذاخوری در 4 لیوان آب سرد( بهترین زمان 

استفاده از محلول تهیه شده 24 ساعت بوده و مدت زمان 

تماس با سطوح 30 تا 60 دقیقه یا حداقل 10 دقیقه است. 

پودر پرکلرین )هیپوکلرید کلسیم(

برای تهیه محلول نیم درصد ازپودر پرکلرین 65 درصد،  

7.5گرم ) معادل نصف قاشق غذاخوری( از این پودر را 

اگر  که  اســت  بدیهی  می کنیم.  اضافه  آب  لیتر  یک  به 

)یک  گــرم   15 بسازیم،  درصــد«  یک  »محلول  بخواهیم 

قاشق غذاخوری( از پودر را به یک لیترآب اضافه می کنیم. 

نکات قابل توجه درمورد مصرف محلول های حاوی گازکلر 

از این محلول ها نباید برای گندزدایی فلزات و پارچه های 

پشمی و ابریشمی و چرم استفاده کرد. همچنین  به دلیل 

سمی بودن نباید در محیط های کامال بسته استفاده شوند. 

از به کار بردن آن با جوهر نمک خودداری شود و محلول 

بیش از یک درصد آن نیز نباید مورد استفاده قرار گیرد. 

نتیجه گیری

ــوازم بــا اســتــفــاده از  ــزار کــار و لـ درگــنــدزدایــی ســطــوح، ابـ

روش های فیزیکی و شیمیایی مواردی از قبیل نوع روش 

گندزدایی، نوع و غلظت ماده گندزدا، مدت زمان تأثیر ماده 

گندزدا و عوارض ناشی از مصرف مواد و رعایت مسایل 

ایمنی در حین و بعد از مصرف باید مد نظر قرار گیرد.


