
 تجهیزات پزشکی وسطوح آمبوالنس شستشوی دستورالعمل

رعایت ها بمنظور جلوگیری از انتقال عفونت ها در بین همکاران وانتقال آن به جامعه وخانواده     

عفونت رعایت بهداشت انتقال از مهمترین روشهای پیشگیری از . زیر الزامی می باشد مقررات بهداشتی 

فردی از جمله دستکش، حفاظت در مرحله بعد استفاده از تجهیزات  دست می باشد وو شستشوی 

کلیه سطوح آمبوالنس وتجهیزات پزشکی مورد استفاده . ماسک، گان وعینک وکاله مناسب می باشد

 .تا احتمال انتقال عفونت به حداقل برسد مرتب باید گند زدائی وضد عفونی گردد

حتما از وسایل حفاظت فردی به ترتیب زیر  مربوطهپرسنل  ،برای شستشوی آمبوالنس

 .استفاده نمایند

ریختن محلول الکلی در )  مرحله طبق آموزش 9شستشوی دست با آب وکف ویا محلول الکلی در       -1

 (دست ومشت دست وخشک شدنانگشت، شصت، کف  5وپشت دست،  داخلدست، ماساژدو دست،بین انگشتان از 

 پوشیدن چکمه وسرتاسری ضد آب       -2

 ضد آب مناسبپوشیدن ماسک جراحی وعینک محافظ وکاله مناسب ودستکش  -3

% 11در صورت وجود خون وآلودگی آشکار، ابتدا پارچه آغشته به محلول  آب ژاول -4

دستکش تمیز  دارایدقیقه روی آن قرار داده وبعد از خیس شدن با دست  11را بمدت ( وایتکس)

بهتر است . کف آمبوالنس را ضد عفونی کرده وبعد با آب وکف شستشو گردد% 1حلول کنید، سپس بام

 .دقیقه در هوای آزاد خشک گردد ودر حین حرکت فن یا بخاری استفاده شود 15آمبوالنس مدت 

 توصیه میشود آمبوالنس در سطح شیب دار قرار گرفته واز پاشیدن آب پرفشار خودداری شود -5

ابتدا با آب شسته شود وبعد در ... ن وترشحات مثل تیغه الرنکوسکوپ وتجهیزات آغشته به خو   -6

 .دقیقه غوطه ور شده وبعد آبکشی وخشک شود 21بمدت % 1محلول 

از دستمال و برانکارد و غیره برای تمیزنمودن سطوح آمبوالنس وتجهیزات پزشکی برقی  -7

 .نیاز با پارچه تمیز خشک نماییدرت استفاده نمود ه ودر صو  %71یا الکل % 1آغشته به وایتکس 

را در آورده وبعد کاله، عینک وماسک لباس ضد آب بعد از اتمام کاربه ترتیب ابتدا دستکش و      -8

 .دست را ضد عفونی نماییدمجددا  در جای مناسب قرار داده و را در آورده و

 



 ی ضد عفونی روش تهیه انواع محلول ها

از وایتکس غلیظ به  سی سی  211اضافه کردن : وطرز تهیه آن% 1برای محلول  :لیتری 21آب سطل   -1

 24سایر سطوح پایگاه ، هر وتجهیزات وجهت ضدعفونی سطوح آمبوالنس و  لیتری               21آب 

 .تهیه شود دور ریخته  و مجدد  ساعت باید

 .آمبوالنس استفاده شوداتمام ضدعفونی سطح  از جهت تهیه آب وکف بعد: لیتری 11سطل آب   -2

 پاک کردن خون و ترشحات آشکار برای                    % 11برای تهیه محلول :  لیتری 4سطل  -3

 .روز مجدد تهیه شود 14هر : لیتری 4 آب به غلیظ وایتکس از  سی سی 411 کردن اضافه: طرز تهیه      

 :انتقال عفونت زنجیره    

 میزبان مستعد  -3               میکروبروش انتقال  -2          میکروب            یا مخزن  منبع  -1

 (مجاری تنفسی، مجاری گوارشی، پوست زخمی وناسالم ، تماس خونی از طریق سوزن وگزش) راه ورود به بدن    -4     

 .حتما مورد توجه قرار دهیدرا موارد زیر خواهشمند است  

 .با مراجعه هر آمبوالنس تعویض گرددتهیه شده فلومتر اکسیژن با آب مقطر آب  -1

 .مورد توجه قرار گیردودیفتری کزاز  B انجام واکسیناسیون هپاتیت   -2

 .نسبت به تشکیل پرونده سالمت اقدام نمایید -3

قرار مسئول مافوق را درجریان ( فرو رفتن هر جسم نوک تیز مثل سوزن) در صورت نیدل استیک شدن  -4

 .دهید

 و وپیگیر اقدامات الزم باشیده د وثبت نمنیزفرو رفتن سوزن را ضمن گزارش شفاهی در دفتر پایگاه  -5

 .از مواد شیمیائی مثل وایتکس استفاده نشود زیرا  تحریک پوست می شود -6

 .در صورت نیدل استیک شدن محل را با آب وصابون شستشو داده ودر صورت نیاز پانسمان گردد -7

 .دقیقه با آب بشوئید 3پاشیدن  خون وترشحات آلوده به مخاطات مثل چشم ودهان وبینی بمدت در صورت  -8

 .و معدوم گردد فیکس،  جمع آوری  3/2 پرشدن در حدسیفتی باکس ها بعد از  -9

 .سطل زباله های عفونی با کیسه زرد وزباله خانگی واداری با کیسه سیاه مشخص شده و تفکیک زباله رعایت گردد -11

 .پیشگیری نمائیمگیری مچش وهمکاری متقابل  از انتقال عفونت بطوربا رعایت موارد فوق الذکرامید است 

 تبریز 115واحد آموزش مرکز اورژانس : تنظیم وتهیه


