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 موادشیمیایی
 Chemical Safety راهنماي ایمني کار با مواد شیمیایي   

 برنامه ایمنی مواد شیمیایی
( و با توجه به توسعه نیازهای ایمنی در بخش تولید و مصرف مواد شیمیایی  SAICMدر راستای اجرای مدیریت استراتژیک بین المللی ایمنی مواد شیمیایی )

ال های شیمیایی در راستای بهبود و ارتقائ شرایط حفاظت از سالمت از یکسو و ایجاد سهولت در امر انتقال و تبادل مفاهیم خطرات مربوط به مواد و کا
ید که این افراد جامعه به ویزه شاغلین در برابر خطرات مواد شیمیایی، نیاز به یکپارچه سازی سیستم طبقه بندی و برچسب گذاری شدیدا احساس می گرد

همواره مورد تاکید بوده است. حاصل تالشهای بعمل آمده  1992ملل متحد در سال امر در بیانیه های نشست های متعدد بین المللی از جمله کنفرانس 
کمیته فرعی تازه تاسیسی بنام "کمیته فرعی کارشناسان سیستم هماهنگ بین المللی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد   در این راستا منجر به شکل گیری

تم، یکپارچه سازی روش های مختلف طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی در سطح گردید. هدف این سیس 2011( در سال UNSCEGHSشیمیایی" )
 جهان به منظورهای زیر می باشد:

 مدیریت ایمنی مواد شیمیایی جهت ارتقا سالمت انسان و محیط زیست در برابر مواد شیمیایی 
  انتقال و تبادل مفاهیم خطرات مواد هستند و استقرار فراهم آوری یک چهارچوب مناسب ومورد تصدیق برای کشورهایی که فاقد سیستم

 سیستم هماهنگ جهانی برای طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی
 .کاهش نیاز به آزمایش و سنجش مواد شیمیایی جهت تعیین خواص خطرناک آنها 
 یح ارزیابی و مشخص گردتسهیل تجارت بین المللی مواد شیمیایی که خطرات آنها طبق اصول بین المللی به نحوصح 
 

 استفاده از مواد شیمیائي خطرناك در تمامي آزمایشگاهها باید مطابق با اصول استاندارد ادارة ایمني و سالمت شغلي 
[occupational safety and Health Administration(OSHA)]  باشد. 

نوشته شود. این تدابیر باید سالمتي افرادي را که در آزمایشگاه با مواد  (CHP) براي اجراي این استاندارد باید تدابیر محافظت در برابر مواد شیمیایي
 .شیمیائي خطرناك کار مي کنند تأمین کند

است و این تدابیر به شکل بارزي مي  (CHP) این بخش از دستورالعمل راهنماي ایمني در آزمایشگاه، شامل تدابیر محافظت در برابر مواد شیمیائي
 .ع ضروري از سرایت مواد شیمیایي خطرناك به بدن جلوگیري کندتواند در مواق

یره ( نیز عالوه بر دستورالعمل هاي اجرایي استانداردي که در سایت قرارداده شده، الزم است براي سایر موارد خطرساز)اعم از شیمیایي، فیزیکي و غ
 .این دستورالعمل ها آماده شود

سایر موارد مخاطره آمیز توسط مسئول هر آزمایشگاه مشخص شده و با همکاري واحد ایمني؛ سالمت و  بنابراین باید مواد شیمیایي خطرناك و
 .محیط پزوهشکده اقدام به تهیه دستورالعمل اجرایي استاندارد شود

 

MSDS 

کنندگان مواد شیمیایي برگ اطالعات ایمني الزم دانسته است که تمام سازندگان، بازرگانان عمده فروش، و توزیع  ‹‹OSHA››ایمني و سالمت شغلي هادار
مواد  MSDS همچنین الزم دانسته که کارفرمایان یك کپي ازOSHA .براي موادي که تولید مي کنند یا مي فروشند تهیه کنند ‹‹MSDS›› مواد شیمیایي

باید در تمام اوقات کاري در دسترس افراد  ‹‹MSDS››شیمیایي خطرناك تهیه و در مکاني که با این مواد سروکار دارند نگهداري کنند. این اطالعات
 .با ماده شیمیایي سفارش شده توسط شرکت سازنده داده مي شود یا مي توان آن را بعدًا دریافت کردMSDS عمومًا برگه هاي اطالعات.باشد

 . ن پذیر استیك ماده شیمیایي از طریق لینکهاي موجود در وب سایت واحد ایمني و سالمت امکا MSDS دسترسي به
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 .آن با خطرات و نکات ایمني مربوطه باید آشنا شد MSDS قبل از کارکردن با هر ماده شیمیایي ابتدا با استفاده از
شیوه صحیح  -سمیت آن -خصوصیات فیزیکي و شیمیایي -برگه هاي اطالعات ایمني مواد شیمیایي حاوي اطالعاتي است که عبارتند از : نام ماده شیمیایي

 روشهاي صحیح -یي و نگهداري آنجابجا

 : حاوي اطالعات گوناگوني مي باشد که تعدادي از آنها عبارتند از MSDS به طور کلي یك
 
 هویت ماده شیمیایي - 1
 ترکیب یا اطالعات مربوط به اجزاء سازندة آن -2
 آشنایي با خطرات احتمالي  -3
                                     اقدامات اولیه اورژانسي  -4
 اقدامات اولیه در مواجهه با حریق -5
 اقدامات اولیه در صورت ریختن اتفاقي ماده شمیایي  -6
 شیوه صحیح حمل و نقل و نگهداري  -7
 روشهاي مهارکردن سرایت آن/ محافظت افراد در برابر ماده شیمیایي -8
 خواص فیزیکي و شیمیایي  -9

 پایداري و واکنش پذیري -10
 اطالعات سمیت ماده شیمیایي -11
 اطالعات اکولوژیکي-12
 اصول صحیح معدوم کردن پسماندهاي آن  -13
 اطالعات الزم در مورد جابجا کردن آن  -14
 سایر اطالعات -15

 
 

 مسئولیت ها در برابر محافظت از مواد شیمیایي
 

 مسئولیت رئیس بخش
  اطمینان از وجود تمام امکانات الزم براي ایمني در برابر مواد شیمیایي در بخش مربوط به خود 
 دستور تهیه کردن دستورالعمل محافظت در برابر مواد شیمیایي (CHP) متناسب با نیاز آزمایشگاه مربوطه 

 
 )مسئولیت ناظر )سرپرست

  شیمیایيتهیه و تکمیل دستورالعمل محافظت در برابر مواد (CHP)مخصوص به آزمایشگاه مربوط به خود ، 
 آموزش پرسنل بخش و تازه واردین به آزمایشگاه به منظور چگونگي یافتن و استفاده از MSDS )برگ اطالعات ایمني مواد شیمیایي( 
 تهیه MSDS  مواد شیمیایي موجود در آزمایشگاه براي استفاده داخلي 
 یمیایي خطرناك موجود در آزمایشگاه مطلع کردن تازه واردین از مواد ش 
  تهیه دستورالعمل چگونگي استفاده کردن از مواد شیمیایي بسیار خطرناك 
 هماهنگي به منظور انجام آزمایشات طبي، کنترل میزان تماس با مواد شیمیایي و ... 
 آسیب بدني یا سرایت سریع وسیع مواد شیمیایي  هماهنگي فوري براي اقدام به موقع در موارد اورژانس، یا ریختن مواد شیمیایي، جراحت و 
  تهیهMSDS  براي همه موارد شیمیایي خطرناك موجود در آزمایشگاه به منظور استفاده تمامي پرسنل بخشي که با این مواد سر وکار دارند. در

 .صورت لزوم اطالعات این مواد باید به روز شود
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 طبراساس استاندارد مربوط به آزمایشگاه که توس OSHA .باید مسئولین آزمایشگاه مطمئن باشند که ظروف حاوي مواد شیمیایي  تعریف شده است
خطرناك موجود در آزمایشگاه، بدون برچسب یا داراي برچسب مخدوش شده نباشند. همچنین ظروف حاوي حالل یا مواد شیمیایي دیگري که 

 .صب گرددبرچسب آن به مرور زمان خراب شده باید مجددًا برچسب جدید ن
  مقادیر کم مواد شیمیایي که به طور موقت در ظروف آزمایشگاه نگهداري مي شوند باید داراي برچسب نام ماده شیمیایي و خطر مربوط به آن

 .باشند
 مسئولیت پرسنل بخش 

  گاهي از مقررات و اجراي استانداردهاي مربوط به محافظت در برابر مواد شیمیایي  آ
  (CHP)  حوادث، یا احتمال سرایت مواد شیمیایي، و یا هر وضعیت خطرناك دیگر به سرپرست آزمایشگاهگزارش دادن 

 
 مسئولیت واحد ایمني و سالمت

 بازبیني و مرور دستورالعملهاي استاندارد محافظت در برابر مواد شیمیایي به طور ساالنه. 
 آزمایشگاه و اطالعات موجود در سایت براي آموزش پرسنل بخش آزمایشگاه توسعه و تکمیل راهنماي ایمني شیمیایي، تجدیدنظر در راهنماي ایمني 

. 
 ارزیابي میزان سرایت یك ماده شیمیایي و پیش بیني روش هاي جلوگیري ازسرایت آن 
  راهنمایي در مواقع اضطراري به منظور جمع آوري مواد شیمیایي که ریخته است. 
  تحقیق و رسیدگي به حوادث آزمایشگاهي 
  ري اطالعات و اسنادي که بیانگر تماس پرسنل بخش با مواد شیمیایي بوده استنگهدا. 
  تهیه و نگهداري لیست مواد شیمیایي که نیازمند اقدامات کنترلي بیشتري است. 
  بازرسي دوره اي آزمایشگاهها به منظور بررسي مسائل ایمني آنها 

 
 .اصلي و مهم اطالعات آن ماده استبرچسب هاي نصب شده بر روي ظروف مواد شیمیایي، منبع 

بر روي هر ظرف، برچسبي داراي   OSHA (1200،1910)CFR29سازندگان مواد شیمیایي باید براساس استانداردهاي مرتبط با خطر مواد شیمیایي
 .نام ماده شیمیایي و خطرات احتمالي در صورت استفاده از آن را قید نمایند – مشخصات: نام و آدرس سازنده

 اقدامات اولیه اورژانسي و .. را نیز روي برچسب قید مي کنند -تر سازندگان مواد شیمیایي اطالعات اضافي دیگري مانند خواص فیزیکيبیش
 
 

 ( NFPA ))روشي براي طبقه بندي خطرات یك ماده شمیایي توسط) عالمت لوزي:
شناسایي خطرات مربوط به یك ماده شیمیایي خاص است. تا پرسنل بخش با طراحي شده است روشي بین المللي براي  NFPA عالمت لوزي که توسط

 .استفاده از اطالعات آن دچار صدمه و آسیب نشوند
ناگون این عالمت خیلي مواقع در آزمایشگاهها، مکان هاي نگهداري مواد شیمیایي یا روي ظروف مواد شیمیایي پیدا مي شود. در جدول زیر خطرات گو

 .بوسیله کدهایي به شکل عدد نشان داده شده که به ترتیب شدت خطر تقسیم بندي شده انددر لوزي مربوطه 
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 خطر حریق)آتش سوزي(

 : دماي اشتعال 

 فارنهایت 73◦کمتر از  -4

  100◦کمتر از  -3

 فارنهایت  200◦و کمتر از  100◦بیشتر از  -2

 فارنهایت  200◦باالتر از  -1

 غیر اشتعال -0

 سالمتيخطر مرتبط با 

 

 کشنده  -4 

 بي نهایت خطرناك  -3

 خطرناك  -2

 کمي خطرناك -1

                                                                 

 
 
 

 واکنش پذیري

 احتمال منفجر شدن  -4

 احتمال انفجار در صورت ضربه یا حرارت -3

 تغییرات شیمیایي شدید  -2

 ناپایدار در صورت حرارت دادن  -1

 پایدار -0

 خطرات ویژه

OX-  اکسیدکننده 

ACID- اکسید 

ALK- قلیا 

CORR-  خورنده 

Use No Water –  از آب استفاده نشود 

Radioactive- پرتوزا 
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هاي  کننده گیر لباس، پاك مواد قابل اشتعال مثل لکهها )سیاالت حاوي  کننده ها، انواع پاك اقالم قابل اشتعال: الکل، ترکیبات ضدیخ، کافور، ضدعفوني کننده
 مایع ماشین اداري و غیره(

 زني، ترکیبات ضدزنگ آهن یا فوالد، اسید موریاتیك، اسید نتیریك، اسید سولفوریك. مایعات خورنده: اسیدها و مواد ظاهر کنندة عکس، اسید قلم-2

زن منفجره، مواد  پالستیکي، دینامیکي و غیره، مواد منفجرة خود هشدار دهنده، المپهاي چشمكموادمنفجره:پودرسیاه، ته سیگار، مواد منفجرة -3
  بازي، مهمات دستي کوچك، آستررنگ، پودر بي دود، تجهیزات انفجاري سوغاتي جنگ ، تفنگ سرنیزه دار داراي سرشارژ شده، اسباب بازي متحرك آتش

کننده،  سوز، سیاالت پاك هاي خوش صدا، مواد چسباننده )چسب، سیمان، پالستیك(، آمونیاك، ذغالهاي  کننده یا لوازم دود دار، کبریت، تولید
کنندة چرم، سیاالت آتش چراغ  تقلیبي، لعاب، گازوئیل، عالمت دهندة دستي، نفت چراغ، الك الکل، سفید کننده با براق  هاي سه ترکیبه، الکل کش علف

کنندة رنگ یا روغن جال، محصوالت نفتي )آستر رنگ،  پ، چراغ قوه( لیکور، کبریت، رنگ، روغن جالي چوب، پاكزننده )فندك جیبي، ذغالي، اجاق، الم
هاي  زن ظاهرکنندة عکس، مایعات جالدهندة وسایل )مانند فلزات، اجاق داغ، وسایل خانه، چوب(، مخزن هاي چشمك ها یا چراغ بنزین، گازوئیل(، المپ

 ها، سقز، روغن جال، حالل شیشة اتومبیل، شراب. اي، لکة رنگ، حالل  الك شیشه  ها، ها یا اجاق خوراك پزيپروپان، واکس کفش، گازهاي 

  هاي تزئیني.  هاي موجود در المپ کنندة آتش، ابزار جوشکاري، مخازن غواصي، هیدروکربن گازهاي فشرده: سیاالت به کار اندازنندة موتور، خاموش-4

 .را در آدرس زیر مي توان یافت MSDS پاسخ هر سؤالي در مورد
 

http://www.ilpi.com/msds 
 

 .در آدرس زیر امکان پذیر است MSDS جستجوي
 

http://www.msdssearch.com/msdssearch.htm 
 
 

http://www.ilpi.com/msds
http://www.ilpi.com/msds
http://www.msdssearch.com/msdssearch.htm
http://www.msdssearch.com/msdssearch.htm
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 سموم 

بیماری ها شناخته شده اند و انسان از بدو پیدایش و  تاریخ بعضی از بندپایان بعنوان دشمن انسان در جهت کاهش محصوالت کشاورزی و ناقلطول 

 طبیعی موجود مانند مواد بدنبال روش های مقابله با این دشمنان بوده است. در زمان های قدیم انسان از مواد بویژه از آغاز متمدن شدن، همواره

مواد  که تا قبل از شروع جنگ جهانی دوم اکثر مواد شیمیایی استفاده شده بر علیه آفات از معدنی و گیاهی برای مبارزه استفاده مینمود، الزم به ذکر است

آغازی بود  1940دهۀ  پیرتروم, نیکوتین و روتنون نیز مرسوم بود. معدنی چون آرسنیک و گوگرد بودند, و به طور همزمان، استفاده گیاهانی همچون گل

  . بوقوع پیوست« حشره کش ها  انقالب» که در آن 

 1939سال  در Muller Paul استفاده قرار گرفت. خاصیت حشره کشی این ماده توسط در سطح وسیعی بعنوان حشره کش مورد DDT در آن زمان سم 
در  DDT را از آن خود ساخت و متعاقبًا سم 1948جایزه صلح نوبل در سال  اکشف شد و بخاطر این کشف و استفاده از آن در کنترل بسیاری از بیماری ه

استفاده از آن در از بین بردن حشرات, سازمان  و DDT تولید و مصرف گردید و تولید صنعتی سایر سموم نیز ادامه یافت . با کشف سم سطح وسیعتری
ها و ازجمله بیماری  ادعا نمود با در دست داشتن آن قادر به ریشه کنی بسیاری از بیماریسحرآمیز ( نامید و  جهانی بهداشت این ماده را بنام )گلولۀ

  .حشرات با شکست مواجه شد ماالریا خواهد بود.که این موضوع با بروز مقاومت به سموم در
  : تعریف سم  
فراهم  آسیب رسانیده ، سالمتی را از بین برده و حتی موجبات مرگ رابدن انسان و حیوانات  سم ماده ای است که بر اثر مواد شیمیایی حتی در دز کم بر  

آن در خون انجام پذیرد . برحسب مقدار یا دز وارد شده به بدن سم می  می نماید . اثر سم می تواند موضعی باشد و یا پس از عبور از پوست و وارد شدن
دز بی اثر( . دزهای نامبرده حتی در مورد ) دز درمان( و یا اصوال بدون اثر باقی بمانددز مهلک( و یا صدمات جدی به بدن برساند )) تواند مهلک باشد

دارند . برخی مواد  مطلق نداشته بلکه عالوه بر نحوه مصرف، به نوع ، سن ، جنس و حساسیت موجود زنده بستگی سم هایی با مواد شیمیایی یکسان اعتبار
زنده طی واکنش های پیچیده به ماده سمی تبدیل می شوند ، مانند هگزامتیلن  از ورود به بدن موجود اساسا جزو سم ها محسوب نمی شوند ، ولی پس

  . غیرسمی که در بدن انسان به فرمالدئید سمی تبدیل می گردد تترامین
 

  : LD50  
 % جمعیت حیوان استاندارد 50برای کشتن نمایانگر حداقل میزان سم مورد نیاز  که میزان سمیت یک ماده سمی را نشان میدهد و اندکسی است  

  . وزن بدن است mg/kg آزمایشگاهی است. واحد شنجش این شاخص
 

  : مواد خیس کننده و پخش کننده
فرموالسیون اضافه میشوند اصطالحات خیس کنندگی و پخش کنندگی از هم متمایز  موادی هستند که به منظور کاهش کشش سطحی مایعات به  

صورت مایع پخش نمی شود و به شکلی غیر این توجه داشت که قبل از پخش شدن مایعات در یک سطح باید آن سطح قبال خیس شده باشد در هستند.باید
پخش میشود این وضعیت در  گیرد.در صورتیکه این دو پدیده همراه هم شوند مایع بر سطوح جامد بصورت قشری یکنواخت کروی روی سطح قرار می

  .تاثیرسم بر حشره هدف می گردد دارای اهمیت بسیاری است چراکه موجب افزایشهنگام سمپاشی 
 
  : واد چسبندهم
  .جمله این مواد می توان از ژالتین نام برد موادی هستند که موجب چسبیدن ماده سمی بر سطح می شوند از  
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  : مواد امولیسیفیانت
نتیجه  سم در فاز آبی و در  که به فرموالسیون اضافه می شوند تا مانع از تجمع ذرات پراکنده  به تریتونترکیباتی هستند مثل اقسام مختلف ترکیبات موسوم   

  .شکسته شدن امولوسیون شوند
 

  :سینرژیتها و فعال کننده ها
  .سمی آن ماده را موجب می شوند موادی هستند که به ترکیبات سمی افزوده شده و افزایش خواص  

    
  سم خانگی 

، مرگ  باشند مثاًل صابون مایع ، وسایل آرایش ، کبریت ، تربانتین ، سفید کننده ها ، چسب ها بسیاری از مواد که در خانه پیدا می شوند ممکن است سمی  
نمی توانند از  بیشتر در معرض چنین مواردی هستند چرا که آنها موش ؛ رنگ برها ، حشره کش ها وسمی که برای سمپاشی گیاهان بکارمی رود کودکان

گاه باشند عوارض ونشانه های اینگونه مسمومیت ها بسته به نوع سم پی آمدهای نوشیدن یا فرق می کند اما در اکثر موارد در این  خوردن اینگونه مواد آ
  . گونه مسمومیتها استفراغ ودل درد وجود دارد

 
 دارند عالقمند هستند اگر چه بیشتر داروها وقرص ها که در خانه وجود دارند در وجود کودکان به خوردن داروها وقرص هایی که در قفسه های دارو  

مصرف شوند ایجاد مسمومیت می کنند . بعضی از داروها ی  صورتیکه مطابق دستور مصرف شوند خطرناک نیستند اما بسیاری از آنها اگر بیش از اندازه
 بخصوص رنگی ها.) آیند )برای مثال بعضی از قرص های آهن آسپیرین بزرگساالن هستند که شیرین به نظر می خطرناک قرص ها وکپسول هایی

 
   

  :چگونه سم وارد بدن می شود
 شود . از طریق دهان بوسیله خوردن یا نوشیدن مواد سمی از طریق ششها به وسیله ی سم ها چه تصادفی وچه عمدی ازراه های مختلفی وارد بدن می  

اگزوز موتور های بنزینی . از راه تزریق در نتیجه گاز گرفتن بعضی از  صنعتی ، بخارهای شیمیایی یا دود ناشی از آتش ، بخاری یا استنشاق گازهای خانگی یا
بوسیله پوست ، در نتیجه تماس پوست با بعضی از  ، ماهی های سمی یا خزندگان یا بوسیله ی سرنگها ی تزریق زیر پوستی . از راه جذب حیوانات ، حشرات

  . اسپرهای سمی مانند حشره کش ها
 
  : چگونه سم عمل می کند  
 جریان خون می شوند ، بعضی از سم ها روی سلسله ی مرکزی اعصاب اثر می گذارند وباعث سم از راه های گوناگون در بدن عمل می کند ؛ بعضی وارد  

اکیسژن موجود درخون شده ومانع از رسیدن اکسیژن به  سم ها جاگزینقطع تنفس ضربان قلب و سایر فرایند های حیاتی زندگی می شوند بعضی از 
اسهال می کند. حالل های سمی ممکن  مستقیمٌا روی مجراها ی غذا تأثیر می گذارد ودر نتیجه ایجاد استفراغ، درد و غالباً  بافتها می شوند بلعیدن سم

  . در این اندام ها هم بشوند وایجاد درد شدید است باعث سوختگی شدید لبها ، دهان ومری ومعده
 
  : تقسیم بندی سموم  
  . منشاء و مواد شیمیایی تقسیم بندی میکنند خوراکی و گوارشی و بر اساس LD50 معموال سموم را بر اساس  
 
  خوراکی LD50 الف: تقسیم بندی سموم براساس  
  . ،با سمیت متوسط ، سمی و با سمیت کم تقسیم بندی می شوند بسیار سمی کالس بی نهایت سمی ، 5خوراکی به  LD50 سموم را براساس  
  
  : گوارشی و تماسی LD50 ب: تقسیم بندی سموم براساس 

سمی  ماده LD50 انجام گرفته است این تقسیم بندی براساس WHOPES که توسط تقسیم بندی دیگر گروه بندی جدید سازمان بهداشت جهانی است  
 پوستی نیز توجه شده است . LD50 گوارشی به LD50 است و در آن عالوه بر
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  : کالس زیر تقسیم می شوند 5سموم به  WHO پیشنهاد بر اساس 
  گروهسموم بی نهایت خطرناک(Ia )  
  سموم خیلی خطرناک گروه( Ib ) 
 سموم نسبتا خطرناک  گروه( II )  
 سموم کمی خطرناک  گروه( III )  
 سموم بی خطر گروه (UII) 

 
  تقسیم بندی سموم بر اساس منشأ و مواد شیمیاییج:   
 
  ( Organochlorine compounds ) . سموم کلره1  
میتوان  موذی، مورد استفاده قرار گرفته است. از مهمترین سمومی که در این گروه قرار دارد این گروه از سموم در طیف وسیعی بر علیه آفات و حشرات  

هپتاکلر و اندوسولفان. ازمهمترین خصوصیات این سموم میشود به  ,، دیکوفول , آلدرین , کلردان BHCبه سموم ذیل اشاره نمود : ددت, دیلدرین ، 
  . محیط و طیف وسیع حشرهکشی آنها اشاره نمود پایداری طوالنی آنها در

 
  ( Organophosphate insecticides )سموم فسفره .2
 میباشند. همزمان با جنگ جهانی دوم این گروه از سموم بعنو ان گازهای جنگی توسط حشره کش های فسفره مصنوعی، مولکول های آلی حاوی فسفر  

تلف بر ترکیب از این سموم به بازار آمده است و از راه های مخ 100آلمانیها سنتز شدند و سپس به خاصیت حشره کشی آنها پی برده شد. تا کنون بیش از 
  .میگذارند روی حشرات اثر

 
متیل,  پاراتیون, دیازینون, سیستوکس, متاسیستوکس, تمفوس, کلروپیروفوس متیل , پیریمیفوس ,از مهمترین سموم در این گروه میتوان به ماالتیون  

  .کلره کمتر میباشد سموم در مقایسه با سموم فنتیون و فنیتروتیون اشاره نمود. خاصیت ابقایی این
 
  ( Carbamates ) کارباماتها .3 
 ,سموم فسفره هستند. از مهمترین سمومی که در این گروه قرار دارند میتوان کارباریل این گروه از سموم از نظر مکانیسم عمل بر روی حشرات شبیه  

  .پروپوکسور, فورادان آلدیکارپ را نام برد
 
  ( Pyrethroid insecticides ) . سموم پایروتروئید4  
 است. منشاء این گروه از سموم از گل پیرتر بوده است که مبدأ آن ایران میباشد. از نظر این گروه از سموم نسل جدیدی از حشره کشها را بوجود آورده  

  .دسنتز شدن این گروه بصورت مصنوعی 1950ساختمان شیمیایی, استر یک اسید و الکل میباشند. در دهۀ 
پذیرفت و  نور سریعًا تجزیه میشدند. متعاقبًا بر روی فرمول شیمیایی آنها کارهای فراوانی انجام اولین گروه از این سموم که به بازار عرضه شدند در مقابل  

حشرات خانگی و آفات کشاورزی به اکنون بیشترین استفاده را در کنترل  سمومی به بازار عرضه گردید که خاصیت ابقائی بیشتری در طبیعت داشتند. هم
بیورزمترین, پرمترین, سایفلوترین, دلتامترین, سایپرمترین,  ,دادهاند. مهمترین پایروتروئیدها عبارتند از : آلترین , بیوآلترین , رزمترین خود اختصاص

داخل منازل, سمپاشی فضایی و استفاده از  اشی ابقاییفنترین. هماکنون سموم فوق را در کنترل ناقلین ماالریا به صورت های سمپ لمبداسیهالوترین و
  .پشهبندهای آغشته به سموم، به کارمیبرند

 
  . سایر سموم جدید5 
آنها  اکنون انواع و اقسام سموم از گروه های مختلف به بازار عرضه شده است که مکانیسم عمل عالوه بر چهار گروه اصلی که قباًل توضیح داده شد, هم  

به بازار عرضه  Bacillus thuringiensis نمود که از سم حاصل از باکتری اشاره Biopesticides با گروه های قبلی متفاوت باشد. ازجمله میتوان به ممکن است
ن به مهمترین نمونه های این گوه میتوا مکانیسم عمل آنها بر روی حشرات همانند هورمون های جلداندازی و جوانی حشرات است. از شده است که
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نیز جهت  جلب کننده حشرات, ترکیبات دورکننده حشرات, عقیم کننده های شیمیایی و فرمونهای حشرات متوپرن و دیفلوبنزورون اشاره نمود. ترکیبات
  .را پشت سر میگذارند کنترل به بازار عرضه شده اند که تا کنون مقدمات انجام طرح های تحقیقاتی خود

 
  ( Mode of action of insecticides ) شراتمکانیسم عمل سموم بر روی ح

 سلول و سیستم عصبی اثر می گذارند . بطور کلی میتوان گفت که سموم کلره و پایروتروئید اکثر سموم، که در چهار گروه اصلی توضیح داده شد بر روی  
اختالالت در ورود و خروج این یون ها به داخل و خارج سیستم  هستند و بر روی کانال های یونی سیستم عصبی اثر سوء داشته و باعث Axonic از گروه

میگذارند. الزم به توضیح است که براساس  بوده و بر روی آنزیم استیل کولین استراز، اثر Synaptic و کاربامات از گروه عصبی میشوند, سموم فسفره
  . نیز روی حشرات اعمال گردد است مکانیسم های اثر جدیدی اطالعات جدید، این قاعده کلی نبوده و ممکن

 
  فهوم مقاومت به سموم در حشراتم
زندگی میکردند. از زمانی که انسان  Coevolution متمادی حشرات با طبیعت بصورت میلیون سال بر میگردد. در طول این قرون 350قدمت حشرات به   

ترکیب شیمیایی، تولید و بر علیه حشرات بکار برده شده  تا کنون بیش از هزاران مقابله با حشرات برآمد از اسلحه ای بنام سموم استفاده نمود. در صدد
خود و نسلهای آینده خود  مقابله با این فشار طبیعی که بوسیله انسان هدایت شده است مکانیسم هایی را برای بقاء است. بدیهی است حشرات نیز برای

 .در حقیقت روند انتخاب طبیعی توسط انسان با شتاب فوق العادهای به پیش رفته است کنترل حشراتبکار برده اند. با کشف سموم و استفاده از آن در 
غلظت کاماًل از بین  توانایی بقاء یک حشره به غلظتی از سم که قباًل توسط آن »   ازمان جهانی بهداشت بدین صورت است:تعریف مقاومت از نظر س

  « میرفت
  .است مییابد.تاکنون گزارشهای متعددی از مقاومت به سموم در انواع و اقسام حشرات ارائه شده به نتایج بعدی انتقال این توانایی بقا بصورت ارثی  
   
  مشکالت مقاومت به سموم در حشرات  

 در نهایت ادامه خسارت اقتصادی و بهداشتی خواهد بود مقاومت به سموم در حشرات باعث بقای حشره در طبیعت و  
  انسان داشته و  حشرات شده در نتیجه از نظر اقتصادی، بار مالی بیشتری برای حشرات باعث افزایش غلظت سم برای کنترل بهترمقاومت در

  آلودگی محیط زیست را نیز افزایش میدهد
 جانوران و  موجودات غیرهدف مثل حشرات مفید و موجوداتی که در سیرتکاملی استفاده بیشتر از سموم باعث آلودگی محیط زیست شده و

  طبیعت نقش اساسی دارند را از بین میبرد
 شده و ناهنجاری های متفاوتی را باعث میگردد سموم استفاده شده، وارد چرخه تغذیه انسان و حیوانات.  
 باشد نمي جهت کشف سموم جدید مینماید که این مسئله کاماًل مقرون به صرفه مقاومت به سموم، انسان را وادار به سرمایهگذاری در  
 مختلفی که توسط حشرات به انسان منتقل میشوند گردیده است مقاومت به سموم در حشرات باعث بازپدیدی بیماری های  
 مقاومت پشه آنوفل به سموم است بطور مثال بازپدیدی و تداوم ماالریا یکی از نمونه های بارز.  

 
  حشرات مکانیسم های مقاومت به سموم در

 متمادی باعث انتخاب طبیعی و مقاومت حشرات به سموم شده است. انسان با انواع و اقسام سموم بر علیه حشرات در طی سال هایاستفاده مداوم از   
سپرهائی را در جهت بقاء بکار برده اند که در جای خود قابل  سموم به جنگ با حشرات پرداخته است و حشرات برای مقابله و فرار از این هجوم انسان

  :مکانیسم های مقاومت به سموم بطوراختصار به شرح ذیل میباشند بود. بطور کلی بحث خواهد
 
  کاهش نفوذ سم .1
سم بداخل بدن آن ممانعت مینماید. ممانعت از ورود سریع سم به داخل بدن  از نفوذ در این نوع مقاومت, تغییراتی در جلد حشره بوجود میآید که 

نوع مقاومت و همچنین ژن های مسئول، در مگس خانگی  های مقاومت را فراهم میآورد. مثالهای متعددی از اینفرصت کافی برای سایر مکانیسم  حشره
  .گزارش شده است

 
 



 

 بادآفت بیمارستان شهدای یا

 تدفتر بهبود کیفی        

 
  

 
 

13 
 

  مقاومت از طریق شکست سم توسط آنزیم های حشره .2
مییابند  موجود افزایش یافته و تغییرکمی و کیفیآنزیم هائی که در اثر تماس با سم در بدن  در این نوع مقاومت , آنزیم های موجود در بدن حشره و یا 

  .باعث شکسته شدن سم شده و اثرات آنها را خنثی مینمایند
 
  تغییر در سیستم هدف در حشرات .3 

 مکانیسم هایحشرات اکثرًا بر روی سیستم عصبی است. در این نوع مقاومت که از بدترین  همانگونه که قباًل اشاره شد مکانیسم عمل سموم بر روی  
یونی هستند باعث عدم اثربخشی سموم میباشد. بطور مثال  مقاومت در حشرات میباشد, حشره با تغییر در ساختمان اهداف سموم که اکثرًا کانال های

در واحدهای ساختمانی و شیمیایی  های یونی سدیم و پتاسیم و کاهش آنها باعث مقاومت میگردد. عالوه بر این تغییرات حشره با تغییر در تعداد کانال
و مقاومت را باعث میشود. مقاومت به سموم فسفره باعث تغییر ساختمانی در آنزیم  سم در محل هدف شده affinity مولکولی حشرات باعث کاهش

  .عصبی نخواهد شد کولین استراز شده و لذا سم به آنزیم نچسبیده و در نهایت باعث عدم انتقال پیامهای استیل
 
  ییرات رفتاری. تغ4  
با سم دوری نماید و یا به مکانهائی که سمپاشی شده است وارد نشود. این نوع  تحریک پذیری خیلی از سموم باعث شده است که حشره از تماس  

حشره شده و باعث عدم تأثیرپذیری سم بر روی  مقاومت در حقیقت حاصل تغییرات فیزیولوژیکی در بدن است. تغییرات رفتاری در حشرات مکانیسم
  .حشرات در دنیا شده است باعث شکست کنترل بیماریهای منتقله توسط

 
  دفع سم .5  
  .بدین معنی که سم بدون جذب شدن از طریق مقعد حشره دفع میشود .دفع سم یکی از مکانیسم های مقاومت به سموم در حشرات است  
 

  فاکتورهائی که در مقاومت به سموم نقش دارند
  :بستگی به اثرات متقابل فاکتورهای مختلف دارد . این فاکتورها عبارتند از حشرات به سموم در طبیعت یک مسئلۀ چند بعدی است ومقاومت   
 مقاومت فاکتورهای ژنتیکی مانند جهش, فراوانی ژنهای غالب  
 فاکتورهای تولید مثلی  
 رزائی و غیرهجفتگیری, بک مانند تعداد نسل در سال, اندازه جمعیت حشرات, تعداد  
 فاکتورهای رفتاری اکولوژیکی  
 آنزیمهای شکننده سم, عادات درون خواری و برونخواری مانند مهاجرت حشرات, فرار از حشرهکش, اثر مواد طبیعی و  
 فاکتورهای سمپاشی  
شده, خاصیت ابقائی سم, راه تماس, مرحلهای سم قرار میگیرند, غلظت حشرهکشاستفاده  مثل سابقه استفاده از سموم, قسمتی از جمعیت که تحت تأثیر  

استفاده از مخلوط دو سم, الگوی سمپاشی, رهاسازی  محیطی , رشد حشره که در تماس با سم قرار میگیرد. اثرات متقابل سموم با عوامل کنترل کننده از
  حشرات نر عقیم

 
  ههای مقابله با مقاومت در حشراترا
مسئله  جهت مقابله با این الزم است که قبل از بروز مقاومت به سموم راهکارهای مناسبی در و برای مقابله با مقاومت، به منظور استفاه بهینه از سموم  

  :است ارائه گردد. سازمان جهانی بهداشت اقدامات ذیل را بدین منظور پیشنهاد نموده
 تغییر دادن غلظت حشره کش و دفعات سمپاشی  
  ضروری و بصورت منطقهایاستفاده از سموم در مواقع  
 استفاده از سموم در جائی که اپیدمی حاصل میشود  
 استفاده از سموم با خاصیت ابقائی کمتر  
 مثل الرو و یا حشره کامل استفاده از سموم برای کنترل بخشی از سیکل زندگی حشره  
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 استفاده از مخلوط دو سم  
 جایگزینی سموم  
 استفاده از سموم بصورت  
  فرموالسیون های مناسب سموماستفاده از  
 استفاده از سینرژیستها  
 عدم استفاده از سموم کندرها  
 کشف سم جدید با مکانیسم عمل متفاوت  
 استفاده از روش های کنترل غیرشیمیایی 

 (1378انتشارات سازمان حفظ نباتات  –منبع: لیست سموم مجاز کشور )       فهرست سموم مجاز کشور 

فرموالسیون ثبت  گروه کالس نام عمومی 
 شده در ایران

 Acute oral تاریخ ثبت پادزهر موارد مصرف نام تجاری

L.D.Z.O for 
Rat mg/Kg 

 مالحظات

 آلترین 1

Aricthrin 

 Ec25%1 پایروتروئید حشره کش

TB%15 

Pynamin  حشره کش
 خانگی

پادزهر 
اختصاصی ندارد 

درمان عالئمی  –
 گیرد صورت می

1/1/47 585 - 

 بندیو کارب 2

Bendiocarb 

متیل  حشره کش
 کاربامات

Wp%802 حشره کش  فایکام
 خانگی

سولفات 
 آتروپین

14/12/
53 

این سم کولین  40156
استرارخون را 

 دهد کاهش می

 بیو آلترین 3

Bio allethrin 

حشره کش  بیوآلترین L%0/223 پایروتروئید حشره کش
 خانگی

پادزهر 
 اختصاصی ندارد

2/8/55 

3/5/51 

1042 - 

 بیورسمترین 4

Biores methrin 

حشره کش  - L%o1 پایروتروئید حشره کش
 خانگی

پادزهر 
 اختصاصی ندارد

30/5/
51 

2/8/55 

7070 - 

 پرمترین 5

Per methrin 

حشره کش  کوپکس Wp%25  %o/5 پایروتروئید حشره کش
 خانگی

پادزهر 
 اختصاصی ندارد

11/6/58 4304000 - 

 پروپکسور 6

Propoxur 

 B%14 کاربامات حشره کش
P%15 

EC %25 Spray 
%2%1 

حشره کش  بایگون
 خانگی

پادزهر 
 اختصاصی ندارد

این سم کولین  50 1/10/47
استرارخون 

راکاهش می 
 دهد.
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EC1   مایع امولسیون شونده                WP1 پودر با قابلیت تر شوندگی                      L3  مایع                                               B1  طعمه                                                         O5 
 پودر

فرموالسیون  گروه کالس نام عمومی 
ثبت شده در 

 ایران

 Acute oral تاریخ ثبت پادزهر موارد مصرف نام تجاری

L.D.Z.O for 
Rat mg/Kg 

 مالحضات

 پیرترین 7

Pyrethrin 

حشره 
 کش

 EC%25 پایروتروئید

L%25 

پیرتروم 
 آلفادکس:

Alfadex 

حشره کش 
 خانگی

پادزهر 
اختصاصی 

 ندارد

پیرترین دارای  1030 1/10/47
ایزومر  6

 باشد . می

 تترامترین 8

Tetramethrin 

حشره 
 کش

نئوپای  - پایروتروئید
 نامین

حشره کش 
 خانگی

پادزهر 
اختصاصی 

 ندارد

1/10/47 

2/2/50 

5000 - 

 سایفلوترین 9

Cyfluthrin 

حشره 
 کش

حشره کش  سولفاک Wp%10 پایروتروئید
 خانگی

پادزهر 
اختصاصی 

 ندارد

25/8/71 

20/12/75 

تمدید به 
 مدت سه سال

این سم با  500
داروهای پایین 
دارای داوم زاید 

 باشد . می

 برودیفاکوم 10

Brodifacom 

موش 
 کش

آنتی 
 کوآگوالنت

B%o/oo5 علیه  کلرات
موشهای 

کشاورزی و 
انباری و 
 خانگی

 K1 3/12/62ویتامین 

علیه موشهای 
 خانگی

منهدم کننده  /.3
 K1ویتامین 

 است 
فرموالسیون 
این سم بطور 

کامل به صورت 
واکس  005/60

پالک و پلیت 
 باشد . می

 برومادیالون 11

Bromadialone 

موش 
 کش

آنتی 
 کوآگوالنت

B%o/oo5 جهت  النیرات
مبارزه با 

موش 
ورامین و 

 انباری

 K1 29/2/76ویتامین 

تمدید سه 
 سال

طعمه این سم  125/1
برای جوندگان 

 لذیذ است .
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  مهمترین سموم مورد استفاده در بیمارستان

     
  فایکام ) حشره کش کاربامات(  

،  انواع سوسک ها ، مورچه ، مگس ، پشه ، عقرب ، ساس ، بید ، زنبور ، خرخاکیمبارزه با  سم فایکام حشره کش جدیدی از دسته کارباماتهاست که برای  

فایکام بو ندارد ، لکه نمی گذارد و بخارات سمی در فضا منتشر نمی  . گوشه خیزک ، عنکبوت ، رطیل ، موریانه ، هزارپا و کنه های حیوانی به کار می رود

مصرف در کارخانه های مواد غذایی ،  ر طوالنی است به همین جهت مناسب ترین حشره کش برایاین دوام حشره کش فایکام بسیا سازد . عالوه بر

لبینات ، دامداری ها ،  ، بیمارستان ها ، مدارس ، کشتی ها ، هواپیماها ، کشتارگاهها ، کارگاه های شیر و انبارهای مواد غذایی ، منازل رستورانها ، هتل ها

  . شناخته شده است ان های صنعتی و اماکن مشابهمرغداری ها ،کارگاهها و ساختم

 % ماده موثره بندیوکارب می باشد.80با   این سم به شکل پودر قابل تعلیق در آب

  .مراجع بهداشتی مورد مصرف قرار گیرد فایکام باید توسط موسسات سمپاشی ، کارگران سمپاش و یا  
 
  : احتیاطات  
  پوست یا چشم با سم ، فورا محل آلوده را بشویید خودداری و در صورت آلوگیاز هرگونه تماس سم با دهان .  
 از تنفس و کار در محلی که گرد سم پراکنده می باشد خودداری کنید لباس های آلوه به سم را قبل از استفاده مجدد بشویید و .  
 بشویند ودر حین سمپاشی از خوردن غذا و کشیدن سیگار خودداری کنیدکشیدن سیگار  دست و صورت را بعد از سمپاشی و قبل از غذا خورد ن یا 

.  
 رختخواب خودداری کنید از پاشیدن مستقیم سم روی انسان ، حیوان ، لباس و .  

 
  : طرز مصرف فایکام  
بعد  مقدار آب مورد نظر را درسمپاش بریزید و یا موتوری روی سطوح مورد نظر پاشید . ابتدا پودر فایکام را باید در آب حل کرده ، با سم پاش های دستی  

  بزیند تا محلول شیری پودر فایکام را مقداری که در زیر ذکر می گردد به آب اضافه کنید و کامال بهم
  . کنید تا ذرات ریز سم در فضا باقی نماند رنگ یکنواختی بدست آید . از سمپاشی با فشار زیاد اجتناب  
   
 

 براي هر کدام از حشراتطرز مصرف فایکام 
  : مگس
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بهم  لیتر آب حل کنید و خوب 5گرم شکر در  100تا  50گرمی فایکم را همراه با  15پیمانه  2در آلودگی های ضعیف یک پیمانه و در آلودگی های شدید   
چراغ ها ، چهار چوب درها ، توری پنجره ها و محل پنجره ها و دور  بزنید تا شکر کامال حل شود و با این محلول مرکز تجمع مگس ها ، دیوارها ، اطراف

  . سمپاشی کنید جمع آوری زباله را
  :سوسک و عقرب  

داخل گنجه ها  این محلول مخفی گاه های سوسک ، راهروها ، زیر زمین ها موتور خانه ها، انبارها ، لیتر آب حل کنید و با 5گرمی فایکام را در  15پیمانه  2  
وسایل آشپزخانه ، پشت و زیر اتاق ها ، داخل کشوها ، توالت ، دستشویی ، داخل  ه های آب ، درها و پنجره ها ، زیر و پشت کابینت ها و، کانال ها ، لول

سمپاشی کنید . در مورد عقرب اطراف پی ساختمان  های فاضالب و هر جای دیگری را که مسیر حشرات یا محل زندگی آنها باشد به طورکامل سوراخ
  سمپاشی کنید ین تمام نقاط ورودی و راهروها رازیرزم

  : مورچه وسایر حشرات خزنده  
  . این محلول اطراف و داخل النه مورچه و مسیر حشره را سم پاشی نمائید لیتر آب حل کنید . با 5گرمی فایکام را در  15یک پیمانه   
  :ساس  
و شکاف های کف و دیوارهای محل خواب را سمپاشی کنید ولی سم را روی رختخواب  تختخواب هالیتر آب . با این محلول  5گرم در  15یک پیمانه   

  . نپاشید
   
  : بید فرش  
  . زیر آن ها را به طور مالیم سمپاشی کنید لیتر آب . روی فرش های آلوده و 5گرمی در  15یک پیمانه   
  : زنبور  
  . و همچنین محل تردد زنبورها راسمپاشی کنید زنبور و اطراف آنلیتر آب . النه  5گرمی در  15یک پیمانه   
  : پشه  
 ، جاهایی را که معموال پشه روی آنها می نشیند ، سمپاشی کنید . سطح دیوارها و سایر لیتر آب . داخل و خارج ساختمان ها 5گرمی در  15یک پیمانه   

  .دیوارها جریان پیدا نکندقسمت ها را بخوبی خیس کنید تا حدی که محلول سم روی 
  :آفات انباری  
غذایی است  تمیز کنید و تمام ساختمان انبار را به استثناء قسمتهایی که مستقیما در تماس با مواد لیتر آب . ابتدا انبار را خوب 5گرمی در  15یک پیمانه   

  . سمپاشی نمائید

  (Iconسم آیکون )

المبدا سیهالوترین است که به شکل پودر قابل حل در آب موجود می باشد. بر علیه ناقلین این سم از گروه پیروتروئید سنتز شده 
لیتر  10مگس خانگی ، مورچه   مهم در بخش بهداشت عمومی کاربرد دارد. بر علیه ناقلین ماالریا،  و دیگر آفات  مقاوم به اسپری

آیکون جزء حشره کشهای عمومی  سته سم بکار می رود.لیتر آب بر حسب ب 20آب بر حسب بسته سم و بر علیه ساس و سوسری
 می باشد که برای سمپاشی منازل ، ویالها وغیره از آن استفاده می شود.

آیکون برای مبارزه با سوسک ها خصوصا سوسکهای موجود در کابینتهای آشپزخانه ، مورچه ، مگس ، پشه وحتی از بین بردن 
 آپارتمان توصیه می شود .حشرات موجود در خاک گلدانهای داخل 

 برتری آیکون به سایر سموم بدون بو بودن این سم می باشد .

 طریقه مصرف:
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لیتر آب حل کنید و محلول حاصل را در مکان مورد  6 تا5روکش اولیه پاکت سم را باز کرده و نایلون شامل پودر سفید رنگ داخل آن را بدون باز کردن در 
 ین بردن حشرات داخل فاضالب و چاه به داخل این مجاری بریزید.نظر اسپری کنید یا برای از ب

 ساعت تعویض هوای محیط ضروری است 2ساعت باید دور از محل سمپاشی بود . و اگر سمپاشی در محیط بسته می باشد بعد از 2تذکر : برای حداقل 

 (Syfluthrin solfacسم سولفاک )

ابقایی طوالنی جهت   مورد استفاده قرار می گیرد . این سم به عنوان حشره کش با اثر  به شکل پودر قابل تعلیق در آب  مصنوعی  حشره کش پیروتروئید

گرم از این سم را در پمپ سم پاش  40تا  30و گونه های مختلف مگس بکار می رود. جهت سم پاشی بمیزان   خزنده بخصوص سوسک  کنترل حشرات

 متر مربع را سم پاشی نماید.200ده که می تواند سطحی معادل لیتری با آب مخلوط کر 10

 
   گرمی( 20کلرات پلیت یا کلرات واکس بلوک) بلوکهای   
  . درصد است 995/99درصد و سایرعوامل بی اثر به میزان /005 کلرات پلیت محتوی ماده موثره برودیفاکوم به میزان  
موش را نابود می کند و به جوندگان حساس و جوندگان مقاوم به وارفارین اثر می کند  با یک بار مصرفکلرات یک موش کش ضد انعقادی قوی است که   

  .  فاضالب ها و ....( کاربرد دارد برای مناطق گرمسیری و مناطق مرطوب )نظیر مزارع برنج ، کنار کانال های آبیاری و کلرات واکس بلوک
  . و آشامیدن امتناع باید کرد کشیدن سیگار ، خوردندر هنگام استفاده از این فرآورده از   
 
  در خصوص ایمنی بعد ازاستفاده  
 مناسب دفن کنید باید موشهای مرده را پیدا کرده و بسوزانید و یا در محل .  
 دفن کنید و آن را در آب نیندازید طعمه های خورده نشده را بسوزانید و یا در محل مناسب .  

 
  پلیت روش کاربرد کلرات  
 گردد و پیش طعمه گذاری الزم نیست کلرات به علت اثر ضد انعقادی باعث ترس موش از طعمه نمی .  
 خواهند مرد جوندگان چند روز بعد از خوردن مقدار کمی از کلرات .  
 به نقاط طعمه گذاری شده  به صورت هفتگی و یا در فواصل کمتر در صورت لزوم با مشاهده اولین آلودگی به موش طعمه گذاری انجام گیرد و

  . سرکشی شود
 مکان ، بستگی به شدت آلودگی دارد تعداد مناطقی که طعمه گذاری می شود و مقدار طعمه در هر .  

 
  نکات زیر را به خاطر بسپارید   
 ، گیردزندگی می کنند وتغذیه می کنند طعمه گذاری انجام  در تمام نقاط و مکان هایی که موش ها حرکت می کنند .  
 دسترسی پرندگان و دیگر حیوانات غیر هدف به طعمه استفاده شود از ظروف و وسایل مخصوص برای حفاظت طعمه از رطوبت وعدم .  
 فعالیت موشها متوقف نشده به این کار ادامه دهید به نقاط طعمه گذاری شده سرکشی کنید و تا زمانی که .  
 جایگزین کنید ود طعمه جدیددرمحل هایی که طعمه آلوده شده یا برده ش .  
 آشنا و محاط شده تغذیه کنند راتها ترجیح می دهند در مکان های سر پوش دار و محل های .  
 جدید را شناسایی می کنند . تغییر نقاط طعمه گذاری گاه گاهی مفید واقع می گردد موش های خانگی به صورت انفرادی تغذیه می کنند و اشیا .  
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 ( ) کشنده حشرات زیان آور محصوالت پشمیمایع پریژن   
برای مبارزه با انواع بید و سوسک فرش و سایر حشراتی که برای پشم مضرند به کار  درصد پرمترین است که 10پریژن ماده ضد بید صنعتی و محلول   

  . آفات ایمن می سازد پریژن دارای خاصیت دایمی ضد بیدی است و فرش را برای همیشه در در برابر بید و سایر میرود
 
  : خواص پریژن  
 است برای محافظت از محصوالت مخلوط پشم و پلی آمید مناسب.  
 سبب تغییر رنگ پشم نمی گردد.  
 دارای خاصیت پایدار در هنگام شستشو می باشد  
 اقتصاد و مقرون به صرفه است.  
 داراست حداکثر خاصیت حشره کشی و حداقل زیان برای انسان را.  

 
 
 کاربرد:

  برای انسان( پشه بند بهداشتی اتک)آغشته به مواد حشره کش بدون زیان
پشه  ویژه بیماریهای ماالریا و سالک از پشه بند بهداشتی اتک استفاده می کنند . پارچه این برای مصونیت در برابر بیماریهای ناشی از گزش حشرات به  

  . ماه خاصیت حشره کشی دارد 12بند به ماده دلتامترین آغشته است و حداقل 
 
  Olyset Net شه بند الی ستپ
 کارآمدی دراز مدت در نوع خود ممتاز و منحصر به فرد شناخته شده است این فرآورده با الی ست پشه بندی است آغشته به پرمترین که در اثر خاصیت  

 5تا مدت طوالنی کارآیی دارد و اثر بخشی آن دست کم برای  قرار می دهد کهآزاد کردن تدریجی و بطئی ماده حشره کش ، پشه بندی را در اختیار ما 
  .سال ضمانت می شود

   
  :کوپکس  
خالف سایر پایرتیروئیدها دارای اثر مداوم و طوالنی می باشد. کوپکس مخلوطی از  درصد پرومترین بوده و بر 25کوپکس حشره کشی است که شامل   

فعالیت یکسان بوده ولی ترانس آن دارای سمیت کمتری برای  درصد می باشد . هر دو ایزومر دارای 75و  25پرمترین به نسبت ایزومر سیس و ترانس  دو
  . حداکثر خاصیت کشندگی برای حشرات و حداقل سمیت برای انسان می باشد انسان است . این ترکیب دارای

پایروتیرین های طبیعی هستند که دارای خاصیت ضد حشره فوق العاده بوده ولی برای  بهحشره کشهای پایروتیروئید ترکیبات سنتزی با خواص مشا  
باشند . تمام این خواص همراه با تاثیر طوالنی نابود کنندگی  و سایر پستانداران از سمیت ناچیزی برخودار و قابل تجزیه بیولوژیکی در محیطی می انسان

  . ارگانوفسفره و کاربامات ها دارد س ارجحیت قابل مالحظه ای نسبت به حشره کش های ارگانوکلرین ،شده است . لذا کوپک حشرات در کوپکسمتمرکز
   
  : طریقه مصرف  
  : بررسی محل مورد نظر بر ای سمپاشی (1
  . تولید مثل می کنند را مشخص نمائید نوع حشرات موجود ، محل اختفا ، محل استراحت و جاهائی که  
  : محل سمپاشیآماده نمودن  (2
تمیز  بنابراین محل را از آشغال و زباله که حشرات در اطراف آنها تغذیه وتولید مثل می کنند . تجمع حشرات به علت عدم رعایت بهداشت صورت می گیرد  

جابجا کنید تا سمپاشی آن مکان ها می شوند در صورت لزوم آنها را  نمائید . چون بعضی از انواع حشرات در اطراف مبلمان و جعبه های بسته بندی مخفی
  . امکان پذیر باشد

  :آماده ساختن وسائل و کوپکس (3
  . تمیز بوده و به طور کامل و صحیح متصل شده باشد دقت نمائید که دستگاه سم پاشی به ویژه لوله و فیلتر آن  
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 (permithrazسم پرمترین )

گرم  5/0ز % در دسترس است . در د25پخش در آب   قابل از گروه پیرتروئید های مصنوعی که بصورت پودر 

ماه اثر ابقایی دارد . حشره کش با طیف وسیع می باشد . از محلول آماده آن برای  3تا  2در متر مربع بمدت 

 مبارزه بر علیه شپش انسانی استفاده می شود.

 احتیاط های الزم هنگام مصرف:

                                                  از تماس مستقیم با سم دوری کنید -1

 در هنگام سم پاشی بینی و دهان خود را با ماسک بپوشانید -2

 سم را مستقیما بر روی ظروف و مواد غذایی نپاشید -3

 پرهیز کنید  هنگام مصرف از خوردن آشامیدن -4

 برای جلوگیری از آسیب های پوستی از دستکش استفاده کنید -5

 احتیاط های الزم بعد از مصرف:

 بعد از سم پاشی حتما استحمام نمائید -1

 ظروف خالی سم را برای مصارف دیگر استفاده ننمائید -2

 باقیمانده سموم را در ظروف مربوطه قرار دهید و حتما از دسترس کودکان دور نگاه دارید  -3
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  (مهان درصد امولسیون ) نام تجاری 10سایپر مترین   
  ، عقرب ، جیرجیرک ، کک و سایر حشرات موذی نابود کننده انواع سوسک ، مورچه ، پشه ، مگس ، کنه ، ساس  
  درصد 90در صد مواد همراه  10سایپرمترین  ترکیبات :  
 در و دیوار ، سقف و اطراف پنجره هامتر مربع ( و به وسیله سمپاش های دستی به  100 لیتر آب ) برای 5سی سی در  50میزان و طریقه مصرف : مقدار   

  .سمپاشی نمایید . برای نتیجه مطلوب بهتر است در و پنجره به مدت چند ساعت بسته باشد
 
 
 
 
 
 
 
    

  

  نگهداری: شرایط
با تهویه مناسب، دور از مواد غذایی، سایپرمترین را در بسته بندی اصلی، همراه برچسب، در مکانهای خشک، خنک، دور از تابش مستقیم آفتاب، 

 نوشیدنی و علوفه دام نگهداری نمایید.
 تهویه مناسب، دور از مواد غذایی، نوشیدنی و علوفه دام نگهداری نمایید.

:احتیاطات الزم  

خوراکی قرار دهید. از تماس با این سم را در بسته بندی اصلی و در هر مکان خشک و خنک نگهدارید.همچنین آنرا دور از دسترس کودکان و مواد  
 پوست، چشم و لباس جلوگیری نمایید و در صورت تماس تصادفی با مقدار زیاد آب شستشو داده و توصیه های پزشکی را بکار برید. ضمنا در طول

پس از سوراخ نمودن ظرف آن  سمپاشی از خوردن ، آشامیدن و کشیدن سیگار خودداری نمایید. پس از مصرف ظرف خالی سم را سه بار شستشو داده و
.را در محلی دور از آبهای جاری مدفون نمائید. حمل و نقل این مواد باید طبق مقررات بین المللی مواد خطرناک صورت پذیرد  

 سردرد،سرگیجه،استفراغ،اسهال،اختالل در بینایی و تنفس می باشد. عالئم مسمومیت:

  . نداشته و لذا پاد زهر خاصی ندارد ان و دام سمیتدر صورت رعایت موارد فوق برای انس پاد زهر :
 

 در صورت مسمومیت مسموم را وادار به استفراغ نموده و سریعا به پزشک رسانده و برچسب آفت کش را به پزشک نشان دهید.:کمکهای اولیه

 روش و میزان مصرف 

 سطح قابل سمپاشی    مقدار مصرف  مورد مصرف 
 

 انواع سوسکها

 موریانه 

 لیتر آب 5سی سی در      70تا  50

 لیتر آب  5سی سی در    100تا  70

 متر مربع  100  

 متر مربع  100
   

 لیتر آب 5سی سی در             50 مگس،پشه و کلیه حشرات خانگی 
 متر مربع  100   
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 .این ماده برای آبزیان خطر ناک می باشد

 
 
  سیمپراتور فاگ پنج 

همراه با یک عامل گیج کننده و یک سینرژیست می باشد . ترکیب این سه عامل باعث  پایروتروئید است که محتوی سیپرمترینسیمپراتور فاگ پنج یک   

سم سمپراتور فاگ حشره کش وسیع  . می گردد شدن سریع حشرات بال دار مخصوصا مگس و پشه می شود و مرگ و میر باالیی را در آنها سبب گیج

  باز و انبارهای بزرگ کاربرد دارد. در مبارزه با حشرات پرنده و خزنده در فضاهای  الطیف که بصورت مه پاشی

  . ترمال فاگ ( مناسب می سازد )فرموالسیون این ترکیب آن را برای کار برد در مه پاشها  گز سمپراتور را با آب حل ننمائید.توجه داشته باشید هر

  تشکیل دهنده سیمپراتور مواد  
  پیپروفیل بوتوکسید -تترامترین  -سیپرومترین  -  

 
  :راهنمای مصرف  
موثر  وسایل و تجهیزات مناسب در میزان توصیه شده در هکتار به کار برده می شود . کاربرد محصول با نفت سفید یا گازوئیل مخلوط می گردد و به وسیله  

  . زیر را توصیه می کند اما شرکت سازنده غلظتلیتر در هکتار طراحی شده است .  5تا  2سیمپراتور در حجم 
 لیتر در هکتار توصیه می شود. و هنگامی که در مناطق 5سمپاشی انجام می گیرد ، میزان  هنگامی که ماشین مه پاش به وسیله نقلیه ای سوار است و  

  . لیتر درهکتار توصیه می گردد 2کوچک با یک ماشین مه پاش که توسط دست حمل می شود سم پاشی صورت می گیرد ، میزان 
   

  : غلظت مورد استفاده
 قسمت نفت سفید یا گازوئیل مخلوط شودو مه پاشی 24می بایست یک قسمت سیمپراتور با  لیتر فرآورده رقیق شده در یک هکتار 5برای کاربرد غلظت  -  

  . صورت گیرد
قسمت نفت سفید یا گازوییل مخلوط شوداین غلظت  9قسمت سیمپراتور با  1می بایست  هکتارلیتر فرآورده رقیق شده در یک  2برای کاربرد غلظت  -  

  . هکتار را سم پاشی نمود 5در برنامه های بهداشتی به کاربرده می شود . با یک لیتر سیمپراتور فاگ پنج می توان  معموال
 
  : زمان مناسب برای سم پاشی  
نتیجه صبح  باید با زمانی که مگس یا پشه فعالیت دارد هماهنگ باشد . برای کنترل مگس بهترین کمی دارد ، زمان سمپاشیاز آنجا که مه پاش اثر ابقایی   

می شود . زمان حداکثر فعالیت برای پشه ها بستگی به گونه های  درجه سانتی گراد است حاصل 30زود یا در هنگام غروب وقتی درجه حرارت زیر 
حشره اغلب برای کار برد ترمال فاگ  بیشترین فعالیت آنها هنگام غروب است . در ساعات دیگر روز شرایط آب و هوایی و فعالیت مخصوص پشه دارد . اما

  . ) مه پاش( نامناسب است
 
  :احتیاط های الزم  

  . مناسب ( استفاده شودعینک حفاظتی و لباس کار  –ماسک تنفسی  -هنگام کاربرد این سمپاش از وسایل استحفاظی ) دست کش -  
  . گردد از استنشاق سم و ذرات اسپری توسط خود و دیگران خود داری -  
  . گردد از تماسحشره کشبا پوست و خوردن وتنفسبخار آن اجتناب -  
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  . خودداری گردد از ریختن محلول باقی مانده در آبهای راکد یا روان -  
  .زمان سمپاشی قطع گرددجریان برق در اماکن سرپوشیده در  -  

 
 
  :ویژگی ها  
میکرون می رسد و در هوا پخش می گردد. بر  14 -10و سموم حشره کش به حدود  درروش استفاده از مه پاش اندازه ذرات مواد ضد عفونی کننده  

  سم های دیگر سمپاشی ، ذرات سم مستقیما به حشرات برخورد کرده و با آلوده شدن حشرا ت به خالف روش
 از طریق تماس یا تغذیه مواد سمی از بین می روند. استفاده از دستگاه مه پاش عالوه بر آنها را معدوم می کند . در حالی که در روشهای دیگر حشرات  

بیستم می گردد و باعث مصرفی یا ماده ضد عفونی کننده تا یک  این که نتیجه عملیات سم پاشی یا ضدعفونی را تضمین می نماید ، باعث کم شدن میزان سم
  . انسانی می شود صرفه جویی در وقت و نیروی

 
  :کار برد  

  . سم پاشی و ضد عفونی محصوالت کشاورزی انبارها وسیلوها -  
  . زباله ها مبارزه با حشرات بال دار درمحل های جمع آوری و تخلیه -  
  . محافظت ازمحصوالت کشاورزی در مزارع -  
  . سالن های پرورش طیور و اصطبل هاضد عفونی  -  
  . سم پاشی و ضد عفونی اماکن سرپوشیده و کانال های سربسته -  
  . جلو گیری از گسترش بیماری های اپیدمی -  
  . سم پاشی و ضدعفونی میادین میوه و تره بار -  
  . سم پاشی و ضد عفونی تصفیه خانه های فاضالب -  

 [۲۱]ماالتیون

ای تیره است. دارای کمترین سمیت در میان جدا شودهای آلی فسفره است و به عنوان آفت کش طیفه  به رنگ زرد تا قهوه کشی مایع، روغنی و حشره
 - TLVرود.  های مبارزه با حشرات و بندپایان، به ویژه ماالریا و شپش سر و بدن انسان به کار می شود و نیز در برنامه گسترده در کشاورزی استفاده می

TWA میلی گرم در متر مکعب است. ۱ون در هوا، برابر با ماالتی 

  [۲۲]پاراتیون

های آلی فسفره  کش باشد. پاراتیون سردسته حشره های آلی محلول می ای که در آب تقریبًا غیر محلول و در اغلب حالل مایعی است به رنگ زرد قهوه
باشد و  های کلین استراز در بدن می است که همه آنها امالح آلی اسدی فسفریک یا مشتقات آن هستند و خاصیت مشترک همه آنها مهار کردن آنزیم

ها به  کش اند. این گروه حشره کنند در برابر آنها مقاومتی از خود بروز نداده هایی که برای دفع آنها از این سموم استفاده می چون تاکنون حشرات و کرم
 گیرند. طور وسیعی مورد استفاده قرار می

 Thiophosو تویوفوس  Morpjhisو مورفوس  Folidolو فولیدول  Fosfernoتیوفسفات دودی اتیل پارانیتروفنیل بوده و اسامی فسفرنو  شیمیاییپاراتیون از نظر 
قرار دارند  mg/kg50تر از  در گروه پایین L.D.50هایی است که از نظر  و غیره نیز مشهور است. اراتیون جزء گروه ارگانوفسفره Sulphosو سولفوس 

گرم  ۲تا  ۵/۱گرم و مقدار کشنده آن برای انسان بالغ با وزن متوسط بین  ۱/۰بوده، مقدار خطرناک آن  mg/m3 1/۰العاده سمی و حداکثر مجاز آن  فوق
میلی گرم در متر مکعب است. مسمومیت با پاراتیون معمواًل نزد کارگران تهیه کننده سموم در  ۰۵/۰پاراتیون در هوا، برابر با  TLV - TWA است.

این سم  آید گاهی نیز افراد به قصد خودکشی از ها و وسایل آلوده پیش می ها، کارگران سم پاشی و مصرف کنندگان مواد سم پاشی شده یا خوراکی کارخانه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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کنند. در حال حاضر در ایران بیشتر کشاورزان مصرف کننده سموم به علت عدم اطالع صحیح از چگونگی مصرف و سمیت آن و کسانی که به  استفاده می
گران و از راه خورند در معرض خطر قرار دارند. مسمومیت ممکن است به علت نفوذ سم از راه پوست و یا از راه تنفس نزد کار قصد خودکشی آن را می

خوراند تولید شود. در هر حال سم وارد شدن در بدن از راه خون به دستگاه عصبی رسیده و  دستگاه گوارش نزد کسانی که به قصد خودکشی آن را می
ارضی چون سریع شدن تواند عو آورد. به طور کلی پاراتیون از هر راهی که وارد بدن شود بسته به غلظت سم وارده می عالیم مسمومیت را بوجود می

های  تنفس، سرگیجه کند شدن نبض، سردرد، درد سینه و شکم، اسهال و عرق فراوان، تنگ شدن مردمک چشم و بی حرکتی، تشنج خفیف به شکل تکان
 عضالنی، اختالالت بینایی، اغما و حتی مرگ به دنبال داشته باشد.

شود، ولی در انسان برای این تعویض زمان زیادی  صد هزار برابر قویتر از پاراتیون است. در بدن حشره، گوگرد سریعًا با اکسیژن تعویض می ،پارااکسون
شود. اخیرًا مصرف حشره کشهای اورگانوکلرین به دلیل پایداری و  الزم است از این رو به جای پارااکسون برای مبارزه با حشرات از پاراتیون استفاده می

ز آن بر ترس از اثرات دراز مدت آتها کاهش یافته است. عدم مصرف د. د. ت بیشتر به دلیل بازتاب محیطی آن بر حیات وحش بود تا سمیت ظاهرًا ناچی
گردیدند، گرچه دارای پایداری کمتری بودند، اما میزان سمیت آنها در انسان. ترکیبات اورگانوفسفره که جایگزین حشره کشهای اورگانو کلرین 

برابر ترکیبات اورگانوکلرین بود. به عنوان مثال ترکیبات اورگانوفسفره علت اصلی مسمومیت کارگران کشاورز در کالیفرنیا  ۱۰۰پستانداران بیشتر و شاید 
روند. همانطور که  عملکرد یکسان و سم زایی مشابه وجود دارند که به عنوان حشره کش به کار میباشد. امروزه ترکیبات اورگانوفسفره بسیاری با نحوه  می

شوند. پاراتیون که اولین بار  قباًل اشاره شد، ترکیبات ارگانوفسفره سمی تر هستند و بیشتر از آفت کشهای نوع ارگانوکلرین باعث بیماری یا مرگ انسانها می
از پر مصرف ترین حشره کشهای ارگانوفسفره بود که برخی از مهمترین مسمومیتهای گروهی به ثبت رسیده )جدول  ساخته شد، یکی ۱۹۴۴در سال 

کند و به همین دلیل در  دهند. پاراتیون در پستانداران مسمومیتهای شدیدی ایجاد می ( و احتمااًل بسیاری از مسمومیتهای را به آن نسبت می۱شماره 
نمایند. یکی از این نوع حشره کشها، ماالتیون است، که به دلیل تفاوت شیوه  ای با سمیت کمتر را جایگزین پاراتیون می نوفسفرهموارد خاص ترکیبات ارگا

شابه باشد. اما به هرحال اثر ترکیبات ارگانوفسفره از نظر کیفی م متابولیسم آن در حشرات و پستانداران، دارای دامنه تاثیر محدودتری نسبت به پاراتیون می
 توان یکجا مورد بررسی قرار داد. یکدیگرند، به طوری که این ترکیبات را می

شود. بعضی از آنها مانند پاراتیون از راه  ها از آن استفاده می همچنین کرم، دفع حشراتالعاده زیاد بوده و در کشاورزی برای  ها فوق کش تعداد این حشره
های فسفردار آلی برای سم پاشی درختان میوه،  کش کنند. از حشره تماس و برخی مانند دمتون از راه داخلی )خوراکی( اثر سمی خود را اعمال می

کنند. متأسفانه این مواد روی  های حیوانات و پرندگان نیز استفاده می و مگس و پارازیت گیاهان تزئینی و چمن، مزارع کشت پنبه، حتی از بین بردن پشه
رفت موارد مسمومیت زیادی دیده شده است. این سموم  انسان اثر سمی شدیدی دارند و در اوایل مصرف آنها که هنوز تدابیر حفاظتی کافی به کار نمی

شوند به عالوه آستانه سمیت  ه و باعث مسمومیت شوند بلکه از راه تنفس و پوست سالم نیز وارد بدن مینه تنها ممکن است از راه خوراکی وارد بدم شد
 آید. های خطرناک به سرعت و سهولت پیش می آنها فاصله زیادی با آستانه کشندگی ندارد و در نتیجه مسمومیت

رنگ است. یکی از کاربردهای  کشی و قارچ کشی طیف گسترده است. خالص آن، مایعی روغنی و بی دیازینون ترکیبی است که دارای اثر حشره دیازینون
دیازینون در هوا،  TLV - TWAاورزی نیز مصرف دارد. های کلره مقاوم هستند. در کش کش هایی است که به حشره ها و به ویژه گونه آن، کنترل سوسک

 میلی گرم در متر مکعب است. ۰۱/۰برابر با 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=TLV_-_TWA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 موادگندزدا

 مقدمه

هاي پس از زایمان نشـان  هاي ناشي از عفونت هاي گندزدا را در پیشگیري و کاهش دادن مرگ ها با محلول ارزش شستن دست Semmelweisاولین بار 

 ها را کاسته و از آنها پیشگیري نماید. ( نیز موفق شد با به کارگیري اسید کربولیك شمار عفونت زخمListerداد، سپس لیستر )

زندگی ، قدرت و تکثیر و انتقال آنها از فرد بیمار به شخص سالم و توانایی آلوده نمودن غذا و سایر نیازمندی های  وجود میکروب های بیماریزا در محیط

مقابله نمایند و درصدد کشف راههای مبارزه برآیند . اهمیت استفاده از مواد   روزمره آنان ، دانشمندان را بر آن داشته تا با این دشمنان نامریی انسان

هاي عفونت زدایي )گندزدایي وسترون سازي( از پایه هاي  ها نیز کاسته نشده و در حال حاضر استفاده از روش تي در عصر طالیي آنتي بیوتیكگندزدا ح

ي ها هاي بیولوژیك روش هاي بیمارستاني است. براي عفونت زدایي هوا، آب، محیط فیزیکي، وسایل و مواد و محیط مهم برنامه هاي موفق کنترل عفونت

 گوناگون فیزیکي و شیمیایي وجود دارد . 

 تعاریف و اصطالحات 

و براي کم کردن بار میکروبي از روي  ( موادی هستند که برای نابودکردن ارگانیسمهای موجود در محیط و اجسام غیرزندهDisinfectant) گندزداها
ها ، دستشویی و حمام هستند. این مواد که اغلب  ها ، سطوح ، کاشی بکار میروند. گندزداها پاک کننده ابزار ، وسایل ، لباس سطوح بیجان و اجسام
 کنند. برند و یا از رشد آنها جلوگیری می ها را از بین می ها آن و سایر ارگانیسم ها قارچ، ها ویروس، ها باکتریشیمیایی هستند با اثر بر 

جان.استفاده از  های فیزیکی یا شیمیایی به منظور کم کردن بار میکروبی در محیط یا ابزار بی گندزدایی یعنی استفاده از روش( : Disinfection) یيگندزدا
باشد. گندزادیی به معنی  های مسری می بیماریها بخصوص ، هم پیشگیری از بیماریگندزدا ها برای تامین سالمتی بسیار ضروری است و از عوامل م

 نیست و در گندزدایی ارگانیسمهای بسیار مقاوم مانند هاگ باکتریها از بین نمیروند سترون کردن

 شوند. های زنده استفاده می ای از مواد هستند که در سطح پوست، بدن و در بافت دسته: (antisepticننده ها یا آنتی سپتیک)ک ضدعفونی

 :عملکرد

( که قابلیت نابود سازی مستقیم سلول باکتری از طریق Bactericide: لیسیانگ)به  باکتری کشمواد گندزدا شامل دو دسته هستند، مواد گندزدا ی 
( که از رشد و Bacteriostatic: انگلیسی)به  مهارگر باکترینابودسازی دیواره آن که منجر به جذب آب، تورم و ترکیدن آن می شود را دارند و مواد گندزدا ی 

 کنند. باکتری جلوگیری می تقسیم سلولی

 را دارند. باکتریهاگندزداهایی هستند که تنها قابلیت نابود سازی  :(Antibacterials) ضد باکتریها

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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 :کش میکروب

و باکتریایی را از بین  ویروسیهای  های میکروبی شامل عفونت ( است که عفونتBiocide: انگلیسی)به  کش زیست( هرگونه Microbicidesمیکروب کش )
های شیمیایی یا بیولوژیکی از بین  تواند هر گونه ارگانیسم مضر را با استفاده از روش کش یک ماده شیمیایی یا میکروارگانیسم است که می برد. زیست می

 ویروس کشها( و Antiviral drug) داروهای ضد ویروسیها هستند شامل  ی ویروسهایی که تنها ویژٔه نابود ساز کند. میکروب کش برده، خنثی یا کنترل
(Virucide.می باشند ) 

و به کارگیري  قبل از ورود به بحث عفونت زدایي فیزیکي و شیمیایي الزم است به ذکر برخي از اصطالحات رایج در این زمینه بپردازیم تا ضمن درك مفاهیم

 هاي ناهمگون نداشته باشیم. ها از اصطالحات، برداشت روش

 ها" یا مواد قابل رویت با آب. این عمل باعث حذف اجرام می شود تا باعث از بین رفتن اجرام .  یعني زدودن "دبري ( :Cleaningپاك کردن ) 

 ا.هاي فیزیکي یا شیمیایي به منظور از بین بــردن و تخریب کلیه اشکال ارگانیسمي از جمله اسپوره یعني استفاده از روش ( :Sterilization)  سترون سازي 

Biodeterioration : هاي بیولوژیك . یعني تخریب فعالیت 

Decontamination : یعني عفونت زدایي ابزار آلوده به طوري که براي استفاده بي خطر و مناسب باشند. 

Fumigation : زدا . یعني استفاده از دودها و بخارات مواد عفونت 

Pasteurization :  ًدرجه سانتي گراد تا نیم ساعت . 60استفاده از حرارت   وقتی هدف ما از به کاربردن ماده ضد میکروبی نابودی عوامل بیماریزا باشد مثال 

 یعني استفاده از کلر یـا ازون براي سالم سازي آب . ( :Ozonization( و ازونیزاسیون )Chlorinationکلریناسیون )

هاي زنده است. مانند  ها از روي بافت ماده اي است که بازدارنده فعالیت و یا نابود کننده ارگانیسم( : Antisepticکننده ها )آنتي سپتیك یا ضدعفونی 

ونی کننده ضدعفونی پوست و یا زخم . غلظت ضدعفونی کننده ها بایستی کمتر از گندزداها باشد تا از آسیب به بافتها جلوگیری شود به همین دلیل ضدعف

 سبت به گندزداها سمیت کمتری دارند . ها ن

هاي دیگر در انسان،  شود و باعث بازدارندگي یا کشتن ارگانیسم ها تولید مي ماده آلي شیمیایي است که توسط ارگانیسم ( :Antibioticآنتي بیوتیك )

 شود. حیوانات و گیاهان مي

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B6%D8%AF_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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نفوذ پذیری آب را افزایش می دهند تا مواد آلی راحتتر از سطوح پاک شوند . و ماده اي است که با کاهش کشش سطحي قابلیت  ( :Detergentدترجنت )

بین آنها آلودگي و ذرات و گرد و غبار و ... را از سطوح پاک می کند و اجازه می دهد تا ضدعفونی کننده ها به میکروارگانیسم ها که در زیر و یا  همچنین 

  قرار دارد دسترسی پیدا کنند . 

ماده بهداشتي است که با مواد ضدمیکروبي همراه است. این مواد تمام اجرام را از بین نبرده و فقط جمعیت میکروبی را در سطح  ( :Sanitizerسنیتایزر ) 

 اشیاء کاهش داده تا از نقطه نظر بهداشت عمومی بی خطر و ایمن باشند ) شوینده ها ( 

( و اویسید Sporicide( ، اسپوریسید )Fungicide( ، فونژیسید )Viricide( ، ویریسید )Bactericideباکتریسید )( Biocide( ، بایوسید )Germicideمواد ژرمیسید )

(Ovicide :) این مواد روی پروتئین ها بویژه آنزیم های مهم  ها هستند.  ها، اسپورها و تخم انگلي ها، قارچ ها، ویروس کشنده ارگانیسم، اعم از باکتري

 و یا جایگزینی باشد .  ند . مکانیسم عمل ممکن است اکسیداسیون ، هیدرولیز ، تغییر ماهیتاجرام عمل می کن

Biostatic / Germistatic  :  . به موادی اطالق می شود که صرفًا از رشد و تکثیر اجرام جلوگیری می کنند 

 شوند. براي مواد رنگ بر بکار برده مي Bleachنیز براي مواد خنثي کننده بوهاي بد و  ( :Deodorantدئودورانت )

منافذ ، حذف میکروارگانیسم ها از مایعات را گویند که در صنعت و آزمایشگاه کاربرد دارد . صافی ها انواع مختلف دارند و اثر آن ها به اندازه  پالیدن :
 جنس صافی و سایر فاکتور ها بستگی دارد .

 دزداي مناسب : هاي الزم براي یك ماده شیمیایي گن ویژگي

 گستره اثر وسیع داشته باشد.

 در آب محلول باشد.

 براي پوست، چشم و دستگاه تنفس، محّرك نباشد

 ها به آن مقاوم نباشند. ارگانیسم

 باعث خوردگي فلزات نشود.

 به سرعت اثر کند.

 فاقد بوي زننده باشد.

 روش استفاده آن آسان باشد.
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 از خود الیه اي باقي بگذارد.

 استفاده همزمان آن با مواد پاك کننده میسر باشد. 

 با ثبات باشد.

 سمي نباشد.

 ارزان باشد.

    خاصیت خود را در مقابل مواد آلي مثل خون، خلط، ادرار و مدفوع حفظ کند . 

 نکات قابل توجه در استفاده از ضدعفوني کننده ها و مواد شیمیایي

 استعمال خارجی است و از ورود آنها به دهان ، چشم ، گوش و دستگاه تنفسی جدا باید جلوگیری کرد. ها و گندزداها تنها برای ضدعفونی کننده 
 ها را باید شناخت و از تماس آنها با هم جلوگیری کرد. برای مثال تی کشیدن و تمیز کردن با ابر و اسفنج ، باعث  اثر کننده ضدعفونی کننده عوامل بی

ها ، سبب  ها و پالستیک توان بیان کرد که چوب ، کتان ، پارچه ، الستیک شود. علت این امر را این گونه می ده میاثر کردن مواد ضدعفونی کنن بی
 شوند. ها و ساولن می اثر کردن فنل خنثی و بی

 کند. اثر می مواد ضدعفونی کننده را نباید با هم استفاده کرد. مثاًل صابون ، ساولن را بی 
 اید در مقادیر کم استفاده نمود.مواد ضدعفونی کننده را ب 
 شود. )با آب ژاول و ید ، این کار را نباید کرد.( اثر میکرب کشی هر گندزدایی با آب داغ بیشتر می 

 بایست رعایت گردد : نکاتی که در استفاده از ضدعفونی کننده ها می

 محدودیت اثر.1

 میکروارگانیسم های خاص تعیین میگردد.اثر ضدعفونی کنندگی یا جرم کشی درمقابل یک گروه از 

 تا حداکثر ضرر(  )به ترتیب از حداقلکلمات اخطار دهنده به منظور نشان دادن میزان خطر محصول.2

       Caution 

       Warning 

       Danger 

       Poison / Danger 
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 . کمک های اولیه3

 تماس با ضدعفونی میبایست انجام گردد.شامل اقداماتی است که به هنگام بلع یا تنفس ویا 

 . رعایت نکات پیشگیرانه4

 مخاطرات زیست محیطی 

 )مخاطرات فیزیکی و شیمیایی) قابلیت اشتعال یا اثر خورندگی 

 اطالعات مربوط به چگونگی نگهداری و از بین بردن محصول 

 . نحوه استفاده5

 ) نوع مصرف)پاک کنندگی در مقابل ضدعفونی 

 استفاده)کشندگی ، کنترل کنندگی( تعیین رقت مورد 

 )روش استفاده )اسپری 

 بایست مدنظر قرار گیرد. نکاتی که در اجرای یک برنامه ضدعفونی می

 نوع استفاده از ضدعفونی کننده 

 ضدعفونی معمول کلینیک یا فارم 

 استفاده در زمان بروز بیماری 

 2.  نوع میکروارگانیسم هدف 

 3.  خصوصیات ضدعفونی کننده مورد استفاده 

 4.  عوامل زیست محیطی 

 5.  سالمتی و ایمنی پرسنل و حیوانات 

 نکات مورد توجه در خصوص میکروارگانیسم ها 

 .اجرام از نظر حساسیت به ضدعفونی کننده ها بسیار متفاوت اند 

  بیشتری دارند.به طور کلی باکتریهای گرم مثبت به ضدعفونی کننده های شیمیایی حساسیت 

 .ویروس های آب دوست و فاقد پوشش نسبت به ویروسهای دارای پوشش و چربی دوست به ضدعفونی کننده ها مقاومترند 

 )اجرام از نظر توانایی در زنده ماندن در محیط)بستر، مواد آلی(بسیار متفاوتند)تولید هاگ و بیوفیلم 

 :ضدعفونی کننده ایده ال

  وسیع الطیف 
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  درهر محیطی فعال باشد 

  .غیرسمی،غیرمحرک و فاقد خاصیت خورندگی باشد 
 .درواقع هیچ ضدعفونی کننده ایده الی وجود ندارد.  ***نسبتًا ارزان باشد 

 نکات مورد توجه در خصوص ضدعفونی کننده ها : 

 غلظت گندزدا و ضدعفونی کننده ها .1

ها و  تواند حتی منجر به رشد بیشتر ریزجاندارانی مانند باکتری ای باشد، زیرا غلظت کم می شدهغلظت گندزدا باید کاماًل غلظت متناسب و تنظیم 
های منطقه شده و هنگام بهبود  تواند منجر به آسیب رسیدن به بافت هایی که نسبت به آن گندزدا پایداری و مقاومت دارند شود و غلظت باال می ویروس

 جراحت را درازا ببخشد.

  متناسب با هدف ضدعفونی انتخاب رقت ، 

  .ضدعفونی کننده ها در غلظت های بیشتر مؤثرترند . اما مخاطرات آنها نیز افزایش میابد 

 .آب مورد استفاده در رقیق سازی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است 

 . روش های مورد استفاده2

  استفاده از برس 

  اسپری 

  غوطه ور کردن لوازم در ضدعفونی کننده 

 گازدهی 

 . زمان تماس یا اثرگذاری ضدعفونی کننده ها3

  .ضدعفونی کننده ها از نظر مدت زمان مورد نیاز جهت اثر گذاری بسیار متغیراند 

  .محل های مورد نظر میبایست به طور کامل با ضدعفونی کننده پوشیده شود تا از خشک شدگی زودهنگام جلوگیری به عمل آید 

  .باقیمانده بعضی از ضدعفونی کننده ها ممکن است فعالیت خود را حفظ نمایند 

 دقیقه روی سطوح باقی بماند.)رطوبت براق( 10میبایست حداقل به مقدار   ضدعفونی کننده 

 . پایداری و ذخیره سازی ضدعفونی کننده ها4

 بعضی از ضدعفونی کننده ها به نور و گرما حساس اند. 

 اطی به منظور ایجاد ایمنی. اقدامات احتی5

  رعایت ایمنی کامل پرسنل با استفاده از لوازم حفاظت شخصی 
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  رعایت اصول ذخیره سازی مناسب 

  ایجاد آمادگی در نحوه صحیح مخلوط کردن ضدعفونی کننده ها و روشهای کاربردی آنها 

 هزینه و مالحظات اقتصادی به هنگام انتخاب ضدعفونی کننده ها 

 برنامه ضدعفونی. هدف از 6

 پیشگیری از بروز یک بیماری عفونی یا کنترل بیماری 

 . میزان مواد آلی7

  .برداشت و پاکسازی تمامی مواد آلی قبل از ضدعفونی بسیار مهم است 

  .مقدار مواد آلی موجود روی کارائی یک برنامه ضدعفونی مؤثر است 

 ؤثر اند.)فنل ها(بعضی از ضدعفونی کننده ها در حضور مواد آلی تاحدودی م 

 . وضعیت توپوگرافی سطوح8

  .سطوح ایده آل برای ضدعفونی سطوح صاف میباشند 

 .سطوح متخلخل ، ناصاف به خصوص سطوح چوبی و خاکی میتوانند اجرام را در خود نگه دارند 

 . درجه حرارت9

 درجه سانتیگراد دارند.  20بیشتر ضدعفونی کننده ها بهترین اثر خود را در 

  .افزایش دما میتواند زمان تماس ضدعفونی کننده ها را کاهش دهد 

  .درجه حرارتهای پائین ممکن است اثربخشی این مواد را کاهش دهد 

  درجه سانتیگراد نصف میگردد. 10تعداد اجرام به ازای هر 

 . سختی آب10

 اهش دهد)فنل ها(سختی آب میتواند ضدعفونی کننده های خاصی را غیر فعال ویا کارائی آنها را ک 

11 .PH 

  فعالیت برخی از ضدعفونی کننده ها تحت تأثیرPH  .قرار دارند 

  گلوتارآلدئید درPH >7  و ترکیبات چهارتایی آمونیوم درPH 10-9 .مؤثراند 
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  . حضور سایر ترکیبات12

 قابلیت نفوذپذیری با صابونها همراه میشوند. ترکیبات یددار به وسیله ترکیبات چهارتایی آمونیوم غیرفعال میشوند و فنل ها برای افزایش

 سطوح گندزدایي  

 کنند:  دسته تقسیم مي 3مواد گندزدا را از نظر سطح گندزدایي به 

  ( High Level Disinfectant)(H.L.D) سطح باال الف( 

 (Intermediate Level Disinfectant) (I.L.D)بینابیني ب( 

 (Low Level Disinfectant )( L.L.Dسطح پایین )ج(

 

.مواد گندزداي سطح  فرمالدئید، پراستیک اسید، گلوتارالدئید ،  پراکسید هیدروژنمانند : High Level Disinfectant(H.L.D )الف. مواد گندزدای قدرت باال
ساعت (  3 – 12س آنها ) شوند. این مواد در صورتی که مدت زمان تما ها به جز تعداد زیادي از اسپورها مي ( باعث کشته شدن تمام ارگانیسمH.L.Dباال )

 افزایش یابد می توانند عمل استریلیزاسیون ) استریلیزاسیون شیمیایی ( را انجام دهند .

درجه( بیشتر از ده  70الکل یده( الکل – بتادینمانند ترکیبات کلر ، ترکیبات ید ) : Intermediate Level Disinfectant(I.L.D) ب. مواد گندزدای قدرت بینابینی
تر ویروس ها و قارچ ها هاي وژتاتیو ) که قادر به جوانه زدن می باشند ( از جمله مایکوباکتریوم توبرکولوزیس و بیش باعث کشته شدن همه ارگانیسم دقیقه (

 شوند مي

 ترکیبات آمونیوم – فنلمانند ترکیبات Low Level Disinfectan :(L.L.D) ج. مواد گندزدای قدرت پایین
شوند. این مواد در صورتی که مدت زمان تماس  می اسپورهاها به جز تعداد زیادی از  ( باعث کشته شدن تمام ارگانیسمH.L.Dمواد گندزدای سطح باال )

و به طور معمول برای پاکسازی سطوح استفاده ) استریلیزاسیون شیمیایی ( را انجام دهند  استریلیزاسیونساعت ( افزایش یابد می توانند عمل  3 – 12آنها ) 
 می شوند

و  مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهای وژتاتیو ) که قادر به جوانه زدن می باشند ( از جمله  ( باعث کشته شدن همه ارگانیسمI.L.Dمواد گندزدای بینابینی )
های دارای پوشش  ها و ویروس های وژتاتیو، قارچ ( باعث حذف خیلی از باکتریL.L.Dشوند و مواد گندزدای سطح پایین ) بیشتر ویروس ها و قارچ ها می

 می شوند. شوند و به طور معمول برای پاکسازی سطوح استفاده مي

 سطح بندی

 بخشهای مختلف مراکز درمانی از لحاظ خطر انتقال عفونت و حساس بودن به سه دسته تقسیم می شوند:

 سطوح بااهمیت باال که نیاز به گندزدایی مرتب و اصولی دارند مانند اتاق عمل-ICU- اتاقهای ایزوله -زایشگاه و نوزادان 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A6%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3
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 های بستری بخشها. سطوح بااهمیت متوسط مانند بخشها و اتاق 
 .سطوح بااهمیت پایین مانند قسمتهای اداری بیمارستان 

 هاي عفونت زدایي و گندزدایی : روشانواع 

 هاي سترون سازي یا گندزدایي عبارتند از: هاي جاري عفونت زدایي، اعم از روش انواع روش

 . فیزیکی1

 . شیمیایی2

 گندزداهای فیزیکی:

است حرارت مرطوب )اتوکالو ، جوشاندن و پاستوریزه کردن( و حرارت خشک حرارت بر دو نوع : حرارت .1

 )فور ، سوزاندن و شعله(

 سرد کردن و فریز کردن: برودت  .2

 رطوبت برای رشد بسیاری از باکتریها ضروری است :خشک کردن .3

 ساده ترین و قدیمیترین روش گندزدایی: نورخورشید .4

 ( UV)  فرابنفشاشعه های مختلف بویژه تابش  : اشعه .5

 نوع است : 2حرارت بر 

ه حرارت و زمان آن دارد ، به این صورت که تمامی میکروب ها در اثر حرارت مرطوب از بین می روند و سرعت مرگ آنها بستگی به درج حرارت مرطوب :

 هر چه حرارت بیشتر باشد زمان از بین رفتن عوامل بیماریزا کوتاهتر است . حرارت مرطوب شامل موارد زیر است :

   استفاده از بخار آب )اتوکالو ( .1

 جوشاندن .2

 . پاستوریزه کردن3

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4
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تاثیر حرارت مرطوب خیلی بیشتر از حرارت خشک است و در درجه حرارت های مشابه زمان استریل نمودن یا حرارت مرطوب از حرارت  :حرارت خشک 

   خشک کمتر است . ولی در مواردی که نمی توان از حرارت مرطوب استفاده کرد بایستی از حرارت خشک استفاده نمود . انواع حرارت خشک شامل :

 شعله  .3                                                      سوزاندن   .  2                                  (فور حرارت خشک ) .1

 هاي سترون سازي فیزیکی  روش

 حرارت مرطوب )اتوکالو( :  

سازي است. اتوکالو دستگاهي است که با استفاده از  حرارت مرطوب هنوز، موثرترین، متداول ترین، قابل اعتمادترین و کم هزینه ترین روش براي سترون

گیرد و  ( صورت ميGravityعوامل دما، بخار، فشار و زمان، عمل می کند . در این دستگاه، بایستي "هوا" با "بخار" جابجا شود. این جابجایي یا با نیروي ثقل )

د، به علت اختالف وزن مخصوص هوا و بخار، درجه حرارت به حد مطلوب ( . اگر هواي داخل دستگاه کامال تخلیه نشوPrevacuumیا با مکش پمپ)

بخار، نخواهد رسید. این دستگاه داراي یك مخزن فوالدي ضدزنگ، ضداسید و باز و ضدمغناطیس، در فوالدي با واشر نسوز، قفل ایمني، شیرهاي آب و 

لیتر متفاوت است .  1000لیتر تا بیش از  5باشد و حجمش از  ج و سیستم ارت ميهاي هوا و بخار، سوپاپ اطمینان، فشارسنج، حرارت سنج، زمان سن صافي

 دقیقه متفاوت و واحد سنجش فشار یکي از موارد زیر است:  30تا  4درجه سانتیگراد است و زمان، بسته به نوع دستگاه  134تا  121در این دستگاه، دما 

 میلیمتر جیوه 750بر اینچ مربع = پوند  5/14کیلوپاسکال =  100یك اتمسفر = یك بار= 

کشد. اتوکالو براي سترون  دقیقه طول مي 20تا  15شود تا فشار اتاقك به صفر برسد. این مرحله  در پایان مرحله سترون سازي، بخار دستگاه تخلیه مي 

که در آن  Flash Sterilizationسریع وجود دارد بنام  رود. نوعي سترون سازي کردن لوازم جراحي فلزي، شیشه ها، مایعات و بعضي مواد پالستیکي بکار مي

 شوند.  دقیقه سترون مي 3پوند بر اینچ مربع، ظرف  60درجه سانتیگراد و فشار  134وسایل، در دماي 

و باقي ماندن رطوبت در توان با آن سترون کرد. ولي کند شدن وسایل برنده  در استفاده از اتوکالو زمان کوتاه و نفوذ خوب است، و وسایل زیادي را مي

 بسته ها در پایان کار از معایب این روش به حساب می آید . 

در بسته ها(،  عملکرد اتوکالو را بایستي با بررسي حرارت سنج با ترمومتر شاهد، وزن کردن بسته ها قبل و بعد از فرایند )جهت بررسي باقي ماندن رطوبت

 ارزیابي نمود.   ( B. Stearothermophilus)   استئاروترموفیلوس  استفاده هفتگي از اندیکاتورهاي بیولوژیك باسیلوساستفاده از اندیکاتورهاي شیمیایي و 

 جوشاندن با آب : 

لذا سترون کننده نیست، ولي در مواقعي که وسیله یا ماده سترون کننده در اختیار   ها را از بین ببرد تواند اسپورها و بعضي ویروس معموال آب جوش نمي
دقیقه  15درجه سانتي گراد، براي مدت  100توان وسایل را در  نیست و برای لباس و لوازمی که با خلط و مدفوع بیمار آلوده شده استفاده می کنند . مي

 جوشاند. 
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 پاستوریزاسیون : 

ساعت و قرار دادن در محیط سرد را پاستوریزه کردن )پاستوریزاسیون( گویند که در این فرایند  5/0درجه سانتیگراد براي مدت  60استفاده از حرارت 

 روند. این روش برای از بین بردن عوامل بیماریزا در شیر و یا مواد غذایی بکار می رود .  زا از بین مي عوامل عفوني بیماري

 حرارت خشك یا فور

شود. این دستگاه داراي بدنه فوالدي، فن، زمان سنج، حرارت  فور، داراي یك اجاق و یك اتاقك عایق کاري شده است که با جریان برق گرم مي دستگاه

در  درجه سانتیگراد 171ساعت، در  2درجه سانتي گراد در مدت  160سنج، تنظیم کننده درجه حرارت، ترموستات و سیستم ِارت است. در این دستگاه در 

اخیر    شوند. به مورد دقیقه وسایل استریل مي 10تا  6درجه سانتي گراد در مدت  191ساعت و در  5/0درجه سانتي گراد در مدت  180ساعت، در 1مدت 

Rapid Heat Transfer   .گویند 

ها، فرزها، مته ها، لوله هاي شیشه اي و آیینه ها را  تر، دریلها، تیغ، قیچي، نوك الکتروکو ها، گازهاي آغشته به وازلین، پودرها، سوزن توانیم روغن با فور مي

شود. نفوذ پذیري آن ضعیف است، نیاز به  ، زنگ زدگي وکند شدن لبه هاي برنده وسایل فلزي نمي  سترون کنیم. فور وسیله ارزاني است و سبب خوردگي

شود. براي کنترل عملکرد فور، بایستي هر روز واشر نسوز آن  ساس به حرارت ميزمان طوالني دارد، موجب تغییر رنگ و سوختن کاغذ و پارچه او ابزار ح

هاي بیولوژیك )باسیلوس سوبتیلیس که به  را بازدید کنیم، با دماسنج شاهد، صحت عمل حرارت سنجش را کنترل نماییم. و هر هفته با استفاده از آزمون

 ابي نماییم .حرارت خشك بسیار مقاوم است( عمل سترون سازیش را ارزی

درجه سانتیگراد نرسیده نباید در دستگاه را باز کنیم، زیرا به علت اختالف دما، آلودگي هواي بیرون به وسایل  50در پایان کار با فور، تا درجه حرارت به زیر 

  کند. داخل دستگاه سرایت مي

 روغن داغ ـ شعله مستقیم :

درجه سانتي گراد استفاده کرد. همچنین استفاده از شعله  170توان از روغن داغ با حرارت بیش از  ميبراي برخي وسایل، مثل بعضي وسایل دندان پزشکي 

 چراغ الکلي به منظور سترون سازي در آزمایشگاه ها رایج است.

   سوزاندن:

زخم ، پارچه های مصرف شده ، البسه بیماران سوزاندن بهترین وسیله سترون سازی است . این روش معمواًل برای از بین بردن اجسام آلوده از قبیل باند 

 مبتال به بیماری های مسری و خطرناک ، لیوان کاغذی مسلوالن ، زباله ، الشه حیوانات آلوده و وسایل بی ارزش دیگر کاربرد دارد . 

 فتن بسیاری از میکروب ها می شود . از موارد دیگر حرارت خشک می توان اطو را نام برد . اطو کردن لباسها سبب گندزدایی البسه و از بین ر

   برودت :
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را که  اگر چه سرما خاصیت گندزدایی ندارد ولی مانع رشد میکروب ها گردیده و به عنوان ضد فساد عمل می نماید . سرما رشد میکروب ها و قارچ ها

تلف سرما متفاوت بوده و بستگی به تاثیر درجه سرما بر باعث فساد مواد غذایی می شوند ، متوقف می کند . مدت نگهداری مواد غذایی در درجات مخ

 روی هر نوع غذا دارد . 

 خشک کردن : 

 باکتری های مختلف در برابر خشک کردن حساسیت متفاوت دارند . خشک کردن موادی که حاوی باکتری هستند ، اغلب منجر به مرگ آنها می شود .

رای سطوح خشک و تمیز مقدار کمی باکتری در بر دارد . خشکی برای جلوگیری از تولید باکتری ها موثر است . خشک کردن یکی از راه های قدیمی ب

 گهداری غذا است و از این طریق بیشتر برای میوه ، سبزی ، شیر ، ماهی و .... استفاده می شود . ن

   نور آفتاب و اشعه :

فرا بنفش  نور خورشید ارزانترین و مناسب ترین گندزدا است . به طور کلی میکروب ها در مقابل هوا و آفتاب فوق العاده حساس هستند چرا که پرتوهای

تاب دادن منازل و خورشید برای باکتری ها و ویروس ها مرگبار هستند و هوا نیز به علت تبخیر رطوبت بر بسیاری از باکتری ها اثر کشنده دارد . لذا آف

 البسه و اثاثیه یکی از مهم ترین طرق گندزدایی و جلوگیری از امراض مختلف است . 

  از راه های دیگر گند زدایی فیزیکی به موارد زیر می توان اشاره نمود :  

 اتوکالو اتیلن اکساید

% به کار 100زا باشد. اکسید اتیلن یا با غلظت  تواند آتش لوط شود مياکسید اتیلن گازي است بي رنگ، قابل اشتعال و محلول در آب که وقتي با هوا مخ

کشد.  دقیقه طول مي 285شود. تقریبا هر چرخه سترون سازي  % به کار برده مي50درجه سانتي گراد و رطوبت  60، دماي  CO2% 12شود و یا با  برده مي

هاي بیهوشي،  ادهي شوند زیرا مواردي از سوختگي صورت در هنگام استفاده از ماسكساعت هو 24تا  8شوند باید  سترون مي ETO  تمام وسایلي که با

شده است. از  التهاب حنجره و ناي در استفاده از لوله هاي تراشه، همولیز خون در دیالیز و استفاده از کاتترها در عمل جراحي قلب و آنژیوگرافي دیده

وسایل پالستیکي، الستیکي، چرمي، پنبه اي و ابریشمي، ابزار آندوسکوپي، کاتترها و لوله ها، ابزار توان جهت سترون کردن  اتوکالو اتیلن اکساید مي

هاي دندان  هاي قلبي تنفسي، مایعات، ساکشن، و انواع هندپیس ها، موتورها، ابزار ماشین هاي برق، پمپ هاي بخیه، سیم ها، نخ ظریف جراحي، دوربین

 تفاده کرد. پزشکي و ابزار حساس به حرارت اس

هاي  زا و در تماس زا، حساسیت باال است ولي زمانش طوالني است، نیازمند محافظ ویژه جلوگیري کننده از جرقه است، و مسمومیت ETOقدرت نفوذ 

پور باسیلوس زا و موتاژن است و هزینه زیادي نیز دارد.بایستي درجه حرارت، رطوبت و سیستم تهویه دستگاه کنترل شود و با اس طوالني سرطان

 سوبتیلیس به صورت هفتگي عملکرد سترون سازي پایش گردد. 

 کمی کالو : 
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درجه سانتي گراد،  131کالو  شود. درجه حرارت در کمي در این سیستم، عالوه بر آب، مخلوطي از الکل، فرمالدئید، کتون و استون نیز بکار برده مي

شوند و به علت کمتر بودن میزان بخار آب در  زنند و لبه هاي تیز کند نمي با این روش، وسایل زنگ نميدقیقه است.  30پوند بر اینچ مربع و زمان  20فشار

 شود. این دستگاه باید در جایي به کار برده شود که از تهویه خوبي برخوردارند.  ها جمع نمي این دستگاه )نسبت به اتوکالو معمولي( آب در بسته بندي

 گاز پالسما : 
نمایند. چرخه سترون  کنند و لوازم حساس به حرارت و رطوبت را با آن سترون مي گاه، پراکسید هیدروژن را در یك میدان الکتریکي تصعید ميدر این دست

 کشد.  دقیقه طول مي 75تا  55سازي با این روش 

 یونیزاسیون : 

بار  هاي کات گوت و لوازم یك مواد بیولوژیك، داروها، گاز، باند، نخ توان براي سترون کردن از پرتوهاي یون ساز نظیر: پرتوهاي ایکس و گاما نیز مي

 مصرف استفاده نمود. 

 

 ( :  UV)   فرابنفش

  نحوه کشف تابش

دانشمند آلمانی ،   1801تابش فرابنفش بگونه ای کاماًل اتفاقی با مشاهده تغییر رنگ و تیرگی امالح نقره در مقابل نور مستقیم آفتاب کشف گردید . در سال 

که نامریی هستند ، عامل اساسی در تیرگی صفحات کاغذ آغشته به کلرید نقره   یوهان ویلهلن رییتر بر اثر مشاهداتش توجه نمود که تابش های فرا بنفش

  نامید . : « پرتو های شیمیایی »   می باشند . او در آن زمان این پدیده را

و گاما که   Xامواج الکترومغناطیس با دامنه طول موجی کوتاه تر از نور مریی ، ولی بلندتر از پرتو  ر گستره )طیف ( تابش فرا بنفش دامنه موجی است د

، امواج  طول موج کوتاه و انرژی زیادتر و قدرت نفوذ بیشتری دارند . الزم به ذکر است اشعه الکترومغناطیس شامل امواج رادیویی با طول موج بلند

 پرتوفرابنفش ، اشعه ایکس ، اشعه گاما و امواج کیهانی می باشد . مادون قرمز ، 

 کاربرد اشعه فرابنفش در گندزدایی

  اثر باکتری کشی

و سایر ارگانیزمهای کوچک را منهدم کنند. به همین دلیل برای ضد عفونی کردن سطوح مانند  ها باکتری توانند طول موجهای کوتاه اشعه ماورای بنفش می

توان  ند. از پرتو فرابنفش برای ضد عفونی آب، موادخوراکی، تجهیزات پزشکی و لوازم صنعتی و غیره میگیر اتاقهای بیمارستانها مورد استفاده قرار می

 استفاده نمود.

و دما ، کارایی آن چندان تغییر نمی کند ، فرآورده جانبی به  PH: نیاز به حمل و نقل و انبار مواد شیمیایی ندارد ، با تغییرات  دالیل پذیرش اشعه ماوراء بنفش
 لعاده دارد .وجود نمی آورد ، ایجاد طعم و بوی شیمیایی نمی کند ، زمان تماس الزم برای گندزدایی بسیار کوتاه می باشد و روی گروه هوازی اثر فوق ا

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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در شرایط مختلف ، برای  UVوجود اطالعات فنی درباره چگونگی عمل سیستم های : عدم وجود باقیمانده ضدعفونی کننده ، عدم  معایب ضدعفونی اشعه
تواند سطوح مواد آلی مناسب نیست ، برای سطوح غیر قابل دید مثل زوایا و خلل و فرج مناسب نیست و روی بعض از اشیا اثر کمتری دارد مثاًل اشعه می 

 را استریل کند ولی روی چوب و الستیک و کاغذ را نمی تواند استریل کند . شیشهو  آلومینیوم

 

 

 :کاربردهای تابش فرابنفش

ای فسفری در داخل تیوپ همراه با  المپ های فلور سنت قادرند که با یونیزه نمودن بخار جیوه، تابش فرابنفش تولید کنند. الیه المپ های فلورسنت : .1

 جذب تابش فرا بنفش است که آنرا تبدیل به نور مرئی می نماید.

تا قادر به صدور تابش عظیمی از امواج فرابنفش به اطرافند. همچنانکه ذکر گردید، الیه در دانش ستاره شناسی اجرام بسیار حجیم، قاعد ستاره شناسی :  .2

اوزون بخش قابل توجهی از این نوع امواج که می بایستی توسط تلسکوپ های مستقر روی زمین دریافت گردند، جذب خواهد کرد. بنابراین هر 

 شود.ای در این زمینه باید خارج ازجو کره زمین محقق  مشاهده

 دارند .  UVهای فرا بنفش جهت از بین بردن حشرات پرنده ریز جثه که شبانه میل به نزدیکی تابش  : تله Pest Controlکنترل حشرات   .3

 برای ضد عفونی کردن مایعات ، فضاها ، سطوح اجسام *  .4

 تحریک پذیری شدید روی اعضای حسی سطحی    .5

 تخریب نسوج   .6

 تخریب باکتریها   .7

 منابع اشعه فرابنفش : 

  منابع تابشی بر اثر حرارت مانند المپ های هالوژن 

  مانند المپ های جیوه ) با فشار کم ، متوسط ، زیاد (  منابع تخلیه در گاز 

  منابع تخلیه الکتریکی مانند قوس های کربن و قوس های جوشکاری 

  و لیزرهاالمپ های فلورسنت مانند تیوپ های روشنایی 

  لیزرها 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
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 تاثیرات مثبت تابش فرابنفش : 

است . تخمین زده می شود که علت مرگ ناخواسته  D، تحریک پوست جهت تولید ویتامین  UVB از جمله اثرات مثبت قرار گرفتن در معرض تابش باند 

 Dبوده است . دیگر تاثیر اختالل در جذب ویتامین  D به دلیل سرطان های ناشی از کمبود و اختالل در ویتامین ساالنه ده ها هزار شهروند آمریکایی ؛ تنها 

گی های ، پوکی استخوان و سایر عوارض متاثر از اختالل مغز استخوان که منجر به درد ، عدم تحمل وزن شخص توسط خود و نهایتًا ایجاد ترک و شکست 

و  Dویتامین ناخواسته به ویژه در خانم ها خواهد بود . البته امروزه در برخی کشورها تاکید بسیاری بر غنی سازی مواد خوراکی با افزودن رژیم های 

 بر پوست بدن ) سرطان ( ، بسیار پسندیده و مرجح می باشد .  UVB کلسیم می گردد . که در مقایسه با اثرات محتمل سو 

ل سیستم در مورد انسان ، حضور طوالنی در مقابل تابش فرابنفش ، می تواند احتمال ابتال به آسیب های حاد و مزمن پوستی ، بینایی و حتی تخریب ک

متعلق به ارگان های زنده ، به اشکال   DNA ، به هر نوع مولکول   UVB نی بدن را بدنبال داشته باشد . فوتون های تابش فرا بنفش بخصوص در باند ایم

 گوناگون حمله ور می شوند . 

 قابلیت خود حفاظتی طبیعی بدن

های آسیب پذیر  های زیرین و رسیدن به سلول کند، زیرا بیشتر اشعه ماورای بنفش را جذب و از نفوذ آن به الیه به عنوان یک الیه محافظ عمل می :پوست

های پوست و ساختمانهای درون  کنند، که برای صدمه رساندن به سلول آزاد می انرژیکند. اگر امواج فرابنفش بوسیله پوست جذب گردند،  جلوگیری می

ری شود. سلولی ، کافی است. بنابراین جهت جلوگیری از این عوارض زیانبار باید از قرار گرفتن بدن به مدت طوالنی در معرض این اشعه خطرناک خودا

 مالنینای رنگ بنام  ، بدن انسان گاهی )با توجه به نوع پوست و نژاد( ، از خود نوعی رنگدانه) پیگمنت( قهوه UVهت حفاظت از اثرات مخرب تابش ج

Melanin توان از محصوالت جلوگیری  تواند سودمند باشد. در غیر اینصورت، می کند که این عمل با جلوگیری از نفوذ تابش به نسوج عمقی می آزاد می

 عروفند، استفاده شود.م Sun blocksکه بیشتر به نام  suntan lotionsبه بدن مانند لوسیون های ضدآفتاب یا  UVکننده از نفوذ تابش 

 Avobenzoneو آووبنزون Zinc Oxideو اکسید دوزنگ یا  TiO2دارای ترکیباتی از قبیل دی اکسید تیتانیوم  Sunscreenامروزه بعضی از محصوالت به اصطالح 

 باشند که کمک بزرگی جهت حمایت بدن درمقابل انواع تابش فرابنفش هستند. می

هستند که  UVB، ظاهرًا تنها قادر به محافظت پوست از باند  SPFاکثر کرم های ضد آفتاب با اعالم درجه اندازه گیری مقاومت خویش بر اساس معیار 

شوند، به علت  اده نمیکه توسط این گونه لوسیون ها پوشش د UVAتواند شما را به اشتباه بیندازد زیرا دگرباره الزم به تکرار است که که باند  همین نکته می

 !! قدرت نفوذ بسیار باال در نسوج بدن، عامل اصلی و اولیه سرطان پوست در انسان شناخته شده اند

موثر بوده و بر حسب توان مقاومتشان ، دسته بندی  UVBو  UVA، نوع پوشش یا لباس هم درزمینه قدرت جلوگیری از تابش های باند UPFطبق استاندارد 

 قابل توجه و اهمیت است. UVنوع لباس پوشیدن ما هم در حمایت از نسوج بدن در مقابل شوند، پس  می

یا کوری  Pterygiumو اختالل مزمن قرنیه Cataract آب مرواریدقدرت باال برای چشمان بسیارمخرب ومی تواند باعث  UVBتابش  حفاظت از چشم :

وبخصوص ازنوع طول موج کوتاه آن قویًا توصیه  UVموقت و دائم گردد. پوشش حفاظتی چشمان برای کسانی که به مدت طوالنی در معرض تابش 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
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ابل تابش گردد، مثاًل کوهنوردان و اسکی بازان که به جهت اقامت های طوالنی در ارتفاعات باال، عماًل با رقیق شدن هوا، عامل اصلی مقاومت در مق می

 دهند. فرابنفش را ازدست می

گردد که حتی المقدور از لنز های پالستیکی )ترجیحًا از جنس  مقاومند، اما توصیه می UVتابش  گر چه عینک های آفتابی معمولی به میزان کمی در مقابل

فاقد مقاومت بوده و آن را  UVAای استفاده گردد زیرا همانگونه که اشاره شد، شیشه معمولی در مقابل  ( بجای لنز های شیشه Polycarbonateپلی کربنات 

 ها و باال و پایین آن نیز جلوگیری کنند.. از کناره UVنک ها باید قادر باشند از ورود تابش های دهد. عی به راحتی از خود عبور می

جهت درمان بیماران  فیزیوتراپیدر (UVهمچنین تحریک زایش پوستی بعضی از انواع ماورای بنفش) به دلیل خاصیت ضد عفونی کننده و:  فیزیوتراپی
پوست ، زخم  گردند. عفونت های پوستی ، جوانسازی شود. این نوع امواج در دو دست کلی المپ های سرد و المپ های گرم تقسیم می استفاده می

 گیرند. های بستر ، پسوریازیس و بسیاری از بیماریهای دیگر در این سیستم درمانی قرار می

 :  دالیل پذیرش اشعه ماوراء بنفش

  . نیاز به حمل و نقل و انبار مواد شیمیایی ندارد 

  با تغییراتPH  . و دما ، کارایی آن چندان تغییر نمی کند 

  . فرآورده جانبی به وجود نمی آورد . و ایجاد طعم و بوی شیمیایی نمی کند 

 . زمان تماس الزم برای گندزدایی بسیار کوتاه می باشد   

  . جوانب ایمنی کار با آن بسیار راحت است 

  . میکروارگانیسم های مولد بو در انجام عمل گندزدایی نابود می شوند 

 . رفع موثر آلودگی میکروبی بدون ایجاد آلودگی ثانویه 

  . عدم ایجاد عوارض فوری و حساسیت 

  . عدم تخریب محیط زیست 

  . روی گروه هوازی اثر فوق العاده دارد 

  ضدعفونی اشعه :معایب 

  عدم وجود باقیمانده ضدعفونی کننده 

  عدم وجود اطالعات فنی درباره چگونگی عمل سیستم هایUV  . در شرایط مختلف 

  ... عدم وجود مکانیسم های اندازه گیری ، کالیبره یا تضمین استاندارد شده درباره چگونگی کار دستگاه قبل و بعد از نصب و 

 یست . برای مواد آلی مناسب ن 

  . برای سطوح غیر قابل دید مثل زوایا و خلل و فرج مناسب نیست 

 .روی بعضي از اشیا اثر کمتری دارد مثاًل می تواند سطوح آلومینیوم و شیشه را استریل کند اما چوب و الستیك و کاغذ را استریل نمي کند 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
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 عوامل موثر بر بازده اشعه : 

  زمان 

  . عوامل بازدارنده در رسیدن اشعه به سطح مورد نظر 

  . آلودگی سطحی محل ضدعفونی 

  . تنوع مواد شیمیایی 

  درجه بیشترین راندمان و در صفر راندمان کم می شود .  20سرما . در حرارت 

 ضدعفونی کننده های شیمیایی :گندزداها و انواع 

 گروه اصلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از :عموما ضدعفونی کننده ها را می توان به هفت 

 فنلها 

 الکلها 

 هالوژنها 

  آلدئیدها 

  عوامل اکسیدکننده 

  قطرانهای زغال سنگ 
 ترکیبات چهارتایی آمونیاك 

 خصوصیات این ضدعفوني کننده ها به شرح زیر مي باشد

 الکلها ) ایزوپروپیل یا اتیل الکل(

اصوال به عنوان مواد ضدعفونی کننده بکار میروند.هرچند الکل  (درصد  ۷۰تا  ۶۰پروپانول -۱و یا  ایزوپروپیل الکلدرصد ،  ۹۰تا  ۶۰ اتانولها )مانند:  الکل
لکل اغلب از قدیمیترین مواد گندزداست ولی به دلیل تبخیر سریع ، احتمال آتش گرفتن و غیرموثر بودن بر برخی ارگانیسمها کاربرد آن وسیع نیست. ا

% الکل در آب بر اغلب باکتریها موثر است ولی برای غیرفعال کردن 70ناتوره شدن پروتئینهای غشای خارجی باکتریها میشود. محلول موجب د
 % الزم است.5% اتانول+ ایزوپروپیل80( محلول  Bو هپاتیت  HIVویروسهای دارای غشای لیپیدی )مانند 

ضدعفوني مي باشند، ولي فاقد خاصیت کشندگي اسپور هستند. به همین دلیل موارد استفاده آنها اگرچه الکلها داراي طیف وسیعي از فعالیت هاي  

بوده )هفتاد درصد(   %70محدودتر از سایر مایعات ضدعفوني مي باشد. بهترین غلظت مورد استفاده جهت عمل ضدعفوني

ي کننده مي باشد. بدلیل تبخیر آسان این مایع بطور قابل توجهي فاقد اثر ضدعفون  %50و کمتر از  %90و غلظتهاي بیشتر از

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethanol_antiseptic.jpg?uselang=fa
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باعث غیر فعال شدن آنها مي   مورد نظر قرار گرفته است. الکل با تخریب ساختارهاي پروتئیني میکرو ارگانیسم ها  استفاده از آن در ضدعفوني تجهیزات،

 شود.

و سایر وسایلي که نیاز به   ، دستگاه الکتروشوكECGموارد استفاده: براي ضد عفوني پوست هنگام تزریق، وسایل و تجهیزات از قبیل مانیتور، دستگاه 
 د.% استفاده شو70ضدعفوني داشته، اما حتي اال مکان نباید خیس شوند، بایستي از پارچه یا پنبه آغشته به الکل 

  آلی ، فعالیت محدودی دارند.                                                            در صورت وجود مواد       
 .علیه باکتریها و اسپور قارچها فعالیت چشمگیری ندارند 
 .جهت استفاده سراسری در هچری ،بسیار گران می باشند 
  درصد استفاده شوند 70-95برای اینکه مؤثر واقع شوند باید با غلظت. 
 .به دلیل وجود ویژگی تبخیر ، فعالیت پس مانده هایشان محدود می باشند 
 .برای ضدعفونی کردن وسایل و سایرملزومات کوچك ، ماده بسیار مناسبی می باشند 
 .فعالیت میکروب کشی وسیعی دارند ، فاقد خاصیت خورندگی بوده ولی دارای خاصیت شعله وری می باشند 

 ( 90%-60اتانول)%  انواع

 (70-60پروپانول")%(80-70پروپانول/ایزوپروپانول)-2 % 
 .مورد مصرف : جهت ضد عفونی پوست قبل از تزریق استفاده می گردد 

 70الکل اتیلیك %
مورد آن اشاره توان به چند  الکل اتیلیك یك مایع بي رنگ بوده که قابلیت تبخیر داشته و بوي نسبتا مالیمي دارد موارد استفاده این الکل متنوع بوده و مي

شود که این  الکل اتیلیك تولید شده جهت تولید فرمالوئید مصرف مي40%  رود، نمود: به عنوان ماده شروع کننده بسیاري از صنایع تولید کننده به کار مي
باشد در تولید فیلمهاي  ، رزین و چسبها ميروند. این الکل حالل مرکب، رنگ ماده به نوبه خود در تولید فنولیك، اوره، مالمین، و رزینهاي استال به کار مي

 رود.  هاي نشکن و ترکیبهاي ضد آب به کار مي هاي چوب، محصوالت پوششي، شیشه عکاسي، پالستیك، صابونهاي رختشویي، لکه

 هنگام کار با الکل اتیلیك )متانولي یا الکل چوب( باید مراقب چه نکاتي باشیم تا از خطرات ان در امان باشیم؟

شود.  رین مخاطرات در هنگام کار با این الکل آتش سوزي و انفجار و مخاطرات بهداشتي است. استنشاق طوالني و شدید آن موجب مسمومیت ميمهمت
یه در مشی در اثر بلع، الکل اثر بسیار سمي و مخرب روي عصب بینایي دارد همراه با آن تغییرات مخرب سلولهاي گانگلیون شبکیه و اختالالت گردش خون

باشند در موقع کار با این الکل باید جرقه یا هر نوع شعله باز بود، از تهویه هواي محیط  شود. معموال عالئم دو طرفه و غیر قابل برگشت مي نیز مشاهده مي
 توان به عنوان پادزهر از الکل اتیلیك استفاده نمود کار باید اطمینان کافي داشت در صورت بلع الکل اتیلیك مي

 ا ) ترکیبات یده یا هیپوکلریت ها (هالوژنه

 .درصورت وجود ماده آلی فعالیتشان کاهش می یابد 

 .فعالیت میکروب کشی وسیعی داشته ولی خاصیت خورندگی دارند 

 .فعالیت پس مانده هایشان درصورت آلودگی مجدد، محدود می شود 

 .بهترین ماده ضدعفونی کننده جهت استفاده در سطوح تمیز می باشند 
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 خاصیت تحریك پذیری و خورندگی فلزات بوده و سمیت پائینی دارند. فاقد 

 .در حضور صابونها ، دترجنتها ونمکهای آب سخت ، فعالیتشان محدود می شود 

 .بر روی هاگها مؤثر نبوده ولی بر باکتریها ) در مرحله رویشی ( ، قارچها و ویروسها مؤثرند 

 

 یدوفورها
% آن به عنوان اسکراب، جهت شستشوی 5/7% آن به عنوان آنتی سپتیك، محلول 10ترکیبـی است یدوفور ، که محلول ( Povidone Iodineبتادین )

 ها قبل از عمل جراحی و یا آماده سازی بیماران برای عمل بکار می رود. همچنین به عنوان ماده دزانفکتانت در هیدروتراپی و عفونت زدایی دست
. کالیدوفورها ممکن است اثر خورندگی داشته باشند، از خود باقیمانده بر جای می گذارند و در حضور مواد آلی غیرفعال ها بکار برده می شود دماسنج

 .می شوند
 
 

 10یداین %  پویدون
حی، زخم ، بریدگی، خراشیدگی، زخمهای سط3و  2% ید فعال می باشد. این محلول برای ضدعفونی کردن سوختگی های درجه 10محلول بتا دین حاوی 

و در  بستر و همچنین ضدعفونی نمودن پوست و موضع عمل قبل و بعد از عمل جراحی، هنگام تزریق، برای پیشگیری از عفونت در پانسمانها و بخیه ها
 درمان برفك و عفونتهای باکتریایی و قارچی پوست بکار می رود.

 فنولها ) ترکیبات تکی یا چند تایی(
 .هزینه کم تا متوسطی دارند 
 .سمیت و خاصیت خورندگی کمی دارند 
 .درصورت وجود مواد آلی بسیار فعال می باشند 
 .بوزدا هستند وفعالیت پس مانده هایشان مطلوب می باشد 
 .محدوده میکروب کشی وسیعی دارند ولی هاگ کش نیستند 

 
 انواع : دتول، کروزول، رزورسینول، کلرهگزیدین و هگزاکلروفن از مشتقات فنولی هستند.

% کلرهگزیدین 1به عنوان دزانفکتانت بکار برده می شوند. البته در بعضی موارد نیز به عنوان آنتی سپتیك کاربرد دارند. مثال کرم یا لوسیون  مورد مصرف :
آبی آن برای شستن  درصد الکلی یا 5/0های  یکی از بهترین مواد برای عفونت زدایی در سوختگی ها بوده ومقاومتی علیه آن ایجاد نشده است. محلول

ها قبل از اعمال  ها به کار می رود و ممکن است عوارض سمی مانند کراتیت و اتوتوکسی سیتی نیز داشته باشد. هگزاکلروفن نیز برای شستن دست دست
د دارد. این ترکیبات، خاصیت ها کاربر  NICUو  ICUجراحی بکار می رود و به عنوان یك آنتی سپتیك قوی در همه گیری های استافیلوکوکی به ویژه در

 خورندگی فلزات را ندارند.
 

 قطرانهای زغال سنگ ) کروزول و اسید کرسیلیك(
 .نسبتا گران می باشند 
 .درصورت وجود مواد آلی بسیار فعال می باشند 
 .در غلظتهای زیاد سمی بوده و خاصیت خورندگی دارند 
  عالی است.بوی تند و زننده دارند و فعالیت پس مانده هایشان 
 .فعالیت میکروب کشی وسیعی دارند ولی هاگ کش نیستند 
 به دلیل اینکه گازهای سمی می باشند برای استفاده در جوجه ها یا تخم مرغهای نطفه دار مناسب نیستند. 

 
 آلدئیدها ) گلوتارالدئید(
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 10تا  6( گندزدایی می کند و ظرف H.L.Dس به حرارت را در حد باال )دقیقه وسایل حسا 90تا  20گلوتارالدئید )سایدکس، گلوتارال(، محلولی است که ظرف 

ها، آسپیراتورها، لوازم بیهوشی، لوازم تنفسی و جراحی  ها را سترون می نماید. رایج ترین مورد استفاده از گلوتارالدئید، گندزدایی آندوسکوپ ساعت آن
فعال می شود و پس از فعال شدن، رنگ گلبهی آن سبز رنگ می شود. محلول فعال شده  است. این محلول با یك محلول فعال کننده حاوی نیتریت سدیم

است.  روزقابل استفاده است. نیتریت برای جلوگیری از خورندگی فلزات است لذا گلوتارآلدئید فعال شده، برای گندزدایی لوازم فلزی ماده مناسبی 28تا 
ها،  فونت زدائی و تمیز نمودن تجهیزات حساس به گرما همچون ابزار دیالیز، برونکوسکوپگلوتار آلدئید به عنوان یک گندزدای سرد برای ع

 شود .  ها و تجهیزات معاینه گلو، گوش و بینی استفاده می آندوسکوپ
 .فعالیت میکروب کش ، هاگ کش و قارچ کشی وسیعی دارند 
 .درصورت وجود مواد آلی ،فعالیت خفیف تا متوسطی دارند 
  مانده هایشان ضعیف می باشد.فعالیت پس 
 .نسبتا سمی می باشند 
 هزینه مناسبی دارند 

 عوامل اکسیدکننده ) پراکسیدهیدروژن ، پرمنگنات پتاسیم( 
 .هزینه مناسبی دارند 
 .درصورت وجود مواد آلی غیر فعال می شوند 
 .فعالیت پس مانده های آنها ضعیف و محدود می باشد 
  سمیت محدودی دارند.نسبتا خاصیت خورندگی داشته و 
 .بعنوان یك عامل بوزدا و تمیز کننده بسیار ارزشمند می باشند 
 .فعالیت میکروب کشی وسیع تا متوسطی را دارند ولی هاگ کش نیستند 

 
 پراکسید هیدروژن با آب اکسیژنه

% به عنوان سترون کننده بکار می 5/7انت سطح باال و درصد به عنوان دزانفکت 6درصد استفاده بالینی دارد،  2تا  1های  % است و در رقت30ماده غلیظ 
 رود.

 1ـ2هـای بی هوازی دارند )محلول  که گرایش عفونت  هایی %(، زخم1ها )دهان شویه  از بین بردن بوی نامطبوع دهان در استوماتیت   مورد مصرف:
 %(5/7%( و سترون سازی وسایل غیرفلزی )با محلول 6های تماسی )با محلول  ها و عدسی درصد( ، عفونت زدایی آندوسکوپ

زی با این ماده بایستی وسایل را ابتدا هیدروژن پراکساید می تواند بر روی فلزات آلومینیوم، مس، برنج و روی اثر خورندگی داشته باشد. پس از سترون سا
 با آب استریل شستشو نموده و سپس مورد استفاده قرار دهیم.

 % به صورت محلول جهت شستشوی زخم ها استفاده می گردد )توجه : مصرف طوالنی مدت ممنوع است(6پراکسید هیدروژن در غلظت های 

 
 گندزداهای شمیایی عبارتند از : سایر

 
 کلریت سدیم(آب ژاول) هیپو

درصد( را در آب حل می کنند و با  5العاده قوی است که درصد خیلی کم از آن ) ماده اصلی موجود در آب ژاول ، هیپوکلریت سدیم است و ترکیبی فوق
، توالت و آشپزخانه مناسب  ها ، دیوارهای حمام های مختلف تحت عنوان سفید کننده به بازار عرضه می کنند و برای ضدعفونی لگن و وان حمام ، لباس نام

 است و نیز در ضدعفونی آزمایشگاههایی که در معرض ویروس هپاتیت قرار دارند )بخش همودیالیز( ، استفاده می شود.
نگهداری کرد و  ها اعم از قارچ ، ویروس و باکتری را نابود می کند. آب ژاول را باید در ظروف مات و سربسته محلول هیپوکلریت یا آب ژاول ، تمام میکروب

 از بکار بردن آن به همراه جوهر نمک باید جدا خودداری کرد.
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 اسید پراستیك

% حتی به عنوان یك ماده سترون کننده بکار می رود. برای 1های  در لنژری ها به عنوان دزانفکتانت و در غلظت  PPM 50های پایین  این ماده در غلظت
 ل فلزی اثر خورندگی ندارد اما در فلزات نرم مانند مس یا قلع به میزان کمی اثر خورندگی دارد.وسایل حساس به حرارت مفید و برای وسای

 
 %15 پرسیدین

سطح باال نخستین ماده ضد عفونی کننده گرید غذایی بر پایه ی پراستیک اسید است که در ایران تولید شده و دارای تمامی خواص ضد عفونی کننده های 
و ضدعفونی ماشین آالت، تجهیزات،  CIP , COPاسب ترین ضدعفونی کننده جهت موارد استفاده مختلف در صنایع غذایی ازجمله می باشد. این ماده من

 محیط و همچنین گند زدایی مواد اولیه مورد مصرف صنایع غذایی می باشد.

 
 ساولن

ها کاربرد دارد. همچنین محلول یک  جراح و تمیز کردن زخمساولن در ضدعفونی سریع ابزارها و وسایل پزشکی و جراحی و همچنین شستشوی دست 
ها اثری ندارد. از  ها و شستن پوست دست و بدن بسیار مناسب است. این ماده باکتری کش قوی است، ولی بر ویروس درصد آن برای ضدعفونی زخم

 تماس ساولن با چشم و گوش باید جلوگیری کرد.
ای و  های کدر نگهداری شود. درب ظروف محتوی ساولن نباید چوب پنبه ساولن باید به دور از نور و در ظرفورود آن در گوش باعث کر شدن می شود. 

 پالستیکی باشد. زیرا این مواد ، ساولن را خراب می کنند. ساولن توسط صابون شسته و بی اثر می شود.
 فرمالدئید

نابود می کند. غلظت یک درصد آن ، ضد میکروب سل است. از این ماده برای ضدعفونی ها را  فرمالدئید ، میکروب کشی قوی است و تمام انواع میکروب
زا ،  های تب هایی که میکروب اماکن و وسایل ، ابزار جراحی ، دستگاه دیالیز و آندوسکوپی استفاده می شود. فرمالدئید برای ضدعفونی کردن مکان

 ونریزیهای شدید آلوده شده باشند، بسیار مناسب است.میکروب عامل سوزش طحال ، میکروب سل و میکروب عامل خ
ید که بخارات آن برای این منظور می توان نیم لیتر از این محلول را در ظرفی روی اجاق قرارداد تا بخارهای حاصل از آن ، اتاق را ضدعفونی کند. توجه کن

 عفونی کردن زخم و پوست استفاده کرد. چون سّمی و فرار است.سمی است و نباید در معرض آن قرار گرفت. از فرمالدئید می توان برای ضد

 
 فنل

ها برای ضدعفونی سطوح و ظروف آزمایشگاهی استفاده می شود و نیز در  ها را از بین می برد. در بیمارستان فنل در غلظت دو درصد ، اکثر میکروب
درصد آن در برخی از  50نی کننده مناسب برای مدفوع است، لذا از محلول ها و شامپوها به عنوان ماده محافظ بکار می رود. فنل یک ضدعفو صابون
 های دستشویی نیز استفاده می شود. فنل برای انسان سمی است. صابون

  کلر

 %99.99خلوص  آنالیز کلر :

است که در ساختمان بسیاری از  در طبیعت کلر به صورت جزیی از یک جسم مرکب یافت می شود ؛ مانند نمک طعام که کلرورسدیم است.کلر ، عنصری
قارچ ، باکتری و ویروس ( فعال است. کلر برای  ها ) ها بکار می رود. کلر ، در مورد هر سه دستـه میکروب ها و ضدعفونی کننده رنگ برها و سفیدکننده

 جات استفاده می شود. و میوهضدعفونی آب استخر و آب آشامیدنی استفاده می شود و همچنین از پرکلرین ، برای ضد عفونی سبزی ها 
 
 

 کاربرد کلر در صنعت :
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 برای ضدعفونی وسایل 

 برای تصفیه کردن آب ، استخر 

 از ترکیبات کلر در خشک شویی 

 در برخی شیوه های آتش نشانی 

 کلر در ساختن مّواد گندزدا و میکروب کش 

 در صنعت کاغذ سازی ، در صنعت رنگسازی 

  پتاسیم در آتش بازی و تهیه کبریت بی خطر به کار می رود.همچنین ترکیبی از آن با اکسیژن و 

 کلر را به دو راه می توان به صورت مایع در آورد:

 عمل تبرید ، یعنی آنرا تحت تأثیر برودت شدید قرار دهیم. -1

 عمل تراکم ، یعنی این گاز را تحت شرایطی درهم می فشرند. -2

 ی گرد رنگبری بکار می رود .کلر برای سفید کردن اجسام و نیز برای تهیه 

 کلر مایع را بوسلیه ی تانکرهای مخصوص یا درون استوانه های آهنی حمل و نقل می کنند

 (Aripak%)  10بنزو الکونیم کلراید 
ضد عفونی  -ویروس کش  -باکتری کش  -صنعتی  -عمومی  -محلول ضد عفونی کننده بسیار قوی با کاربرد وسیع ومتنوع برای مصارف مراکز درمانی 

 بوبر –کننده 
 مورد مصرف :

 -هتلها  -فروشگاهها  -رستورانها  -مراکز انتقال خون  -آزمایشگاههای تشخیص طبی  -مراکز دندانپزشکی  -کلینیکها  -ضدعفونی بیمارستانها 
سترون نگهداشتن وسایل پزشکی و لوازم  -محیط و کلیه سطوح بیمارستانی و مراکز درمانی  -ضدعفونی اتاق عمل  -آزمایشگاهها  -شیرخوارگاهها 

 سالنها و راهروها و ... -کف اتاقها  -ضدعفونی سرویسهای بهداشتی  -حوله و البسه آلوده  -ضدعفونی محلفه  -دندانپزشکی و بیمارستانی 

 بتادین : 

کردن زخمها و سوختگی ها در همه سنین بکار  بتادین به صورت محلول بوده و خاصیت قارچ کشی و میکروب کشی دارد . این محلول برای ضدعفونی
تا بتادین  می رود . باید دقت کنید که درمورد سوختگی ها پس از ضد عفونی با محلول بتادین حتمًا موضع را با سرم نمکی استریل کامال شستشو نمایید

 روی ناحیه سوختگی باقی نماند.

 باید خودداری شود .از رقیق کردن دارو در هنگام استفاده و یا قبل از آن 

 de conex 50 AFدکونکس : 
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ضد باکتری ، ضد قارچ ، ضد باکتری سل ، خنثی وح همچنین سطوح دستگاههای پزشکی ضد عفونی کننده مدرن ، فاقد موادآلدئیدی و فنلی برای تمام سط

 (FCV, Rotavirus,Bvdv,HBV/HIVفعالیتهای ویروسی ) ،کننده 

 DGHMآزمایش و تایید شده تحت استانداردهای انجمن بهداشت و میکروبیولوژی آلمان  

 درجه سانتیگراد 25تا  5نگهداری در : 

 

 

 وش مصرف : ر

 ساعت4 ساعت2 ساعت 1 دقیقه 15 دقیقه 5 زمان تماس
 %5/2  %5/0 %15 %2 باکتری و قارچ

HIV/HBV  5/0% 25/0%   
BVDY  5/0%    

Rotavirus  5/0%    
FCV   1% 5/0%  

TB  4/0% 2%   

، محلول ید کلرهگزیدین، ازن، آب اکسیژنه، کاتیون آمونیوم چهارتایی، ای( وای سبز درخشان )دی، بوریک اسیدبرخی دیگر از گندزداها ی رایج شامل   

،  آهک، کرئولین، کلسیم هیپوکلریت، جوش شیرین، فنول(، polyhexamethylene biguanide: انگلیسی)به  چندهگزانید، سورفکتانت، مرکورکرمدر الکل، 

 ( هستندmicro 10) میکروتنو  سوپر رسیلین،  سدیم کلرید،  تی-لرامینک،  دکونکس

  Calcium hypochlorite| پرکلرین 

 پرکلرین : نام صنعتی

 Ca(OCl)2هیپو کلریت کلسیم به فرمول  نام و فرمول شیمیایی پرکلرین :

 کیلو گرمی 50و  45،  40گرانول و در بشکه های پالستیکی  محصول نهایی بصورت بسته بندی پرکلرین :
و  پرکلرین )هیپو کلریت کلسیم( ماده ایست سفید رنگ و ارزان با خاصیت گندزدایی که جهت ضدعفونی آب ـ سبزی ـ میوه ـ ظروف ـ حمام ـ توالت

عرضه میشود.پیشگیری از بیماری به مراتب ساده تر و ارزان تر از  درصد ۷۰ - ۶۰ محلهای آلوده بکار میرود.این ماده معموال در بازار با درجه خلوص
دن آب ـ درمان استعامل بسیاری از بیماریهای واگیر رودهای )وبا و...(موجوداتد بسیار ریزی هستند که با چشم دیده نمی شوند.این موجودات با خور

به مواد غذایی و ظروف وارد بدن انسان شده و ایجاد بیماری مینماید.یکی از راههای سبزی ـ و میوه آلوده ویا از طریق انتقال آنها توسط دست یا حشرات 
 .پیشگیری از ابتال به بیماریهای واگیر روده ای ضد عفونی کردن آب های آشامیدنی و مصرفی و میوه و سبزیجات با محلول پرکلرین می باشد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86_(%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%87%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%81%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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ها به مقدار  لیتر آب و عفونت زدایی فاضالب 10گرم در  5، سبزی ها و میوه های زمینی با مقدار  PPM 8/0تا  2/0برای سالم سازی آب، از پرکلرین  با مقدار 
gr 20  لیتر آب کاربرد دارد. موجب زنگ زدگی فلزات می شود و برای عفونت زدایی وسایل فلزی مناسب نیست. پرکلرین به عنوان سفید کننده و  10در

 .رنگ بر نیز کاربرد دارد

 ب آشامیدنی پرکلرین :گندزدایی آ

بازار با  پرکلرین یاهیپوکلریت کلسیم پودر سفید رنگی است با خاصیت گندزدایی که بوی زننده وتندی دارد ومجاری تنفس را آزار میدهد. این ماده در
پرکلرین ماسک یا پارچه ای را جلو درزمان کلرزنی رعایت نکات زیرضروری است :درموقع استفاده از پودر  درصد عرضه میشود. 70تا  60درجه خلوص 

پس از بازکردن درب بشکه ، پودر کلر داخل آن حداکثر تایک ماه ونیم قابل استفاده است وبیشتر از این مدت ، اثرش رااز دست  دهان وبینی ببندید .
ا وسیله ای اب را بهم زد تابخوبی مخلوط شود وبرای میدهد . پرکلرین را باید ازدسترس اطفال دور نگه داشت .هرزمان که به آب کلر اضافه میشود باید ب

آبهای بسیار آلوده که محتوی مقادیر زیادی مواد آلی هستند و یا آبهای تیره برای کلرزدن مناسب نیستند،  دقیقه صبرکرد. 30استفاده ازآب باید حداقل 
گرم ومیزان مطلوب کلرآزاد باقیمانده  5تا  3ن برای ضدعفونی هرمترمکعب آب میزان پرکلری بنابراین آبهای تیره را اول باید صاف کرد وبعد آن را کلرزد.

. میلی گرم در لیتر است 8/0تا  2/0درحد   

  شرایط نگهداری پودر پرکلرین :

گرم ، خطر  بخاطر حساسیت نسبت به گرما و رطوبت باید بشکه های پرکلرین درجای خشک وخنک نگهداری شود . نگهداری آن درآفتاب و یا انبارهای
  انفجار را در پی دارد.

ضد عفونی بشکه های پرکلرین رانباید درمجاورت مواد بودار و قابل اشتغال مانند بنزین ، نفت ، گازوئیل یا سموم کشاورزی بخصوص سم فسفره ا مواد 
شکه های پرکلرین باید مجهز به تهویه مناسب باشد.کف انبار مخصوص نگهداری ب کننده مانند کرئولین قرار داد و به شدت باید از این کار اجتناب نمود.

فاصله انبار مخصوص نگهداری بشکه های پرکلرین باید از جنس مقاوم به رطوبت ساخته شده باشد.بشکه های پرکلرین را باید روی صفحات چوبی که به 
سانتی متر از کف انبار فاصله دارد قرار داد. 10  

  : پرکلرین کاربرد

 (باکتری )ضد بو( ، تصفیه آبهای آشامیدنی ، معرف سفید کننده )کاغذ ، منسوجات ضد قارچ ، ضد 

 ...... گند زدایی و ضد عفونی کننده آب استخرها و 

 : پرکلرین روش تهیه

متعاقبا با فیلتراسیون به وسیله واکنش کلر با شیر آهک در مجاورت سدیم هیدروکسید در طی یک فرایند چند مرحله ای ، دوغاب پرکلرین تهیه می شود که 
  و خشک نمودن ، گرانول های پرکلرین بدست می آید.

 

 

آب ژاول ( دستور العمل استفاده از هیپوکلریت سدیم )  
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ریها، مشخصات و خواص : داراي خاصیت ضدعفوني کننده با اثر سریع بر روي فعالیت میکرو ارگانیسم ها مي باشد. گاز کلر توانایي کشتن اغلب باکت

ویروسها و پروتوزوئرها را دارد. مخمرها،   

% جهت ضدعفوني و شستشوي زمین، کف، دیوارها، تمامي قسمتهاي متشکل از سنگ،  1/. % تا حداکثر 1موارد مصرف : محلول بصورت رقیق شده 

دستشویي، توالت، حمام و... در کلیه بخشها بکار برده مي شود. همچنین در مواردي که خون و مایعات آلوده بر روي سطوح پاشیده شوند.   

س بخار هیپو کلریت و کلر آزاد شده آن باعث سرفه و تحریك شدید دستگاه تنفس مي شود و این خاصیت خصوصا" در هنگام استفاده عوارض : تنف

موضع همزمان اسیدها و مواد اکسید کننده تشدید خواهد شد. همچنین داراي اثر تحریك کننده بر روي پوست نیز مي باشد که در صورت تماس بایستي 

شسته شود. با آب فراوان  

ساعت پرهیز شود. زیرا ماده  24نکات قابل توجه : محلول بایستي بصورت تازه و روزانه تهیه و مصرف شده و از مصرف محلول رقیق شده پس از گذشت 

و براي بیماران  % خودداري شود. زیرا باعث تحریك دستگاه تنفسي شده1اثر بخشي خود را از دست مي دهد. همچنین از مصرف ماده با غلظت بیش از 

اشیاء فلزي و استیل خودداري شود. و پرسنل بصورت جدي آزار دهنده مي باشد. بدلیل اثر خورندگي از مصرف هیپو کلریت سدیم براي  

 دستورالعمل استفاده ازبنزآلکونیم کلراید )هایژن(

ازم، پارچه و سطوح شامل کف، دیوارها و وسایل فلزی و چوبی از موارد مصرف : بنز آلکونیم میکروب کش قوي و بي ضرر براي ضدعفوني میوه، ظروف، لو

 قبیل میز، تخت، ترالی و... مي باشد.

% بدست 1قسمت آب مخلوط کرده تا محلول  99قسمت بنز آلکونیم را با  1دیوار، لوازم، ملحفه و پارچه  روش استفاده : براي ضدعفوني سطوح مانند کف،

گیرد.آید، سپس مورد استفاده قرار   

%70دستورالعمل استفاده از الکل اتیلیك   

 اگرچه الکلها داراي طیف وسیعي از فعالیت هاي ضدعفوني مي باشند، ولي فاقد خاصیت کشندگي اسپور هستند. به همین دلیل موارد استفاده آن

% 50% و کمتر از90وده و غلظتهاي بیشتر از% ب70محدودتر از سایر مایعات ضدعفوني مي باشد. بهترین غلظت مورد استفاده جهت عمل ضدعفوني

ته است. الکل بطور قابل توجهي فاقد اثر ضدعفوني کننده مي باشد. بدلیل تبخیر آسان این مایع استفاده از آن در ضدعفوني تجهیزات، مورد نظر قرار گرف

 با تخریب ساختارهاي پروتئیني میکرو ارگانیسم ها باعث غیر فعال شدن آنها مي شود.

 

10ستورالعمل استفاده از پویدون یداین %د  

% ید فعال مي باشد. این محلول براي ضدعفوني کردن بریدگي، خراشیدگي، زخمهاي سطحي، همچنین 10موارد مصرف : محلول بتا دین حاوي 

پانسمانها و بخیه ها بکار مي رود.ضدعفوني نمودن پوست و موضع عمل قبل و بعد از عمل جراحي، هنگام تزریق، براي پیشگیري از عفونت در   
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مقدار الزم از محلول بتادین را در یك ظرف کوچك دهانه گشاد ریخته و از رقیق کردن آن خودداري شود) مگر در موارد خاص (. سپس  روش استفاده : 

 گاز یا پنبه الزم را در محلول گذاشته تا کامال" خیس شود.

از باال به پایین روی موضع ) زخمهاي باز، محل بخیه و ... ( کشیده و سپس پنبه را دور انداخته و براي ضدعفوني مجدد از گاز یا پنبه را برداشته و فقط یك بار 

را بطور جدي  پنبه یا گاز دیگري استفاده شود. رفت و برگشت پنبه آغشته به بتادین باعث جابجایي و تکثیر میکرو ارگانیسم ها شده و خطر انتقال عفونت

مي دهد. همچنین از کشیدن یك پنبه آغشته روي دو موضع مختلف به علت افزایش خطر عفونت جدا" اجتناب شود. در مورد زخمهاي باز  افزایش

 ضدعفوني از داخل به خارج انجام شده و از بردن پنبه آلوده به وسط زخم خودداري گردد.

خارج بصورت دایره اي و در چندین مرحله انجام داد.براي شستشوي و ضدعفوني محل عمل باید محل را از داخل به سمت   

 

 سالم سازي وسایل و ابزار:

 Spaulding  :وسایل و ابزار را از نظر حساسیت و نیاز به روش و نوع عفونت زدایي به سه دسته تقسیم کرده است 

 ( لوازم خطیر یا حساسCritical devices ) 

شوند و در صورت آلودگی خطر بسیار زیادی برای انتفال عفونت دارند .استفاده  هاي استریل یا سیستم عروقي مي ها لوازمي هستند که وارد بافت این

 و غیره.  ها، کاتترهاي عروقي، لوازم جراحي، کاتترهاي ادراري مجدد می بایست به دنبال پاکسازی دقیق و استریلیزاسیون انجام گردد . مثل: سوزن

 ( لوازم نیمه خطیرSemicritical devices ) 

ست به ها لوازمي هستند که در تماس با غشاءهاي مخاطي و یا پوست آسیب دیده قرار دارند ولی به داخل آن نفوذ نمی کنند . استفاده مجدد می بای این

 ها، لوله تراشه و غیره. ل : آندوسکوپمث  دنبال پاکسازی دقیق و ضدعفونی با مواد ضدعفونی کننده قوی انجام گردد .

 ( لوازم بي خطرNoncritical devices ) 

کنند. اما ارتباطی با مخاط ندارند یا به طور مستقیم با بیمار در تماس هستند . استفاده مجدد می  ها لوازمي هستند که با پوست سالم تماس پیدا مي این

 و غیره. ECGمثل: گوشي معاینه، کاف فشارسنج، الکترودهاي   کننده های ضعیف انجام گردد .بایست به دنبال پاکسازی و ضدعفونی با ضدعفونی 

 .عفونت زدایي شود H.L.D  ***لوازم خطیر را حتما باید سترون کنیم. لوازم نیمه خطیر را حتي المقدور سترون و اگر میسر نبود در حد
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 استفاده در بیمارستان شهداي یافت آبادمواد شیمیایي و گندزداي مورد  

 حالل ها 

خش های حالل ها مانند متیل اتیل کتون، استون و ... معموال برای پاک نمودن چربی از تجهیزات استفاده می شود و ممکن است برای پاک نمودن در ب
حیح از حالل ها برای پیش گیری از آتش سوزی و نیز سایر دیگر بیمارستان نیز مورد استفاده قرار گیرد. کارکنان بایددر مورد چگونگی استفاده ص

ن مواجهاتی که ممکن است منجر به بیماری گردد آموزش داده شوند. بسیاری از حالل ها باعث برداشت الیه چربی از روی پوست می شوند و در حی
کارگران مواجهه یافته با حالل ها بایداستفاده شود. جذب پوستی ممکن است منجر به عوارض تنفسی نیز شوند. تجهیزات حفاظت فردی مناسب در 

الل ها به سمیت عصبی از اصلی ترین اثرات حالل بر بدن می باشد. همه حالل های ارگانیک بایددر مکان های با تهویه کافی به کار برده شوند. برخی ح
 اد پاک کننده باید در صورت عدم استفاده بسته باشند.دلیل قابل اشتعال بودن باید در ظروف مخصوص نگهداری شوند. تانک های محتوی مو

 پاک کننده ها 

 پاک کننده های مورد استفاده در بخش های مختلف بیمارستان دارای اسید و ترکیبات خورنده ای می باشد که ممکن است منجر به سوختگی گردد.
ستکش الستیکی، پیش بند پالستیکی یا الستیکی و محافظ چشمی استفاده کارکنان استفاده کننده از این پاک کننده ها بایداز پوشش مناسب مانند د

 نمایند.

 مواد ضد عفونی کننده 

تر کیبات ضد ترکیبات ضد عفونی کننده شامل ترکیبات آمونیاک چند ظرفیتی، فنول ها، ید و ... می باشند که بخش اطفال و اتاق های عمل کاربرد دارند. 
 ه راش پوستی و درماتیت گردند. تجهیزات حفاظتی برای پوست و چشم بایداستفاده گردد.عفونی کننده می توانند منجر ب

 عوامل عفونی 

د و با رعایت پرسنل غالبا در معرض عوامل عفونی قرار دارند. بنابراین بایداز دستورالعمل های کنترل عفونت بیمارستان برای گزارش عفونت پیروی نماین
زمینه حمل و نقل خون و سایر ترکیبات بدن انسان احتیاطات الزم را برای پیش گیری از سرایت بیماری های واگیر اتخاذ دستورالعمل های موجود در 

 نمایند.
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 آفت کش ها 

کش ها و  ی آفتآفت کش ها در بیمارستان برای دفع آفات به کار میروند. کارکنان به کار برنده این مواد باید از دستکش و رسپیراتور که مورد تأیید برا
گاهی داشته باشند  بخار های ارگانیک و غبار است استفاده نمایند. کارکنان باید از اقدامات الزم در صورت ریختن یا پاشیدن این مواد آ

 گازهای بی هوشی و اتیلن اکسید 

یز ماهیت کارکنان تأسیسات ممکن است به هنگام تعمیر سیستم های تهویه گازهای بیهوشی در معرض این مواد قرار گیرند. این افراد بایداز خطرات و ن
و تجهیزات  فیزیکی اتیلن اکسید و گازهای بیهوشی اطالع داشته باشند. به طور مثال اتیلن اکسید کارسینوژن بوده و بسیار قابل اشتعال است. پوشش

 محافظت فردی مناسب باید فراهم باشد.  

 

 

 رنگ و مواد چسبنده 

ه کارکنان باید از این مواد دارای حالل های مختلفی می باشند بنابراین باید در مناطق با تهویه خوب مورد استفاده قرار گیرند. در صورت ناکافی بودن تهوی
 پوستی با رنگ های اپوکسی و مواد چسبنده استفاده از دستکش و سایر وسایل حفاظتی ضروری است. رسپیراتورهای متناسب استفاده نمایند. حین تماس 

  مواد شیمیایی پاک کننده راههای فاضالب 

 مایند.این مواد  می توانند منجر به آسیب پوستی و نیز چشمی گردند. در هنگام کار با این مواد کارکنان بایداز عینک  و محافظ صورت استفاده ن

 آمونیاک 

کارکنان آمونیاک به عنوان یک مایع پاک کننده و گاز فریزکننده کاربرد دارد. محلول های کنسانتره آمونیاک ممکن است منجر به سوختگی شدید شود. 
و داده شود. کارکنان در باید با پوشیدن وسایل حفاظتی از تماس با آمونیاک پرهیز نمایند. با تماس پوستی و چشمی منطقه تحت تأثیر بایدبه خوبی شستش

وجود معرض مواجهه با آمونیاک کنسانتره باید از دستکش های الستیکی و محافظ صورت و چشم استفاده نمایند، همچنین تهویه مناسب باید در محل م
 باشد.

 
   ( SOPs) دستورالعمل هاي اجرایي استاندارد

  بیان مي کنند،دستورالعملهاي اجرایي استاندارد که روشهاي صحیح کار را 
 به منظور راهنمایي افراد جهت کارکردن صحیح با مواد شیمیایي خطرناك تهیه شده اند. 
 ،دستورالعملهاي اجرایي استاندارد باید براي هر کدام از مواد شیمیایي خطرناك که در آزمایشگاه وجود دارد تهیه شود 
 (SOP) انتقال، نگهداري، معدوم کردن پسماندها و اقدامات اورژانسي اولیه موردنیاز براي هر ها باید بیان کننده شیوة صحیح آماده کردن، توزیع و

 .ماده شیمیایي خطرناك یا گروهي از مواد شیمیایي که خطرات مشابه دارند باشد
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 نکات قابل توجه در ارتباط با مواد شیمیایي
 
 تهیه مواد شیمیایي (1
  شیمیایي براي آزمایشگاه، باید بررسي کاملي انجام داد تا مواد شیمیایي اي خریداري گردد که کمترین خطرات را داشته باشندهنگام خریداري مواد. 

  کم حجم مواد شمیایي خطرناك که در آزمایشگاه نگهداري مي شود باید حتي االمکان مطابق با نیاز باشد تا خطرات ناشي از آن براي پرسنل بخش

 ره بیش از حد نیاز مواد در آزمایشگاه پرهیز شود(باشد. )از ذخی

  با انجام یك آزمایش به روشهاي مختلفي امکان پذیر است، به این منظور باید با بررسي دقیق روشها، روشي را انتخاب کردکه از مواد شیمیایي

 .خطرات کمتر و ایمني بیشتر استفاده شود

  ریداري موادي است که در آزمایشگاه موجود است. چون در بعضي از آزمایشگاهها محققین مطلب مهم در مورد مواد شیمیایي جلوگیري از خ

مختلفي فعالیت مي کنند، براي جلوگیري از خریدهاي تکراري، باید لیست مواد شیمیایي و مقادیر هرکدام در دسترس باشد. رعایت این موضوع 

 .مي کند، فضاي موردنیاز براي نگهداري این مواد را هم کاهش خواهد دادضمن اینکه حجم مواد شیمیایي خطرساز را در آزمایشگاه کم 

 کارکردن با پودرهاي شیمیایي (2

و  از مواد شیمیایي که براي تهیه محلول استفاده مي شوند به شکل پودر هستند. به منظور کاهش خطرات ناشي از استنشاق گرد و غبار این مواد  بعضي

 .جلوگیري از آلودگي سطوح آزمایشگاه نکات ذیل توصیه مي شود

 دددر صورت امکان، ماده شیمیایي موردنیاز به صورت محلول هاي آماده خریداري گر. 

   در صورت امکان، پودر موردنظر به شکل بسته بندي شده و با وزن مشخص در ویالها یا شیشه هاي درب بسته اي که بتوان حالل را به داخل آن

 .تزریق کرد، تهیه گردد

 در صورتیکه توزین پودر شیمیایي در فضاي آزمایشگاه باید انجام شود، نکات زیر رعایت گردد. 

 .از ترازویي که در محفظه سربسته است استفاده شود، تا گردوغبار در هوا پخش نگردددر صورت امکان  -الف
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 .در صورت امکان با انتقال ترازو به هود شیمیایي یا هود بیولوژیك، توزین در زیر هود انجام گیرد -ب

 .براي انتقال ماده شیمیایي از ظرف به ترازو اسپاتول مناسب استفاده شود -ج

 پاشیدن پودر هنگام توزین اجتناب کنید د( از ریختن یا

 .همیشه هنگام کار با مواد شیمیایي خطرناك از تجهیزات محافظت شخصي استفاده شود -ه

به بعد از اتمام کار سطوح آغشته به مواد شیمیایي را به طرز صحیح تمیز نمائید. تمیز نگه داشتن سطوح کار عالوه براینکه خطر سرایت مواد  -و 

 .کاهش مي دهد، از ایجاد خطا در سایر آزمایشات نیز مي کاهد دیگران را

 (حمل و نقل مواد شیمیایي 3

 .هنگام حمل و نقل، رعایت نکات ایمني ذیل به منظور جلوگیري از افتادن و ریختن مواد شیمیایي الزم است

 .بگیریدمواد شیمیایي خریداري شده را حتمًا در محیط آزمایشگاه از فروشنده تحویل  -الف

در صورت استفاده از ظروف شیشه اي براي حمل و نقل مواد، درب آن محکم و غیرقابل نشت بوده و در یك ظرف نشکن دیگري قرار داده  -ب

 .شود

 .در صورت امکان، حمل و نقل مواد شیمیایي با وسایل حمل و نقل عمومي انجام نشود -ج

 انبار کردن مواد شیمیایي -4

 

 مواد شیمیایي در آزمایشگاه همیشه یکي از مطالب بسیار با اهمیت است شیوه صحیح نگهداري. 

 مواد شیمیایي که به شیوه ناصحیح در کنار همدیگر نگهداري مي شوند ممکن است با همدیگر واکنش داده و محصوالت خطرناك تولید کنند. 

 واد و کاهش خواص و اثرات مواد شیمیایي مي شودگاهي اوقات نگداري ناصحیح مواد شیمیایي عالوه بر آلودگي، باعث هدررفتن م. 

 رعایت نکات ذیل مي توان خطرات ناشي از ناسازگاري مواد را حذف کند. 

  پتاسیم و منیزیم خودداري کنید -از نگهداري اسیدها در مجاورت بازها یا فلزات فعال مانند سدیم. 

   اسیدهاي آلي و مواد قابل اشتعال اجتناب نمائیداز نگهداري جامدات یا اسیدهاي اکسیدکننده در مجاورت. 

 از نگهداري موادي که با آب واکنش مي دهند در اطراف سینك دستشویي یا نزدیکي محلولهاي آبي خودداري کنید. 

  سولفید آهن( -از نگهداري اسیدها در مجاورت موادي که در تماس با آنها گازهاي سمي تولید مي کنند اجتناب کنید )مانند سدیم سیانید 
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 در جدول ذیل اسامي تعدادي از مواد شیمیایي که با یکدیگر ناسازگاري دارند و نباید در مجاورت هم نگهداري شوند آمده است.
 

  ...اسازگار بان ماده شیمیایي

 –اتیلن گلیکول  –ترکیبات هیدروکسیل دار  -اسید نیتریك -عوامل اکسیدکننده : مانند اسید کرمیك اسید استیک

 پرمنگناتها -پراکسیدها -پرکلریك اسید

 سایر عوامل اکسیدکننده -اسید سولفوریك -اسید نیتریك استون

 جیوه -نقره -فلئور -مس -برم -کلر استیلن

 -کلسیم-منیزیم -فلزات قلیایي و قلیایي خاکي مانند: پودر آلومینیوم

 پتاسیم -سدیم -لیتیم

 هالوژنها -دي اکسید کربن -سایر ترکیبات هیدروکربني کلردار -تتراکلرید کرین -آب

 هیدروفلوریك اسید -برم -ید-هیپوکلریت کلسیم -کلر -جیوه )مثاًل در فشارسنج جیوه اي( آمونیاك)بي آب(

ترکیبات آلي ریز یا  -گوگرد -نیتریت ها -کلراتها -محلولهاي قابل اشتعال -پودر فلزات -اسیدها نیترات آمونیوم

 مواد قابل احتراق

 پراکسید هیدروژن -اسید نیتریك آنیلین

 عوامل کاهنده مواد حاوي آرسنیك

 اسیدها آزیدها

 عوامل مربوز به کلر را مشاهده کنید برم

 آب اکسید کلسیم
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 سایر عوامل اکسیدکننده -هیپوکلریت کلسیم کربن فعال

 ترکیبات آلي ریز یا مواد قابل احتراق -گوگرد –پودر فلزات  -اسیدها -نمکهاي آمونیوم کلراتها

 –پروپان )یا سایر گازهاي بدست آمده از نفت(  -متان -بوتان –بوتا دي ان  -استیلن -آمونیاك کلر

 تربانتین -پودر فلزات –بنزن -سدیم کاربید –هیدروژن 

 سولفید هیدروژن -(PH3) فسفین -متان -آمونیاك (clo2) دي اکسید کلر

 محلولهاي قابل اشتعال -الکل -گلیسرول -کامفور -نفتالین -اسید استیك میك )کرومیوم تري اکسید(اسید کر

 پراکسید هیدروژن -استیلن مس

 اسیدها سیانیدها

  ... ناسازگار با ماده شیمیایي

 -سدیم پراکسید -اسید نیتریك -پر اکسید هیدروژن -(H2cro4)اسید کرمیك -نیترات آمونیوم محلوهاي قابل اشتعال
 هالوژنها

 سایر عوامل اکسید کننده -پراکسید سدیم -اسیدرکرمیك -برم -کلر -فلئور بنزین( -پروپان -هیدروکربن ها )مانند: بوتان

 قلیا اسید هیدروسیانیك

 اسید سولفوریك -پرمنگنات پتاسیم اسید هیدروفلئوریك

 اکسیدکنندهعوامل  -پودر مس –اکسیدهاي فلزي  سولفید هیدروژن

 آمونیاك -زغال فعال -اسیدها هیپوکلریت ها

 هیدروژن -آمونیاك )گاز یا محلول آبي( -استیلن ید

 آمونیاك -فولمینیك اسید -استیلن جیوه

 محلولهاي قابل احتراق -سولفید هاي فلزي -پودرهاي فلزي و غیرفلزي نیترات ها

گازها و محلولهاي  -سولفید هیدروژن -هیدروسیانید اسید -اسید کرمیك -آنیلین -استیك اسید اسید نیتریك
 قلیایي ها -فلزات سنگین-آلیاژ برنج -مس -قابل اشتعال

 عوامل کاهنده -فسفیدها -آمیدها -نمکهاي آمونیوم نیتریت ها

 هالیدها -آمین ها -بازها -اسیدها نیترو پارافین ها

 اوره -کلریت ها -نقره اسید اگزالیك

 سایر عوامل کاهنده شامل گازها، محلولها و مواد جامد قابل اشتعال -هیدروژن -گریس -روغنها اکسیژن

 مشابه کلرات ها پرکلرات ها

 -گریس -پشم –کاغذ  -الکها -بیسموت و آلیاژهاي آن -عوامل کاهنده مانند : استیك انیدرید پرکلریك اسید
 روغنها
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 عوامل اکسیدکننده -اکسیدهاي هالوژن -هالوژنها -قلیاها -اکسیژن -هوا فسفر )سفید(

 آب -دي اکسید کربن  -تتراکلرید کرین پتاسیم

 اسید سولفوریك -سایر عوامل کاهنده -بنز آلدئید -اتیلن گلیکول -گلیسرول پرمنگنات پتاسیم

 آب -دي اکسید کربن -تتراکلرید کربن سدیم

 -کربن دي سولفید -بنز آلدئید -استیك انیدرید -سیالاسید استیك گال -متانول -اتانول پراکسید سدیم
 فورفورال -متیل استات -اسیتل استات -اتلین گلیکول -گلیسرین

 اسیدها سولفیدها

 اسید نیتریك -پرکلرات ها -کلرات ها -عوامل کاهنده -محلولهاي آبي –آب  -پرمنگنات ها سولفوریك اسید

 

 سوي معاونت غذا و دارو لیست مواد ضدعفوني کننده اعالم شده از
 .مواد ضدعفوني کننده سطوح:1

 شرکت وارد کننده کشور شرکت سازنده IRC نام محصول ردیف 

1 Descocid 
1228073663 (2 L) 
1228073670 (5 L) 
1228073687 (10 L) 

Antiseptica آلتون آفرین آلمان 

2 Big spray new 1228073694 (1 L) Antiseptica آفرینآلتون  آلمان 

3 Perform  ID 1228131554 (powder) Schulke  &Mayr آیریا برنا آلمان 

4 Deconex 50 AF 
1228023088 (0.5 L) 
1228005398 (1 L) 
1228023613 (5 L) 

Borer  chemie آیریا نیک سوئیس 

5 Deconex Solarsept 
1228023101 (0.5 L) 
1228009013 (1 L) 
1228023583 (5 L) 

Borer  chemie آیریا نیک سوئیس 
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6 Nanosil SS 
1228124150 (5 L) 
1228124167 (20 L) 
1228124143 (500 ml) 

 کیمیافام ایران کیمیافام

7 Nanosil MC 
1228124129 (5 L) 
1228124136 (20 L) 
1228124112 (500 ml) 

 کیمیافام ایران کیمیافام

8 Surfosept  I 

1228165269 (1 L) 
1228116094 (4 L) 
1228075681  (250 ml) 
 1228165252 (500 ml) 

 رضا راد ایران رضا راد

9 Surfosept  II 

1228165221 (1 L) 
1228116087 (4 L) 
1228075674  (250 ml) 
1228165238 (500 ml) 

 رضا راد ایران رضا راد

10 Surfosept Quick 
1228116100(4 L)    
1228075698 (500ml)                   

 رضا راد ایران رضا راد

11 Alprocid 
1228141232 (4 L) 
1228024313 (500 ml) 

 آسیا شیمی طب ایران آسیا شیمی طب

12 Meliseptol Rapid 1228082047 B Braun هداشتبهستان ب سوئیس 

13 Aniospray 29 
1228132292 (1 L) 
1228085772 (5 L) 

Anios آیریا برنا فرانسه 

14 Mikrozid  AF  wipes 1228132063 Schulke & Mayr آیریا برنا آلمان 

15 Microzed  AF  liquid 
1228084744 (1 L) 
1228133053 (250 ml) 

Schulke & Mayr آیریا برنا آلمان 

16 X7 1228074790 Prestige  Medical کاسپین البرز انگلستان 
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17 Fugaten-spray 1228087035 Lysoform آرمین طب کارون سوئیس -آلمان 

18 Lysoformin plus 1228137556 Lysoform آرمین طب کارون سوئیس -آلمان 

19 Minuten spray 

1228137761 (4 L) 
1228148644 (50 ml) 
1228146749  (125 ml) 
1228139031 (500 ml) 

 آسیا شیمی طب ایران آسیا شیمی طب

20 Anios DDSH 1228132247 Anios برناآیریا  فرانسه 

21 Terralin Protect 
1228132049 (2 L) 
1228132032 (20 ml) Schulke & Mayr آیریا برنا آلمان 

22 Desnet 
1228139079 (1 L) 
1228137549 (4 L) 

 آسیا شیمی طب ایران آسیا شیمی طب

23 Huwa san 1228089534 Roma Chemie نوآوران آریا الوند بلژیک 

24 Dettol 

1228183003 (1 L) 
1228182983 (2 L) 
1228182990 (4 L) 
1228090004 (125 ml) 
1228118784 (250 ml) 
1228118791 (500 ml) 

Scitra رویال پیشگام شرق امارات متحده 

25 Microbac  ®Forte 1228092145 Bode chemie نزمین قشم آلمان 

26 Bacillol AF 1228092176 Bode chemie نزمین قشم آلمان 

27 Epimax Surclean 1228100123 داروسازی عماد ایران داروسازی عماد 

28 Epimax S 1228093791 داروسازی عماد ایران داروسازی عماد 

29 Desomed Rapid AF 
1228091421 (1 L) 
1228091438 (5 L) 

DESOMED پهنه آسمان آبی آلمان 

30 Biguamid Perfect 
1228125294 (1 L) 
1228125300 (2 L) 
1228091476 (5 L) 

DESOMED پهنه آسمان آبی آلمان 
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31 Virkon 

1228148422(5kg)Powder 
1228148439 (5 G) Tab 
1228148408 (50g)      
1228148415 (500 g)   

Antec   
International 

 پهنه آسمان آبی انگلیس

32 Antiback Residual 1228124365 Biotechnics انگلستان 
 
 البرزکاسپین 

33 Isorapid Spary 

1228118975 (1 L) 
1228118982 (2 L) 
1228118999 (5 L) 
1228119002 (10 L) 
1228113024 (500 ml) 

Oroclean سینا گستر پیشرفته سوئیس 

34 
Hexaquart 

Plus Lemon fresh 
1228122408(1L) 
1228122378(5L) 

B.Braun بهستان بهداشت آلمان 

35 
Hexaquart 

forte 
1228122385(1L) 
1228122392(5L) 

B.Braun بهستان بهداشت آلمان 

36 Dentiro  Wipe 
1228116391 
1228117107 

Oroclean سینا گستر پیشرفته سوئیس 

37 Surfanios citron 
1228133022 (1 L) 
1228085789 (5 L) 
1228133015 (20 ml) 

Anios آیریا برنا فرانسه 

38 Deconex  Surface  AF 
1228106569 (0.5 L) 
1228106552  (1 L) 
1228106545  (5 L) 

Borer  chemie آیریا نیک سوئیس 

 %2گلوتارال آلدئید 39
1228032301 (3.8 L) 
1228032318 (1 L) 

 ایران ناژو ایران ایران ناژو

40 Neoform MED Spray 1228090615 Dr-weigert ایده گستر درمان آلمان 

41 Sanisept 

1228126741 (1 L) 
1228126758 (5 L) 
1228126727 (125 ml) 
1228126734 (500 ml) 

 پاکروپارت ایران پاکروپارت

42 Klorsept granules 1228128172  (500 g) Medentech آیریانیک ایرلند 

43 Klorsept 17 1228128196 (1670 mg) Medentech آیریانیک ایرلند 



 

 بادآفت بیمارستان شهدای یا

 تدفتر بهبود کیفی        
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44 Klorsept 87 1228128189 (8680 mg) Medentech آیریانیک ایرلند 

45 Klorkleen 1228128202 (1670 mg) Medentech آیریانیک ایرلند 

46 
Tristel DUO 

For surface 
1228098369 Medentech آیریانیک ایرلند 

47 Tristel  fuse  for  surface 1228098314 Medentech آیریانیک ایرلند 

48 Sterusil 1228120107 (2 L) Medentech آیریانیک ایرلند 

49 Deconex surface GF 
1228139772 (1 L) 
1228146107 (500 ml) 

Borer  chemie آیریا نیک سوئیس 

50 Septi  surface  Eudora 
1228142925 (1 L) 
1228146763 (125 ml) 
1228142932 (500 ml) 

 به بان شیمی ایران به بان شیمی

51 Behsimide - C 
1228084966 (3.8 L) 
1228027536 (250 ml) 

 داروسازی بهسا ایران داروسازی بهسا

52 Behtol 5% 
1228039669 (1 L) 
1228039652 (4 L) 
1228039676 (150 ml) 

 داروسازی بهسا ایران داروسازی بهسا

53 Unisepta plus 1228128301 (1 L) Unident رضا راد سوئیس 

54 (Virkoscience  (powder 
1228143014 (1 kg) 
1228143021 (2.5 kg) 
1228143038 (5 kg) 

 سیانس ایران سیانس

55 Nanosil  SC 1228077869 کیمیافام ایران کیمیافام 

56 Nanosil  HC 1228077838 کیمیافام ایران کیمیافام 

57 Nanosil  MS 1228077906 کیمیافام ایران کیمیافام 

58 Nanosil  HS 1228077845 کیمیافام ایران کیمیافام 

59 Sterl-STAT 
1228131677(spray)(750ml) 
1228131691 (wipe)      
1228138249 (sol)(50 ml)     

Audit  Diagnostics صهبا آنزیم ایرلند 

60 Cetrimide-C 1228074547 (3.8 L) شهر دارو ایران شهر دارو 



 

 بادآفت بیمارستان شهدای یا

 تدفتر بهبود کیفی        

 
  

 
 

62 
 

61 Microzed  Quatenol 
1228129247 (4 L) 
1228129254 (20 L) 
1228129230 ( 750 ml) 

 عطرینه سازیبا ایران عطرینه سازیبا

62 Microzed 4Q-H 
1228156045 (1 L) 
1228156052 (20 L) 

 عطرینه سازیبا ایران عطرینه سازیبا

63 Dismozon pur 1228128790 (30 gr) Bode chemie نزمین قشم آلمان 

64 Isorapid floor 
1228145490 (1 L) 
1228145506(5 L) 

Oroclean سینا گستر پیشرفته سوئیس 

65 Deconex surface FF 
1228145988 (10 L) 
1228146091 (500 ml) 

Borer  chemie آیریا نیک سوئیس 

66 Halamid 
1228151040 (1 Kg) 
1228151057 (5 kg) 
1228151064 (25 kg) 

 محل ساخت:
Tianjin 
Tianchengچین 

Axcentive: محل
 بسته بندی

 بصیر شیمی

67 Saya Sept 
1228157950 (1 L) 
 1228180514 (5 L)    
 1228157943 (500 ml)                                                  

 به بان شیمی ایران به بان شیمی

68 Microzed Oxifort 

1228122347 (1 kg) 
1228122354 (4 kg) 
1228156038 (10 kg) 
1228110689 (20 kg) 
1228144622 (30 g) 

 عطرینه سازیبا ایران عطرینه سازیبا

69 Umonium 38 master 1228155802 
Huckerts 

international 
 پارس سینوهه پاد بلژیک

70 Umonium medical spray 1228155789 
Huckerts  

international 
 پارس سینوهه پاد بلژیک

71 Microzed  GP-H 
1228145780 (1 L) 
1228112102  (20 L) 
1228145797 (500 ml) 

 عطرینه سازیبا ایران عطرینه سازیبا

72 Surface  quick 1228175084  (1 L) Helvemed رضا راد سوئیس 

73 Peranacid   M1 

1228169830(125gr) 
1228169861(250gr) 
1228169878(500gr) 
1228169885(2500gr) 

 درنا دارویه ایران درنا دارویه



 

 بادآفت بیمارستان شهدای یا

 تدفتر بهبود کیفی        
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74 Bellasan 

1228170447 (1L) 
1228175114 (4L) 
 1228170454 (5L)     
1228022333 (10L)  
 1228175961 (20L)  
1228171086 (200ml) 

Wigol,Anhalt 
 ایران

تحت لیسانس 
 آلمان

 زرستان

75 Zeta 3 Ultra 
1228184970 (3 L) 
1228184956 (750 ml) 

Zhermack دریاب شمیران ایتالیا 

76 Bacillol  Tissues 1228194306 Bode chemie نزمین قشم آلمان 

77 Neoform MED rapid 1228195921(0.75 L) dr-weigert ایده گستر درمان آلمان 

78 Prosept  Foam 
1228182051 (200 ml) 
1228182044 (2 L) 

Oroclean Chemie 
AG 

 پوراطب سوئیس

79 Prosept  Floor 
1228182129 (2 L) 
1228182112 (5 L) 

Oroclean Chemie 
AG 

 پوراطب سوئیس

80 Ramooz  Stone 
1228180590(500 ml) 
1228180613 (1 L) 

 سیمین تاک ایران سیمین تاک

81 Ramooz Kitchen 
1228180545(500 ml) 
1228180538 (1 L) 

 سیمین تاک ایران سیمین تاک

82 Selectrocide 
1228190575 (12 G) 
1228190582 (5 G) 

Selective Micro 
Technologies 

 آیریانیک امریکا

83 Peroxan RU 
1228181191 (1 L)      1228181207 (5 L)    
1228181184(350 ml)     

 نقش جبه پارس ایران نقش جبه پارس

84 Peroxan 6%  S 
1228181269 (1 L) 
1228181276 (5 L)   

 نقش جبه پارس ایران نقش جبه پارس

85 Peroxan %1 SA 
1228181245 (1 L) 
1228181252 (5 L) 1228181238(350 ml)    

 نقش جبه پارس ایران نقش جبه پارس

86 Ramooz 
1228167010 (4 L) 
1228166976 (1 L) 

 سیمین تاک ایران سیمین تاک

87 deconex  S-wipes 1228202582 Borer  chemie آیریانیک سوئیس 

88 Incidin  Foam 1228177385(750ml) Ecolab آیریا برنا آلمان 

89 Peranacid   M2 
1228210143(4L) 
1228210136(1L) 

 درنا دارویه ایران درنا دارویه



 

 بادآفت بیمارستان شهدای یا

 تدفتر بهبود کیفی        
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90 Peranacid   M4 
1228210174(4L) 
1228210167(1L) 

 دارویهدرنا  ایران درنا دارویه

91 Esteer  Sept Neutral 1228175855(120 wipes) Esteer Pharma ان.بی.اس.کیش آلمان 

92 Minuson AF 1228175879(750ml) Esteer Pharma ان.بی.اس.کیش آلمان 

93 Desreson AF 1228183324(1000ml) Esteer Pharma ان.بی.اس.کیش آلمان 

94 Propano AF Classic 1228175886(1000ml) Esteer Pharma ان.بی.اس.کیش آلمان 

95 Propano AF Lemon 1228175893(1000ml) Esteer Pharma ان.بی.اس.کیش آلمان 

96 Propano AF Neutral 1228175909(1000 ml) Esteer Pharma ان.بی.اس.کیش آلمان 

97 Peranacid M3 
1228221200(500g) 
1228221194(2500g) 

 درنا دارویه ایران درنا دارویه

 

 

 

 .ضدعفوني کننده هاي ابزار2

 شرکت وارد کننده کشور شرکت سازنده IRC نام محصول ردیف

1 Deconex 53 plus 
1228023095  (1 L) 
1228023576 (5 L) 
1228004346 (500 ml) 

Borer  chemie آیریا نیک سوئیس 

 ایران ناژو ایران ایران ناژو (L 1) 1228086410 ناژوسپت 2

3 Lysoformin 3000 1228087028 Lysoform آرمین طب کارون سوئیس -آلمان 

4 Gigasept Instru AF 
1228132162  (2 L) 
1228132155 (100 ml) 

Schulke & Mayr آیریا برنا آلمان 

5 BIB-Forte 
1228024139 (1 L) 
1228141256 (4 L) 

 آسیا شیمی طب ایران آسیا شیمی طب

6 Nanosil D6 1228080852 کیمیافام ایران کیمیافام 



 

 بادآفت بیمارستان شهدای یا

 تدفتر بهبود کیفی        
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7 Aniosyme DD1 
1228132285 (1 L) 
1228132261 (5 L) 
1228132278 (25 ml) 

Anios آیریا برنا فرانسه 

8 Deconex 50 FF 1228088667 (500 ml) Borer  chemie آیریا نیک سوئیس 

9 Korsolex plus 1228092169 Bode chemie نزمین قشم آلمان 

10 Desomedan ID 
1228091469 (1 L) 
1228091452 (2 L) 
1228091445 (5 L) 

DESOMED پهنه آسمان آبی آلمان 

11 Perasafe 
1228148446 (81 g) 
1228148453 (162 g) 
1228148460 (810 g) 

Antec  
International 

 پهنه آسمان آبی انگلیس

12 Percidine 1% 1228094927  به بان شیمی ایران شیمیبه بان 

13 Percidine 3% 1228094934 به بان شیمی ایران به بان شیمی 

14 Deconex  53  instrument 
1228106583 (1 L) 
1228106576 (5 L) 
1228106590 (500 ml) 

Borer  chemie آیریا نیک سوئیس 

15 
Deconex PA20 / 
Deconex HLDPA 

1228120138 Borer  chemie آیریا نیک سوئیس 

16 
Tristel solo for ultrasound 

(foam) 
1228098352 Borer  chemie آیریا نیک سوئیس 

17 
Tristel Duo for ultrasound 

(foam) 
1228098345 Borer  chemie آیریا نیک سوئیس 

18 
Tristel fuse for instruments 

(solution) 
1228098321 Borer  chemie آیریا نیک سوئیس 

19 Gigasept  AF forte 
1228132186 (2 L) 
1228132179 (100 ml) 
1228155772 (500 ml) 

Schulke & Mayr آیریا برنا آلمان 

20 Orocid Multisept Plus 
1228113031 (1 L) 
1228119019 (2 L) 
1228119026 (5 L) 

Oroclean سینا گستر پیشرفته سوئیس 

21 Korsolex  Basic 
1228123856 (2 L) 
1228135804 (5 L) 

Bode chemie نزمین قشم آلمان 

22 Korsolex Ready to use 1228123870 (5 L) Bode chemie نزمین قشم آلمان 



 

 بادآفت بیمارستان شهدای یا

 تدفتر بهبود کیفی        
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23 Neodisher  Septo DN 1228088971 Dr-weigert ایده گستر درمان آلمان 

24 Neodisher  Septo  MED 1228088988 Dr-weigert ایده گستر درمان آلمان 

25 Neodisher  Septo  Clean 1228088964 Dr-weigert ایده گستر درمان آلمان 

26 Combi instruments-N 
1228073731 (2 L) 
1228073748 (5 L) 
1228073755 (10 L) 

Antiseptica آلتون آفرین آلمان 

27 Deconex 54 Sporocide 
1228080388 (1 L) 
1228080395 (5 L) 
1228080371 (500 ml) 

Borer  chemie آیریا نیک سوئیس 

28 Nanosil MI 1228077913 کیمیافام ایران کیمیافام 

29 Steranios 2% 1228132193 (5 L) Anios آیریا برنا فرانسه 

30 Hemoclean 1228112072 KRD تدا کره 

31 Neodisher  Septo 3000 1228138850 (2 L) Dr-weigert ایده گستر درمان آلمان 

32 Deconex  Endomatic 
1228144653 (6 L) 
1228144660 (12 L) 

Borer  chemie آیریا نیک سوئیس 

33 Glutaral 2% 
1228032318 (1 L) 
1228032301  (3.8 L) 

 ایران ناژو ایران ایران ناژو

34 Nanocid colloid 1228114304 به بان شیمی ایران به بان شیمی 

35 Percidin RU 
1228131233 (1 L) 
1228131240 (5 L) 

 به بان شیمی ایران به بان شیمی

36 Septicidine Turbo 
1228127038 (1 L ) 
1228127021 (500 ml) 

 به بان شیمی ایران به بان شیمی

38 Behsadex 2% 
1228039690 (1 L) 
1228039683 (4 L) 

 داروسازی بهسا ایران داروسازی بهسا

39 Sterl-STAT 
1228131677 (spray )(750 ml) 
1228138249 (sol)(50ml) 

Audit  Diagnostics صهبا آنزیم ایرلند 

40 Microzed  ultra 

1228122323  (1 L) 
1228122330 (4 L ) 
1228110702 (20 ml) 
1228122316 (500 ml) 

 عطرینه سازیبا ایران عطرینه سازیبا



 

 بادآفت بیمارستان شهدای یا

 تدفتر بهبود کیفی        
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41 Microzed  ID-Max 
1228133893 (1 L) 
1228110719 (500 ml) 

 عطرینه سازیبا ایران عطرینه سازیبا

42 Microzed  ID 1228110696 (1 L) عطرینه سازیبا ایران عطرینه سازیبا 

43 Epimax quick 1228142093(1 L) داروسازی عماد ایران داروسازی عماد 

44 Korsolex  bohrerbad 
1228123863 (2 L) 
1228141430 (5 L) 

Bode chemie نزمین قشم آلمان 

45 Microbac dent 
1228123887 (2 L) 
1228135798 (5 L) 

Bode chemie نزمین قشم آلمان 

46 Nanosil  SI 1228077883 کیمیافام ایران کیمیافام 

47 Nanosil HI 1228077852 کیمیافام ایران کیمیافام 

48 Orolin Burbath 
1228145452 (1 L) 
1228145469 (2 L) 
1228145476 (5 L) 

Oroclean سینا گستر پیشرفته سوئیس 

49 Oroclean liquid 1228145513 (2 L) Oroclean سینا گستر پیشرفته سوئیس 

50 Aseptoprint  liquid 
1228145445 (1 L) 
1228145438 (20 ml) 

Oroclean سینا گستر پیشرفته سوئیس 

51 
Umonium 38 instrument & 

equipment 
1228155796 

Huckerts  
International 

 پارس سینوهه پاد بلژیک

52 Mikrobac  Tissues 1228174247 Bode  Chemie نزمین قشم آلمان 

53 Instrument  Forte 1228175107 (1 L) Helvemed رضا راد سوئیس 

54 Peranacid  M1 

1228169830 (125 gr) 
1228169861 (250 gr) 
1228169878 (500 gr)       
1228169885 (2500 gr) 

 درنا دارویه ایران درنا دارویه

55 Bellasan 

1228170447 (1 L)           1228175114 (4 
L)          1228170454 (5 L)             
1228022333 (10 L)           1228175961 
(20 L)            1228171086 (200 ml)        

 زرستان ایران زرستان

56 Zeta 1 Ultra 1228182051 (200 ml) 1228182044 (2 L) Zhermack دریاب شمیران ایتالیا 



 

 بادآفت بیمارستان شهدای یا

 تدفتر بهبود کیفی        
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57 Triacid - N 
1228086434 (200 ml)          
 1228196447 (2 L)               
  1228196454 (5 L)                  

Antiseptica آلتون آفرین آلمان 

58 Prosept jet forte 
1228173769 (1 L)                1228173783 
(2 L)                    1228173776 (5 L)                  

Oroclean Chemie 
AG 

 پوراطب سوئیس

59 Prosept  Sonic 1228182068 (1 L) 
Oroclean Chemie 

AG 
 پوراطب سوئیس

60 Prosept  Instru 
1228182082 (1 L)                1228182099 (2 
L)                    1228182105 (5 L)                 
1228182075 (10 L) 

Oroclean Chemie 
AG 

 پوراطب سوئیس

61 Prosept  Impersion 
1228182846 (200 ml) 
1228182136 (1 L) 

Oroclean Chemie 
AG 

 پوراطب سوئیس

62 Descoton 2% 1228150401 (5 L) 
DR.Schumacher 

GmbH 
 پهنه آسمان آبی آلمان

63 Perfektan Endo 
1228150326 (1 L)       1228150333 (2 L)     
1228150340 (5 L)    

DR.Schumacher 
GmbH 

 پهنه آسمان آبی آلمان

64 Micro10 1228176517 (1 L) Unident S.A رضا راد فرانسه 

65 Peroxan RU 
1228181191 (1 L)      1228181207 (5 L)    
1228181184 (350 ml)     

 نقش جبه پارس ایران نقش جبه پارس

66 Proxane 3%  DI 1228181214 (1 L)      1228181221 (5 L)  نقش جبه پارس ایران نقش جبه پارس 

67 Ramooz  Health  Care 
1228193453 (1 L)    1228200366 (4 L)    
1228200397 (20 L)     1228193460 (500 
ml)  

 سیمین تاک ایران سیمین تاک

68 deconex  S-wipes 1228202582 Borer  chemie آیریانیک سوئیس 

69 deconex  Lube Spray 1228202605 (500 cc) Borer  chemie آیریانیک سوئیس 

70 Korsolex  PAA 1228180156 (5 L) Bode Chemie نزمین قشم آلمان 

71 Ramooz  Dental 
1228192135(1 L)      1228200335 (4 L)    
1228200342 (20 L) 

 سیمین تاک ایران سیمین تاک



 

 بادآفت بیمارستان شهدای یا

 تدفتر بهبود کیفی        
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72 Wavicide 01 
 1228193071(3.9 L)          
 1228193750 (1 L)    

Medical Chemical 
Corporation 

 شیمی طب امیر امریکا

73 Sekusept Aktiv 1228141294(6kg) Ecolab آیریا برنا آلمان 

74 Peranacid   M2 
1228210143(4L) 
1228210136(1L) 

 درنا دارویه ایران درنا دارویه

75 Peranacid   M4 
1228210174(4L) 
1228210167(1L) 

 درنا دارویه ایران درنا دارویه

76 Ultra desmit AF 1228175916(1000ml) Esteer Pharma ان.بی.اس.کیش آلمان 

77 Ultra septin Active 1228183560(1 kg) Esteer Pharma ان.بی.اس.کیش آلمان 

78 Peranacid M3 
1228221200(500g) 
1228221194(2500g) 

 درنا دارویه ایران درنا دارویه

 

 

 

 

 .ضدعفوني کننده هاي دست3

 شرکت وارد کننده کشور شرکت سازنده IRC نام محصول  ردیف

1 Skin-des 1228099908 Antiseptica آلتون آفرین آلمان 



 

 بادآفت بیمارستان شهدای یا

 تدفتر بهبود کیفی        
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2 Manorapid 
1228073700  (1 L) 
1228073717  (5 L) 
1228073724  (10 L) 

Antiseptica آلتون آفرین آلمان 

3 Desderman-N  
1228084751  (1 L) 
1228133039  (5 L) 
1228133046 (150 ml) 

Schulke  &Mayr آیریا برنا آلمان 

4 Desderman gel 
1228084768  (1 L) 
1228133886  (150 ml) 

Schulke  &Mayr آیریا برنا آلمان 

5 Enduro Hand sanitiser 1228113062 BioTechnics کاسپین البرز انگلستان 

6 Kimya  Clean  

1228147272 (1 L) 
1228147289 (5 L) 
1228147234 (70 ml) 
1228147241 (100 ml) 
1228147258 (250 ml) 
1228147265 (500 ml) 

 کیمیا فام ایران کیمیا فام

7 Flugard  

1228147210 (1 L) 
1228147227 (5 L) 
1228147173 (70 ml) 
1228147180 (100 ml) 
1228147197 (250 ml) 
1228147203 (500 ml) 

 کیمیا فام ایران کیمیا فام

8 Injectanol 1228077821 کیمیا فام ایران کیمیا فام 
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 Iنانوسیل 9

1228073069 (1 L) 
1228124075 (5 L) 
1228073076 (6 L) 
1228073632 (9 ml) 
1228124082 (20 ml) 
1228073649 (25 ml) 
1228124068 (70 ml) 
1228073656 (100 ml)    1228073045 
(250 ml) 
1228073052 (500 ml) 

 کیمیا فام ایران کیمیا فام

 F2نانوسیل  10
1228124044 (5 L) 
1228124051 (20 L) 
1228124037 (70 ml) 

 کیمیا فام ایران کیمیا فام

11 Microzed HD 

1228077920 (1 L) 
1228120633 (4 L) 
1228120640 (20 L) 
1228146176 (7.5 ml) 
1228120626 (500ml) 1228144615 
(wipe) 

 سازیبا عطرینه ایران عطرینه سازیبا

12 Sterillium 1228081057 Bode Chemie  نزمین قشم آلمان 

13 Manugel 85  
1228132223 (1 L) 
1228132230 (75 ml) 

Anios آیریا برنا فرانسه 

14 Manugel 85 NPC 
1228132209 (1 L) 
1228132216 (75 ml) 

Anios آیریا برنا فرانسه 

15 Cutasept F 
 
1228089558 (5 L) 
1228089541 (250 ml) 

Bode Chemie  نزمین قشم آلمان 

16 Cutasept G 1228089565 (250ml) Bode Chemie  نزمین قشم آلمان 

17 AHD 2000 1228098093 Lysoform آرمین طب کارون سوئیس 
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18 Decosept 
1228023590 (5 L) 
1228018268 (0.5 L) 

Borer  chemie آیریا نیک  سوئیس 

19 Dermosept  gel 

1228149290 (1 L) 
1228149306 (5 L) 
1228149276 (50 ml) 
1228096877 (100 ml) 
1228149283 (500 ml) 

 رضا راد ایران رضا راد

20 Dermosept  Solution 

1228149252 (1 L) 
1228149269 (5 L) 
1228149238 (50 ml) 
1228096860 (100 ml) 
1228149245 (500 ml) 

 رضا راد ایران رضا راد

21 Kodan Tincture Forte 

1228132100 (1 L)  
1228132087 (1 L) رنگی 
1228132094 (250 ml) 
1228132070 (250 ml) رنگی 

Schulke & Mayr آیریا برنا آلمان 

22 Octenisept vaginal solution  1228132056(50ml) Schulke & Mayr آیریا برنا آلمان 

23 Octenisept 
1228084812 (1 L) 
1228133060 (50 ml) 
1228133077(250ml) 

Schulke & Mayr آیریا برنا آلمان 

24 
Septicidine 

PC 
    

1228129186 (1 L) 
1228142864 (5 L) 
1228129209 (50 ml) 
1228142857 (125 ml) 
1228129193 (500 ml) 

 به بان شیمی ایران به بان شیمی

25 Decosept HA 
1228100093 (0.5 L) 
1228120121 (5 L) 

Borer  chemie آیریا نیک  سوئیس 

26 Orosept  Solution 

 
1228116414 (2 L) 
1228116421 (5 L) 
1228116407 (500ml) 

Oroclean سینا گستر پیشرفته سوئیس 
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27 Hand sept 1228033384 ایران ناژو ایران ایران ناژو 

28 Aseptoman 

 
1228125324 (1 L) 
1228125317 (5 L) 
1228125331 (500 ml) 

DESOMED پهنه آسمان آبی آلمان 

29 Alprosept 

1228137754 (4 L) 
1228146718 (50 ml) 
1228146725 (125ml) 1228141249 (500 
ml) 

 آسیا شیمي طب ایران آسیا شیمي طب

30 Triformin D 1228124853 (1 L) Dr-weigert درمانایده گستر  آلمان 

31 Septi scrub 
1228130618 (0.5L) 
1228130625 (1L) 

 به بان شیمی ایران به بان شیمی

32 Septi cidine 

1228094910 (1 L)Liquid   1228094941 
(10 ml) 
1228142888 (50 ml) 
1228142871 (125 ml) 
1228142895 (500 ml) 

 به بان شیمی ایران به بان شیمی

33 Septi Gel 
1228146787  (50ml) 
1228146794 (75ml) 
1228146800 (125ml) 

 به بان شیمی ایران به بان شیمی

34 Scrusept 

1228115363 (1 L) 
1228115370 (5 L) 
1228115349 (250 ml) 
1228115356 (500 ml) 

 پاکروپارت ایران پاکروپارت

35 Handlean 
1228144929 (50ml) 
1228144936 (250ml) 
1228144943 (500ml) 

KRD  تدا کره 

36 Padcol 1228142833 پاکروش تزریق ایران پاکروش تزریق 
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37 Denatured Ethanol 70 Yasan 
1228135750 (1 L) 
1228144639 (220 ml) 
1228144646 (450 ml) 

صنایع فراورده 
 های یاسوج

 ایران
صنایع فراورده های 

 یاسوج

38 Denatured Ethanol 96 Yasan 
1228144691 (1 L) 
1228144677 (220 ml) 
1228144684 (450 ml) 

صنایع فراورده 
 های یاسوج

 ایران
صنایع فراورده های 

 یاسوج

39 Isopropyl alcohol 70 Yasan 
1228141713 (1 L) 
1228135767 (450 ml) 

صنایع فراورده 
 های یاسوج

 ایران
صنایع فراورده های 

 یاسوج

40 Sterl-STAT 1228131684 (foam) Audit Diagnostics صهبا آنزیم ایرلند 

41 Epimax 1228124471 (200 ml) 
 

 عماد
 ایران

 
 عماد

42 Epimax  Hand  
1228124488 (1 L)(gel) 
1228148163 (60 ml)(gel) 

 
 

 عماد
 ایران

 
 عماد

43 Epimax  Hand  
1228141706(1L)(Solution)     
1228148187 (50 ml)(Solution) 

 عماد ایران عماد

44 IRSHA 1228164187(60 ml) داروسازي شفا ایران داروسازي شفا 

45 PADPAK 1228164194 
توان افزاي 

 شهریار
 توان افزاي شهریار ایران

46 Yodopars 1228158025 (10ml) پارس سینا البرز ایران پارس سینا البرز 

47 Phytogel  1228155819 
Huckerts  
International 

 پارس سینوهه پاد بلژیک

48 Septivon  gel 1228164125(100 ml) Omega  Pharma پارس کژال کیش فرانسه 

49 Hand  pur 
1228176159(1 L) 
1228175091(5 L) 

Helvemed رضا راد سوئیس 
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50 Septi  Prep 

1228157967 (1 L) 
1228168437 (50 ml) 
1228142918 (125 ml) 
1228142901 (500 ml) 

 به بان شیمی ایران  به بان شیمی

51 Emacol 1228142086 (120ml) عماد درمان پارس ایران  عماد درمان پارس 

52 Manicol  70 
1228174407 (50 ml)   1228174599 (100 
ml) 

 سینا فریمان  ایران  سینا فریمان 

53 kamiDox 
1228188244(30 ml) 1228178733 (50 
ml) 

 شفا دارو آریا ایران  شفا دارو آریا

54 Mital 1228172571 (60 ml) ویدا ایران ویدا 

55 Prosept  Med 

122182143 (1 L) 
1228182181 (2 L) 
1228182174 (5 L) 
1228182150 (500 ml) 
1228182167 (100 ml) 

Oroclean Chemie 
AG 

 پوراطب سوئیس

56 Septoderm Hand  
1228150357 (1 L)       1228150364 (5 L)     
1228150371 (250 ml ) 1228182273 
(500 ml)   

DR.Schumacher 
GmbH 

 پهنه آسمان آبی آلمان

57 Septoderm Haut 
1228182303 (1 L)       1228182310 (5 L)     
1228182327 (250 ml )  

DR.Schumacher 
GmbH 

 پهنه آسمان آبی آلمان

58 Microzed Prep 1228191626 (125 ml) عطرینه سازیبا ایران عطرینه سازیبا 

59 Mootak 
1228175749(50ml)spray 1228175770 
(50ml)gel 1228175756 (75 ml) 
1228175763 (100 ml)  

نگارین گستر 
 کیمیا

 نگارین گستر کیمیا ایران

60 Septi Prep 

1228157967 (1 L)             1228168437 
(50 ml) 
1228142918 (125 ml) 
1228142901 (500 ml) 

 به بان شیمی  ایران    به بان شیمی 

61 Ramooz  
1228166990 (190 ml)      
1228166983(100ml)       1228167065(10 
ml)       1228167034(60ml) 

 سیمین تاک  ایران سیمین تاک 

62 Hydrex 4% 1228141300(500ml) Ecolab آیریا برنا نگلستانا-آلمان 
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63 Ramooz Injection 
1228193828(190ml)       
1228193835(500ml) 

 سیمین تاک  ایران سیمین تاک 

64 Boht 
1228198861 (120 ml)     1228198878 
(200 ml)       1228198885 (400 ml)   

صنایع آرایشی و 
 بهداشتی بهت

 ایران
صنایع آرایشی و 

 بهداشتی بهت

65 Bellasan Desin 
1228192876(1ml ) 
1228192883(300ml) 1228192890(15 
ml)  

Wigol,Anhalt 
 ایران  

تحت لیسانس 
 آلمان

 زرستان

66 Esept  
1228175831 gel(1000ml)     
1228175848(1000ml) 

Esteer Pharma ان.بی.اس.کیش آلمان 

67 Esteer Med 1228175862(1000ml) Esteer Pharma ان.بی.اس.کیش آلمان 

68 Peranacid H1 1228221170(1L)   1228221187(0.5L) درنا دارویه ایران درنا دارویه 
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