
 دستَرالعول ًحَُ استریل ًوَدى ٍسبیل هبهبیی

الزم است کِ ایي ٍسبیل . ٍسبیل بعذاز استفبدُ ببیستی ازآلَدگیْبی قببل رٍیت پبک ضًَذ-1

راببآة تویسکرد ،زدٍدى آلَدگیْبی قببل رٍیت کبهال ضرٍری است ، زیرا بسیبری ازهَاد ضذعفًَی 

رٍی هیکرٍارگبًیسن ّب فعبلیت  (هبًٌذخَى خطک ضذُ )کٌٌذُ ًوی تَاًٌذ درحضَر هَادارگبًیک 

.هثبتی داضتِ ٍآًْب راازبیي ببرًذ  

بعذازضستطَ ببآة ببیستی ٍسبیل راخطک کرد ، هسئلِ خطک کردى ٍسیلِ اّویت دارد، زیرا - 2

.خیس بَدى آى ببعث کبّص غلظت هحلَل ضذعفًَی کٌٌذُ خَاّذ ضذ  

 دقیقِ غَطِ 30بعذازخطک کردى ٍسبیل آًْب راببیستی درهحلَل سبٍلي رقیق ضذُ بِ هذت -3

 سی سی ازهحلَل سبٍلي را ببآة بِ حجن یک لیتر 10ٍرسبخت ،الزم است جْت رقیق کردى سبٍلي ، 

.ٍدرپبیبى سبعت کبرهحلَل استفبدُ ضذُ راببیستی دٍر ریخت (یک درصذ)برسبًیذ   

.پس ازآى ببیستی ٍسبیل راکبهل بب آة ضستطَداد ٍسپس خطک ًوَد- 4  

 160 سبعت در 2ٍیب  ( درجِ فبرًْبیت340) درجِ سبًتی گراد170ٍسبیل رابِ هذت ا سبعت در- 5

 121درجِ سبًتی گرادجْت استریل ًوَدى داخل فَرقرارداد ٍیب دراتَکالٍ پس ازآًکِ حرارتص بِ 

 20الاقل بِ هذت )رسیذ ٍفطبرش هعبدل یک اتوسفر ضذ  ( درجِ فبرًْبیت 250)درجِ  سبًتی گراد

برای ٍسبیل پیچیذُ ضذُ تب بتَاى ازاستریلیساسیَى  ( دقیق30ِ)برای ٍسبیل پیچیذُ ًطذُ ٍ  (دقیقِ

.الزم بِ رکراست کِ ازاتَکالٍ ًببیذ بیص ازظرفیتص کبرگرفت. ٍسبیل هطوئي ضذ  

 

هجوَعِ دستَرالعولْب ٍ بخطٌبهِ ّبی بْذاضت هحیط درهراکس درهبًی ٍزارت بْذاضت ٍ درهبى ٍآهَزش پسضکی:- هٌبع   

 کتبة پیطگیری ٍکٌترل عفًَت ّبی بیوبرستبًی ،دکترحسیي اصل سلیوبًی ٍدکتر ضیریي افْوی-



 فلَچبرت ًحَُ استریل کردى ٍسبیل هبهبئی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سبعت2درجِ سبًتی گراد بِ هذت 160 سبعت ٍیب 1 درجِ سبًتی گراد بِ هذت 170داخل فَر در

دقیقِ برای ٍسبیل پیچیذُ ًطذ20ُدقیقِ برای ٍسبیل پیچیذُ ضذُ 30ٍ درجِ سبًتی گراد بِ هذت 121ٍداخل اتَکالٍدر  

 ضتطَی ٍسبیل استفبدُ ضذُ بب آة

 خطک کردى ٍسبیل

قراردادى ٍسبیل درهحلَل سبٍلي رقیق 

  دقیق30ِبِ هذت  (%1)ضذُ 

قراردادى ٍسبیل داخل فَریب اتَکالٍ*  

 خطک کردى ٍسبیل

 ضستطَی ٍسبیل بب آة

خبرج ًوَدى ٍسبیل ازفَر یب 

 اتَکالٍ


