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  ضستطو و سترون سازی در آزمایطگاه دستورالعمل: موضوع

 . داسد دس ایي آصهبیـگبُ دػتَسالؼول ّبی پیـٌْبدی ریل ثِ هٌظَس ؿؼتـَ ٍ ػتشٍى ػبصی وبسثشد

 :ًوًَِ ّبیی اص دػتَسالؼول ًحَُ ضذ ػفًَی دس هَاسد سیختي ٍ یب ؿىؼتي ظشٍف هحتَی هَاد آلَدُ

 .ًفغ خَد سا تب صهبى خشٍج اص هحل ًگِ داسیذ *

 . لجبع ّب ٍ پَؿؾ ّبی حفبظتی ثپَؿیذ *

 ( دلیم15ِحذالل ). هذتی صجش وٌیذ تب آئشٍػل ّب تِ ًـؼت حبصل وٌٌذ *

 .هحل سا ثب حَلِ وبغزی ٍ یب تٌضیت ثپَؿبًیذ *

 .هحلَل ضذ ػفًَی وٌٌذُ هٌبػت سا ثِ آساهی دس هحل ثشیضیذ *

 (ثؼتِ ثِ ًَع هحلَل). هذتی صجش ًوبئیذ *

 .لشاس دّیذ (  Safety box) ثَػیلِ پٌغ ٍ یب فَسػپغ پبسچِ ٍ لغؼبت ؿیـِ سا داخل ظشٍف ایوي *

 . هجذدا ثب هبدُ ضذ ػفًَی وٌٌذُ ػول فَق سا تىشاس ًوبییذ  ٍ دس صَست لضٍم ػپغ هحل سا تویض وشدُ *

 :دػتَسالؼول ًحَُ ضذ ػفًَی ًوَدى وف، ػغَح ٍ ٍػبیل آصهبیـگبُ

ثبؿذ، ٍیب % 5 هحلَل ػفیذ وٌٌذُ خبًگی ثِ ؿشط ایٌىِ داسای ولش فؼبل 50/1جْت ًظبفت وف آصهبیـگبُ هی تَاى اصسلت  *

 .هحلَل ّبی تجبستی اػتفبدُ ًوَد

ثبؿذ، ٍیب اص % 5 هحلَل ػفیذ وٌٌذُ خبًگی ثِ ؿشط ایٌىِ داسای ولش فؼبل 10/1جْت ضذ ػفًَی وشدى ػغَح هی تَاى اص سلت  *

   .هحلَل ّبی تجبستی اػتفبدُ ًوَد

جْت ضذ ػفًَی ًوَدى ٍػبیل لجل اص ػشٍیغ یب تؼویش آًْب دس داخل آصهبیـگبُ ٍ یب لجل اص اسػبل آًْب ثِ خبسج اص آصهبیـگبُ هی  *

ثبیذ ثالفبصلِ ثؼذ اص اػتفبدُ اص ٍػبیل ؿیـِ ای آًْب سا ثب آة لَلِ . ٍیب هحلَل ّبی تجبستی اػتفبدُ ًوَد% 70تَاى اص هحلَل الىل 

 .وـی هؼوَلی ثِ عَس وبهل ؿؼتـَ داد

 .ثذیْی اػت وِ ثبیذ ّویـِ دس اثتذا ٍػبیل آلَدُ سالجل اص ؿؼتـَ، ضذ ػفًَی ًوَد  *

خٌثی % 5تشویجبت للیبئی هَجَد دس ػغح ٍػبیل ؿیـِ ای آغـتِ ثِ ػَد، ثبیذ ثب لشاس دادى آًْب دس هحلَل اػیذ ولشیذسیه  *

 .گشدد ٍ ػپغ چٌذ هشتجِ ثب آة لَلِ وـی ٍ دس اًتْب ثب آة همغش آة وـی ؿَد
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ٍػبیل ؿیـِ ای ًَ وِ ثشای اٍلیي ثبس هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشًذ، ثبیذ ثب ؿَیٌذُ ّب ؿؼت ٍؿَ دادُ ؿذُ ػپغ ثب آة لَلِ  *

 .وـی آثىؾ ؿًَذ

ثِ هذت % 1جْت خٌثی ًوَدى تشویجبت للیبئی وِ دس سٍی ظشٍف ؿیـِ ای ًَ ٍجَد داسد، ثبیذ آًْب سا دس اػیذ ولشیذسیه  *

جْت . چٌذیي ػبػت لشاس داد ٍ ػپغ آًْب سا وبهالً ثب آة هؼوَلی ٍ آة همغش آثىـی ًوَد ٍ جْت خـه ؿذى دس فَس لشاس داد

وٌتشل ٍ اعویٌبى اص خٌثی ؿذى هَاد للیب ئی آصاد هَجَد ثش سٍی ؿیـِ، ٍػبیل ؿیـِ ای دس آة همغش خٌثی اتَ والٍ هی گشدد ٍ 

آة ثبال ثَد، دٍثبسُ ٍػبیل دس هحلَل اػیذ ولشیذ سیه  PHاگش ثِ ػلت ٍجَد هَاد للیبئی، . آة اًذاصُ گیشی هی وٌین  PHػپغ

اگش ثؼذ اص چٌذ هشتجِ ػول ؿؼتـَ ٍ وٌتشل، ثبص ّن هَاد للیبئی آصاد ؿذُ ٍجَد داؿت، آى ٍػبیل هی ثبیؼت . لشاس دادُ هی ؿَد

 .دٍس سیختِ ؿًَذ ٍ هَسد اػتفبدُ لشاس ًگیشًذ

  

 :ضست و ضوی وسایل ضیطه ای با ضوینده ها 

 :هَلغ اػتفبدُ اص ؿَیٌذُ ّب هبًٌذ هبیغ ظشف ؿَیی، جْت ؿؼت ٍ ؿَی ٍػبیل ؿیـِ ای ثبیذ ثِ ًىبت صیش تَجِ گشدد

 .توبم ٍػبیل ؿیـِ ای ثِ عَس وبهل دس آة ػشد لَلِ وـی لشاس دادُ ؿَد *

 .ػپغ ٍػبیل فَق دس هحلَل ؿَیٌذُ لشاس دادُ ؿذُ ٍ وبهال ثِ آ ًْب ثشع وـیذُ ؿَد *

 .ػپغ ٍػبیل ثب آة لَلِ وـی جبسی وبهالً ؿؼتَ ؿَ ؿَد *

 .( اػتفبدُ ؿَ دس ّش ػشی آثىـی اص آة همغش تبصُ). پغ اص ؿؼتـَ ثب آة لَلِ وـی، ػِ هشتجِ ثب آة همغش آثىـی گشدد *

 .ثِ هٌظَس گشفتي ؿذى آة اضبفی ٍػبیل، آًْب دس فَس خـه گشدًذ *

 چٌذیي الیِ وبغز خـه وي ضخین گزاؿتِ هی  ٍػبیل ؿیـِ ای سا ثِ عَس ٍاسًٍِ داخل ػجذّبی فلضی گزاؿتِ ٍ تِ ػجذّب *

 .ؿَد

  

 :روش ضست و ضوی پی پت

 .پی پت ّب سا ثِ هذت یه ؿت دس هحلَل توییض وٌٌذُ لشاس دّیذ  -1

تشجیحب آًْب سا یه ؿت دس آة لشاس دّیذ ٍ ػپغ ثب آة همغش آة وـی . ػپغ آًْب سا وبهالً ثب آة لَلِ وـی ؿؼت ٍ ؿَ دّیذ-2

هی تَاى اص ٍػبیل هخصَصی وِ جْت ؿؼتـَی پیپت ٍجَ داسد، اػتفبدُ ًوَد، وِ دس ایي حبلت اثتذا ثب آة لَلِ وـی ٍ ). وٌیذ
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 (ػپغ دٍ یب ػِ هشتجِ ثب آة همغش داؽ ػول ؿؼتـَ اًجبم هی ؿَد

هی تَاى اص ). خـه وشدى پیپت ّب سا ثب وـیذى ٍ خبلی وشدى ووی آػتَى ٍ َّا ثِ تٌبٍة ٍثِ صَست پی دس پی اًجبم دّیذ   -3

 (ٍػبیل پی پت خـه وي ثشلی وِ ایجبد حشاست هی ًوبیذ، اػتفبدُ ًوَد

 .لؼوت ثیشًٍی پی پت ّب ثب پبسچِ توییض خـه ًوبییذ- 4

جْت پی پت ّبیی ثب حجن ّبی )جْت جلَگیشی اص ؿىؼتي پیپت ّب، آًْب سا دس ظشف هخصَصی وِ ثب اًذاصُ ّبی هختلف  - 5

 .ٍجَد داسد، لشاس دّیذ (هختلف

هخصَصبً صهبًی وِ ثب آًْب هبیؼبت پشٍتئیٌی هبًٌذ خَى . فَساً ثؼذ اص اػتفبدُ اص پیپت ّب، ثبیذ آًْب سا ثب آة لَلِ وـی آثىـی ًوبئیذ

اهب ثبیذ تَجِ .  لشاس داد (ػَد ػَص آٍس)وـیذُ ؿذُ ثبؿذ، هی تَاى جْت توییض ًوَدى آًْب سا دس هحلَل غلیظ ّیذس ٍوؼیذ ػذین 

ًوَد وِ هذت صهبى توبع ثب ایي هبدُ خیلی ون ثبؿذ، چَى هَاد للیبیی ؿیـِ سا حل هی وٌذ ٍ هوىي اػت ػجت ایجبد تغییشاتی 

 .دس حجن ثشداؿتی گشدد

 .پی پت ّبیی وِ جْت تْیِ سًگ هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشًذ، ثبیذ ثال فبصلِ ثب اػیذ ولشیذسیه ؿؼتِ ؿًَذ -6

 هی تَاى اص  جْت ضذ ػفًَی). دس صَست وـیذى هَاد آلَدُ ثب ایي ٍػبیل، ثبیذ آًْب سا ثالفبصلِ دس یه هحلَل ضذ ػفًَی لشاس داد

 1:10گشم دسصذ ٍ یب ّشگًَِ هحلَل ػفیذ وٌٌذُ خبًگی وِ ثِ ًؼجت 5/0 گشم دس لیتش ٍیب 5هحلَل ّیپَولشیت ػذین ثِ هیضاى 

 (سلیك ؿذُ ثبؿذ، اػتفبدُ ًوَد

  

 :ضست و ضوی پلیت و لوله های حاوی محیط های کطت آلوده که مجددا وارد چرخه کاری می ضوند

ایي ٍػبیل سا اثتذا ثبیذ اتَ والٍ ًوَد ٍػپغ ثبلی هبًذُ هَاد هَجَد دس آًْب سا وبهالً ؿؼتِ ٍ ثمیِ هشاحل ؿؼت ٍؿَ سا هبًٌذ سٍؽ 

 .اداهِ داد (ؿؼت ٍ ؿَ ثب ؿَیٌذُ)ّبی روش ؿذُ دس ثبال 

 ثبیذ لجل اص هشاحل ؿؼتـَ اثتذا وبهالً ضذ ػفًَی ٍ دس  ثبیذ خبعش ًـبى ًوَد وِ ولیِ ٍػبیلی وِ ثِ هَاد آلَدُ آغـتِ ؿذُ اًذ سا 

 .صَست لضٍم ػتشٍى ًوَد

  

 :روش ضد عفونی نمودن و استریل کردن وسایل ضیطه ای

 تْیِ ؿذُ ثب آة هؼوَلی  10/1ثب سلت  (حبٍی ولش) دلیمِ دس هحلَل ػفیذ وٌٌذُ خبًگی 30ولیِ ٍػبیل آلَدُ سا حذ الل ثِ هذت 
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 دسجِ ػبًتی گشاد 180-160لشاس دادُ ٍ ػپغ عجك دػتَسالؼول ؿؼتـَ، ؿؼتِ ٍ جْت اعویٌبى خبعش دس فَس ثب دسجِ حشاست 

 . ػبػت لشاس هی دّین تب اػتشیل گشدًذ4 تب 2ثِ هذت 

  

 :اسید ضوی کردن وسایل به روش صحیح

 هشتجِ ثب آة 3 هحلَل فَق لشاس هی گیشًذ ػپغ  ٍػبیل یه سٍص دس.  سلیك هی ًوبئین3/1 ًشهبل سا ثِ ًؼجت 12اػیذ ولشیذسیه 

 .همغش آة وـی هی گشدًذ

اصَل ولی حفبظت ٍ پیـگیشی اصآلَدگی وبسوٌبى ٍ هحیظ آصهبیـگبُ دسآصهبیـگبُ اًَاع ػَاهل ثیوبسی صای یجَلَطیه ثب هٌـبء 

خَى، هبیؼبت ثذى ٍ غیشُ ٍجَد داؿتِ ٍ ّوچٌیي دس هحیظ آى خغشاتی هبًٌذ ػَاهل ػفًَی، هَادسادیَاوتیَ، هَاد ؿیویبیی، جشیبى 

الىتشیؼیتِ، ٍػبیل هىبًیىی، هَاد آتؾ صا، هَاد ػشعبى صا، پؼوبًذّبی خغشًبن ٍ غیشُ هَجَد ثَدُ وِ دس صَست ػذم سػبیت 

 .ثٌبثشایي اجشای ثشًبهِ ایوٌی داسای اّویت ٍیظُ ای هی ثبؿذ. صحیح اصَل ایوٌی هی تَاًذ ػالهت سا تْذیذ ًوبیذ

دسعشاحی فضبی آصهبیـگبُ، ػالٍُ ثشٍػؼت وبسی، ثشسػی ٍ تؼییي تؼذاد ٍ اثؼبد تجْیضات ٍ ًیض ًیشٍی وبسی هَسدًیبص، ثِ ایي 

 . سا ثِ جبهؼِ هحذٍد ًوبیذ هَضَع ثبیذ تَجِ ًوَد وِ یه هحیظ وبسی ایوي ایجبد ؿَد وِ خغش ػشایت ػَاهل ثیوبسی صا

اصآًجب وِ آصهبیـگبُ ّب دس داخل ثیوبسػتبى، داًـگبُ، هشاوض تحمیمبتی، هشاوض ثْذاؿتی ٍ غیشُ لشاسداسًذ، دس عشاحی فضبّب ثبیذ 

تَجِ گشدد وِ ثِ ػلت ٍسٍد ٍ هشاجؼِ ثیوبس، داًـجَ، هحمك ٍ غیشُ ثِ آصهبیـگبُ ثبیذ ثخؾ ّبی اداسی وبهال اص ثخؾ ّبی فٌی 

 ّوچٌیي ثبیذ هحل  .آصهبیـگبُ هجضا ثَدُ ٍ افشاد ثشای دػتشػی ثِ ایي ًَاحی، هججَس ًجبؿٌذ وِ اص ثخؾ ّبی دیگش ػجَس ًوبیٌذ

پزیشؽ ٍ ًوًَِ گیشی دس فضبئی وبهالً هجضا دس ًظشگشفتِ ؿذُ ٍ فضبی آثذاسخبًِ ًیض ثب فبصلِ هٌبػت اص لؼوت ّبی فٌی آصهبیـگبُ 

 .لشاسداؿتِ ثبؿذ


