
 13/8/1400---6پیام بهداشتی کنترل عفونت شماره 

 باال استفاده از محلول )های لول( سطح نحوه *

 ( Sporcidin)  نیدیاسپورسنام محلول: 

 و آندوسکوپ ها یدندانپزشک ،یکننده ابزار آالت پزشک لیکننده و استر یضدعفوناستفاده:  موارد

 به فعال کتتده ازیآماده مصرف و بدون ن -% 5/2 دییگلوتارآلد دهنده: لیتشک مواد

 محلول و انحالل پذیر در آب: تیحالل زانیمقابل اشتعال   ریغ اشتعال: تیقابل     مایع سبز رنگ و شفاف :یظاهر شکل

 یبه خنث لیو متما یدیاس یاندک :یباز-یدیاس خواص

 روز 28محلول مورد استفاده شده: یداریپا :یداریپا

Hiسطح بال یکنندگ یاست که قادر به ضدعفون یمحلول نیدیاسپورس و کاربرد محصول: شرح gh Level  

Di si nfecti on ی باالست که برا ی%  با اثر بخش 5/2 دییگلوتارآلد هیمحلول متشکل از پا نی. اباشدیم  لیابزار و وسا

 .ردیگیمورد استفاده قرار م یبحران مهیو ن یابزار بحران یضدعفون

دارد و در حضور  زینسرد   لیاستر تیخاص یکنندگ یضدعفونکه عالوه بر اثر  ستیمحصول به گونه ا نیا ونیفرموالس

کننده از  یریجلوگ باتیمحصول عالوه بر ترک نیا ژهیو یاز شاخص ها یکی.  کندیآب سخت، قدرت اثر خود را حفظ م

 است  . یبه خنث لیو متما یدیاس یاندک PH یدارا یخوردگ

و آندوسکوپ ها و هرگونه  یدندانپزشک ،یکننده ابزار آالت پزشک لیکننده و استر یضدعفون یبرا توانیمحصول م نیا از

 ، را  استفاده نمود.ندارند  CSRامکان  اتوکالو در بخش که  یاز ابزارآالت

است از استفاده  یادآوریو شستشو نموده )الزم به  یابزار آالت را برس کش هیدر ابتدا با آب سرد کل مصرف: دستورالعمل

 کیماتیآنز یشود و بهتر است که از گروه محلول ها ی( خودداریمعمول یها ندهیشو) کیونیآن یهمزمان با پاک کننده ها

 یکنندگ کسیشاخص ف لیبدل باشندیم دییگلوتارآلد هیپا یکه دارا ییمحلولها رایاستفاده نمود ز زین یجهت پاک کنندگ

استفاده کرد  کیماتیانز یاز  پاک کننده ها ستیبایابزارآالت  م یرو ینییو پروت یحذف لود آلودگ یبرا هیپا سیب نیا

 امکان وجود ندارد.  نیها ا ندهیکه در شویل الزم است( در مرحله اول ضد عفونی وسا HI)استفاده از محلول سایاسپت 

 . گرددی، آماده مدرب دار یو آنرا در داخل ظرف غوطه ور باشدیمحلول آماده مصرف م•

قطعات ابزار را از هم جدا کرده تا  هیاالمکان پس از زدودن رطوبت اول یشده حت هیابزار در محلول ته یقبل از غوطه ور•

 سطوح به محلول آغشته شود. یتمام

 . قهیدق 20بماند:  یابزار در داخل محلول باق ستیبایحداقل زمان که م•

 . دیینما یآبکش یابزار آالت را پس از ضدعفون•

ناهمگن با سایر بیماران استفاده برای بیماران عفونی ، تغییر رنگ محلول، شده قیمحلول رق یظاهر یآلودگدر صورت •

  .دیینما نیگزیآنرا با محلول تازه آماده شده جا

 بیمارستان بزرگ دزفول)دکتر گنجویان(–هیه کننده :مریم نصراله)سوپروایزر کنترل عفونت ( ت

 1400پیام های بهداشتی کنترل عفونت در آبان 


