
 
 

 
 
 

 پروتکل 

استفاده از مواد ضدعفونی کننده در اورژانس با توجه 

 به مکانیزم  و کارایی اثر آنها

 

 :تهیه و تنظیم

حوزه آموزش مرکز اورژانس تهران
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 مقدمه:
 در بحث ضد عفونی کردن و فرآیند استریلیزاسیون دسته بندي هاي مختلفی مطرح شده اسـت کـه از جملـه آنهـا     

ندي براساس محل و طیف مورد مصرف اشاره نمود که شامل مباحث دست، پوست، ابزار و در می توان به طبقه ب
آخر هم سطوح می تواند باشد که با توجه به استفاده مراکز بهداشتی و درمانی آسان ترین و بهتـرین انـواع طبقـه    

دسته بندي کاربردي و  بندي را مشخص نموده است؛ براي تهیه یک پروتکل استفاده از ضد عفونی کننده ها چنین
 در دسترس می تواند به عنوان یک مرجع مورد استفادة مراکز فوق الذکر باشد.

 

 دست:
از آن جهت که در مورد دست بحث استریلیزاسیون نمی تواند مطرح باشـد پـس بـراي اطمینـان و جلـوگیري از      

ا انجام داده و یک ضدعفونی سطح عفونت هاي احتمالی استفاده از موادي که کم ضرر و وسیع الطیف این عمل ر
 باال انجام دهند مورد نیاز است:

: اولین و پرکاربردترین ضدعفونی کننده در بحث دست است که در بحث ضدعفونی دست اتیل الکـل و  الکل .1
% در بین پرسنل بخش هاي بهداشتی و درمانی مقبولیت دارنـد. الکـل   60-90ایزوپروپیل الکل در محدوده غلظت 

 هستند. (Antiseptics)ه ضدعفونی کننده ها ها در دست
از الکل براي ضدعفونی دست استفاده می شود. البته ایـن   و درمانگاهها در کشور ایران نیز در اکثر مراکز بهداشتی

 اندوسکوپ مورد استفاده قرار می گیرد. ماده براي ضدعفونی کردن وسائل از جمله ترمومتر و
 
یی به پوست و غشاهاي مخاطی دارد، به همین دلیل براي ضـدعفونی موضـعی   : تمایل اتصال باالکلرهگزیدین .2

 سطح پوست، زخم ها وسایر مصارف پزشکی کاربرد دارد.

 هاي پایین ناپایدار است. PHهاي باال رسوب و در    PHدر 
 محلول هاي الکلی کلرهگزیدین براي ضدعفونی دست پرسنل استفاده می شود.

 ول یک ضدعفونی کننده سطح پایین است.این محلاما باید توجه که 
 
 : یک میکروب کش قوي است که روي تمام میکروارگانیزم ها مؤثر است.ید .3

در دسته گندزداهاي سطح متوسط قرار دارد و شامل سه گروه محلول هاي آبی خـالص، محلـول هـاي الکلـی و     
 ترکیبات یدوفوریک مثل بتادین می باشد.

 ات بدن شود معموال بسیار سمی است.دوز باالي ید چنانچه وارد حفر
 هستند. اطالعات تولید کنندگان نشان می دهد که یدوفورهاي تجاري اسپورسیدال نیستند اما باکتریسیدال
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دلیل تأثیرات منفی، طیف اثر کمتر (عـدم   رایج بود اما بهدر گذشته استفاده از بتادین براي شستشوي دست زمانی 
الیت بیش از حد در اندامهاي غددي و بیماري گواتر امـروزه کمتـر مـورد اسـتفاده     وسیع الطیف بودن) و ایجاد فع

 قرارمی گیرد.
 
رواج یافته  امروزهدر نتیجه با توجه به مطالب باال بهترین ماده براي ضدعفونی و شستشوي دست همان طور که  -

بیشـتر و سـالمت بیشـتر دسـت     الکل است که از مزایاي استفاده از آن عدم ایجاد مقاومت میکروبی و سـازگاري  
 عمل کند.نیز میسید وسیع الطیف رپرسنل است که حتی می تواند در ترکیب با سایر مواد شیمیایی به عنوان یک ژ

 

 پوست:
 استفاده نمود. ترکیبات مناسب براي دستبراي پوست هم می توان از همان 

ی هاي پوست از آن استفاده مـی شـود کـه البتـه     به جهت اثر سریع و تأثیر بیشتر آن در استفاده از ضدعفون الکل:
استفاده آن به تنهایی به جهت فرار بودن و وسیع الطیف نبـودن منسـوخ گشـته و در مراکـز بهداشـتی اسـتفاده از       

 رواج پیدا کرده است.امروزه میسیدهاي با بیس الکل رژ
ننده موثر براي پوست مطـرح اسـت   از سال هاي پیش تاکنون همچنان به عنوان یک ضدعفونی کاین ماده : بتادین

 ناحیه مخاط هم قابل کاربرد می باشد.در البته که 
 

 طبقه بندي ابزار و وسائل:
 به سه دسته وسایل بحرانی، نیمه بحرانی و غیربحرانی تقسیم بندي می شوند.

 
 وسایل بحرانی:

مله اسـپور بـاکتري هـا خطـر بـاالي      که در صورت آلودگی با هر میکروارگانیزم از ج یا وسایلی آن دسته از ابزار 
 ایجاد عفونت داشته باشند پس بسیار ضروري است که استریل شوند.

شامل وسایل جراحی، کاتترهاي قلبی، ادراري و وسایل کاشتنی هستند که عمومـاً بـه صـورت اسـتریل      این موارد
 خریداري می شوند.

در صورت نیاز به استریل کردن می توان از روش استریلیزاسیون بخار و در صورت حساس بودن بـه حـرارت از   
 استفاده کرد. اتیلن اکساید یا گاز پالسماي پراکسید هیدروژن براي این منظور

موارد باید ابتدا  البته بندرت هم می توان از استریل کننده هاي شیمیایی براي استریل کردن استفاده نمود که در این
 مواد آلی و معدنی به خوبی از روي ابزار پاك شده باشد.

 از گلوتارآلدئید خالص بعنوان نمونه چنین استریل کننده هاي شیمیایی می توان نام برد.
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 :وسایل نیمه بحرانی
نوان وسائل نیمـه  به عاز آنها پوست غیرسالم اند میتوان مخاطات و و  سلولیاز وسائلی که در تماس با غشاهاي  

بحرانی نام برد. وسایل درمانی تنفسی و بیهوشی، آندوسکوپ ها، تیغه الرنگوسکوپ، پروب هاي مـانومتر مـري،   
 از این دسته وسایل هستند. کاتترهاي مانومتر آنورکتال، حلقه هاي تنظیم کننده دیافراگم

ارند که این مورد به وسیله پاستوریزاسـیون یـا   ضدعفونی سطح باال نیاز دمواد البته وسایل نیمه بحرانی حداقل به 
 محلول هاي ضدعفونی کننده انجام می گیرد.

تال آلدهید، پراستیک اسـید و ترکیبـات کلرینـه    ف-از محلولهاي ضد عفونی گلوتار آلدئید، پراکسید هیدروژن، ارتو
اي طیـف وسـیع میکروبـی مـورد     سطح باالیی از ضدعفونی را انجام می دهند. البته براي مثال ترکیبات کلردار بـر 

استفاده قرار نمی گیرند چرا که در غلظت هاي باال خاصیت خورندگی هـم دارنـد و بـراي ضـد عفـونی مـواد و       
 قرار نمی گیرند.ابزارآالت نیمه بحرانی مورد استفاده 

هـم در  دارنـد هـم در کشـورمان و    شـدن  وسایلی نظیر الپاروسکوپ و آرتروسکوپ که در ظاهر نیاز به اسـتریل  
ضـدعفونی و بکـار بـرده        امریکا با استفاده از مواد بصورت ضدعفونی در سـطح بـاال   از جمله کشورهاي پیشرفته

 می شوند.
 

 وسایل غیربحرانی:

 
البته براي تمیز و ضد عفونی کردن وسائلی که در تماس با پوست سالم هستند از جمله موادي  مثـل کـاف هـاي    

ه هاي تخت، ملحفه ها، بعضی از ظروف غذا، میـز کنـار تخـت وسـایل بیمـار و      فشارسنج، عصاهاي زیربغل، نرد
 سطوح مختلف و ...  از ترکیباتی مانند ترکیبات فنلیک، یدوفورها و الکل ها می توان استفاده کرد.

تریل نکته الزم در این زمینه می توان اعالم داشت که به طور کل بعد از  ترکیبات گلوتارآلدئید به عنوان یـک اسـ   
کننده شیمیایی به میزان بسیار کمتر پراکسید هیدروژن و حتی پراستیک اسید نیز استفاده مـی شـود.  البتـه جـدا از     
استفاده وسیع گلوتارهاي آلدئیدي براي ضدعفونی در سطح باال از ترکیبات چهارگانـه آمونیـوم بـا وجـود سـطح      

شود. این امر (استفاده از چهارگانه هاي آمونیـومی)   متوسط بودن خاصیت ضد عفونی آنها استفاده فراوان تري می
در اروپا به طور چشمگیري در حال رواج است و هم اکنون در بعضـی از نقـاط کشـورمان نیـز از جملـه مراکـز       

 درمانی چنین رویکردي دارند.
 

 سطوح: 
 سطوح را می توان شامل دو دسته سطوح خدماتی و سطوح تجهیزات پزشکی نمود. 
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 اتی:سطوح خدم
چون این سطوح محیطی و خدماتی کمترین خطر را در مورد انتقال بیماري ها دارند  لذا می توان به راحتی آنهـا   

 را با روش هایی که در مورد وسایل و تجهیزات پزشکی به کار می رود نیز ضدعفونی نمود.
 رنري اشاره نمود.از بیس هاي مورد استفاده براي این سطوح می توان به ترکیبات آمونیوم کوارت

 
 سطوح تجهیزات پزشکی:

می توان مواردي  مانند کاف هاي فشار خون، استتوسکوپ ها، ماشین هاي همودیالیز، یونیت  از این دسته سطوح
 را عنوان کرد. و حتی سطوحی مانند سطوح داخل کابین آمبوالنس xهاي دندانپزشکی و ماشین هاي اشعه 

 اده ضدعفونی کننده سطح پایین یا حتی متوسط براي ضدعفونی استفاده کرد.براي این سطوح می توان از یک م
 .باشندعمده مواد مورد استفاده براي این سطوح ترکیبات چهارگانه آمونیومی، محلول هاي الکلی و پراکسی ها می 
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