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 :نحوه واشينگ در اتاق عمل 

: شستشو از باال ترین قسمت مثل 

شروع می شود ،  چراغ سياليتيک

کليه قسمتها حتی پایه وسایل با 

حرکت دورانی پارچه تميير می 

 .شوند

کليه وسایل اتاق عمل اعم از 

کوتر ، : ثابت و متحرک مانند 

چراغ های سيا ليتيک ،نگاتو سکوپ 

، فلواسکوپ ، ساکشن و غيره به 

دقت تميز وضد عفونی می شود ، پس 

 از اتمام سطح ، کف کامالً تميز می

 .شود

این شستشو در آغاز و پایان هر 

کردن تميز . روز باید انجام شود

تخت و ميز و سطوح و کف در بين 

اعمال جراحی نيز بایستی انجام 

 .شود

شستشوی کامل تمام محوطه ی اتاق 

يگ ، دیوارها نعمل ، انبار ، پک

می  –، سقف و چراغ های سقفی 

تواند هفتگی انجام شود وسایل تا 

نبایستی جمع آوری و پایان عمل 

 .خارج شوند

 :چند نکته 

پس از شستشوی هفتگی در -

صورتيکه سيستم تهویه ی هوا 

وجود نداشته باشد می توان از 

گذاری جهت استریل کردن  –اشعه 

فضا و قسمتهایی که قابل 

 .دسترسی نيست استفاده نمود

کليه موارد توسط پرسنل دوره 

دیده انجام شده و سرپرستار ، 

اب ، سيرکولر یا جانشين راسک

 .نظارت داشته باشند. وی باید

برای هر اتاقی بایستی وسایل -

شستشوی جداگانه استفاده شود 

همچنين برای قسمتهای مختلف و 

وسایل هر اتاق نيز بایستی از 

پارچه ی جداگانه استفاده کرد 

برای چراغ ، تخت ، کمد : مثالً 

 ... و

 :انواع مواد ضد عفونی کننده 



سایا سپت اچ  –سایا سپت اچ پی 

دکونکس  –هيپوکلریت سدیم  –آی 

AF 05  

که بيشتر از سایا سپت اچ پی 

جهت ضد عفونی سطوح و سایا سپت 

ابزار و اچ آی جهت ضد عفونی 

 .وسایل پزشکی استفاده می شود

برای سطوح و : سایا سپت اچ پی 

کف بيشتر با رقت یک درصد 

 سی سی از محلول به 455یعنی )

( ليتر آب اضافه شود 45

 .استفاده می شود

 –اسفج  –اسپری : روش مصرف 

زمين شویی این محصول با دقت 

مورد استفاده فاقد رنگ و بوی 

نا مطبوع است و بر روی سطوح 

پس از اثر خورندگی ندارد و 

رقيق کردن قابليت استفاده 

 .روز را دارد 41مجدد برای 

محلول غليظ : سایاسپت اچ آی 

عفونی و پاک کننده ی وسایل ضد 

و ابزار پزشکی و دندانپزشکی 

سی  45که بصورت یک درصد یعنی 

سی از محصول در یک ليتر آب 

 .ریخته شود

ابزار آالت پس از ضدعفونی بایستی 

آبکشی شوند فاقد رنگ و بوی 

نامطبوع است و بر روی وسایل اثر 

 .خورندگی ندارد

این محصول نيز پس از رقيق کردن 

 41يت استفاده مجدد برای قابل

 .روز را دارد

در مواردی که احتمال : نکته 

آسيب رساندن به سطوح در اثر 

استفاده از هيپوکلریت سدیم وجود 

مشورت کميته  –با دارد می توان 

کنترل عفونت مایع ضد عفونی 

 .کننده جایگزین شود

نحوه استفاده از تی جهت تميز 

 :کردن کف اتاق عمل 

محلول ضد عفونی  دو ظرف را از

کننده آماده شده پر کرده و دو 

بر چسب تميز روی یکی از ظرف ها 

و کثيف روی ظرف دیگری نصب می 

کنيم ، تی مخصوص را به محلول 

آماده شده در ظرف تميز آغشته 

کرده و سطوح کف زمين را با 

ارپيچی ، تی کشی حرکت دادن م

می کنيم و مجددًا وارد قسمت 

ه شروع به تميز کرده و دوبار

تی زدن می کنيم تا تمام کف 

اتاق و زیر ترالی وسایل کامالً 

               .تميز شود

   

               

   


