
 15/8/1400---7پیام بهداشتی کنترل عفونت شماره 

  )آنزیماتیک(سطح متوسطاستفاده از محلول  نحوه *

   )Sayasept HI(سایاسپت اچ. آی  نام محلول:

    PH: 7-8  بازی:-اسیدیخواص                              گندزدایی ابزار و وسایل موارد استفاده:

  )PHMB(هيدروكلراید  بيگوانيد هگزامتيلن (پلی2         كلراید آمونيوم متيل دي دسيل (دي1 مواد تشکیل دهنده:

 و انحالل پذیر محلول میزان حاللیت در آب:        غير قابل اشتعال قابلیت اشتعال:          مایع آبی رنگ شکل ظاهری:

 روز. 14پایداري محلول رقيق شده:  /سال است 3این محصول تحت شرایط نگهداري انبارش شامل پایداري  پایداری:

 شرح و کاربرد محصول:

اچ آي محلولی است كه بطور همزمان قادر به پاک كنندگی و ضدعفونی كننده  ابزار و وسایل این محلول متشکل از  –سایاسپت  

ه بحرانی مورد ي ضدعفونی ابزار غير بحرانی و نيمتركيب آمينهاي چهارظرفيتی و یک تركيب بيگوانيدي با اثر بخشی باالست كه برا

 استفاده قرار ميگيرد.

، كنندگی نيز دارد و در حضور آب سختحصول به گونه ایست كه عالوه بر اثر ضدعفونی كنندگی خاصيت پاک فرموالسيون این م

كند . یکی از شاخص هاي ویژه این محصول عالوه بر سورفکتانتهاي موثر و مناسب پاک كنندگی بعلت  قدرت اثر خود را حفظ می

 ارآالت و تجهيزات خواهد داشت. تاثير سالمت و درخشندگی بيشتري بر روي ابز  PHMBداشتن 

از این محصول با رقت مناسب ميتوان براي ضدعفونی ابزار جراحی و وسایل پزشکی و دندانپزشکی و همچنين ضدعفونی و پاكسازي 

 استفاده نمود. CSRابزار قبل از اتوكالو در بخش 

 دستورالعمل مصرف: 

تشو نموده )الزم به یادآوري است از استفاده همزمان با پاک كننده هاي در ابتدا با آب سرد كليه ابزار آالت را برس كشی و شس

آنيونيک )شوینده هاي معمولی( خودداري شود و بهتر است كه از خود محلول ضدعفونی جهت پاک كنندگی نيز استفاده نمود زیرا 

 دارد كه در شوینده ها این امکان وجود ندارد. را خود محلول شاخص پاک كنندگی و تاثير براي حذف بایوفيلم ها 

 گردد. ر جدول پروتوكل مصرف (را آماده رقت مورد نياز )طبق آموزش د ، بر اساس موارد مصرف

 سی سی در یک لیتر آب. 20یعنی % براي آموزش در نظر گرفته شده است 2مبناي 

زدودن رطوبت اوليه قطعات ابزار را از هم جدا كرده تا تمامی قبل از غوطه وري ابزار در محلول تهيه شده حتی االمکان پس از 

 سطوح به محلول آغشته شود.

پس  CSR و در صورت عدم ارسال به ارسال گردد. CSRابزار آالت را پس از ضدعفونی آبکشی نمایيد و سپس بصورت پک به واحد 

 از خشک كردن در محلول سطح باال مثل اسپورسيدین قرار دهيد.

 قهیدق 20بماند:  یابزار در داخل محلول باق ستیبایزمان که م •

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

 .دیینما نیگزیآنرا با محلول تازه آماده شده جا

 

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

 1400پیام های بهداشتی کنترل عفونت در آبان 


