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 گندزدایی سیستم هیدرولیک ماشین دیالیزپاکسازی و  -1

تا  ضستطَهٌَی تایذ تعذ اص ّش دسهاى دیالیض تا استفادُ اص 4008ّای دیالیض  گٌذصدایی سیستن ّیذسٍلیک هاضیي -1-1

 27 اص تیص دیالیض دستگاُ اص ّای داسای تشکیة اسیذ سیتشیک یا پش استیک اسیذ، اًجام ضَد، چٌاًچِ هحلَل

ًطَد، ًیض تایذ گٌذصدایی قثل اص دسهاى دیالیض اًجام گشدد. دس ایي تشًاهِ ّوضهاى تا عول گٌذصدایی  ُاستفاد ساعت

گشدد. ّوچٌیي گالي حاٍی هحلَل ضذعفًَی تایذ تِ عقة هاضیي  هی عول حزف سسَتات کلسین ًیض اًجام 

 .دیالیض هتصل گشدد

 )داسای تشکیة اسیذ سیتشیک( ،Citrosteril، Diasterilضشکت فشصًیَس چْاس هحلَل ضذعفًَی  -1-1-1

Puristerilplus ٍ Puristeril340  )ًوایذ. تائیذ هی سا دس ایي خصَظ)داسای تشکیة پش استیک اسیذ. 

تِ صَست  Citrosteril  ٍ Diasterilّای داسای تشکیة اسیذ سیتشیک، هاًٌذ ِ هحلَلتِ علت ایٌک -1-1-7

  4008B هاضیي دیالیضاستفادُ ًوَد کِ دس   hot disinfectionتشًاهِ ذ تایذ اصًضَ گشم استفادُ هی

سشد استفادُ ضًَذ اثش  ّای هزکَس تِ صَست )اگش هحلَل تاضذ. هی  4ٍ  7هٌَی ضستطَ تشًاهِ 

 کٌٌذگی ًذاسًذ.( ضذعفًَی

 ٍ  Puristerilplusّای داسای تشکیة پش استیک اسیذ، هاًٌذ  ِ هحلَلایٌک علت تِ -1-1-3

Puristeril340 ِتشًاهِ اص تایذ ذًضَ هی استفادُ سشد صَست تcold disinfection   کِ استفادُ ًوَد

 تاضذ. هیضستطَ  3 ٍ 1 تشًاهِ هٌَی ضستطَ 4008B دس دستگاُ

  هاضیي دیالیضدس  5 ای یکثاس اص تشًاهِ گٌذصدایی ّا ّفتِ شای گٌذصدایی ٍ حزف سسَتات آلی هاًٌذ چشتیت -1-7

4008B تشًاهِ گٌذصدایی ٍ Front supply 4008 دیالیضهاضیي  دسS ٍ  داسای تشکیة هحلَل ضذعفًَی

 ّیپَ کلشیذ سذین استفادُ ضَد. 

 ضًَذ.  ًکتِ: دس ایي سٍش سسَتات کلسین حزف ًوی

دس ایي  ساداسای تشکیة ّیپَ کلشیذ سذین( )Sporotal 100  ضذعفًَی هحلَل فشصًیَس ضشکت -1-7-1

 .ًوایذ هی خصَظ تائیذ

اصای ّش ّفتِ  تِ  4008Sهاًٌذ هاضیي دیالیضٌذ، ّست Diasafeّایی کِ داسای  دس خصَظ هاضیي -1-7-7

ضَد، صهاًی کِ ایي عذد تِ صفش  ، کن هیهشتَطِدس تشًاهِ  11گشدد یک عذد اص عذد  کِ عول گٌذصدایی اًجام هی

تاضذ کِ تایذ آى سا تعَیض  هی Diasafeدٌّذُ اتوام تاسیخ هصشف  ضَد کِ ًطاى سسیذ سیستن آالسم فعال هی

 ًوائیذ.
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 یی سطوح ماشین دیالیزگندزدا -2

ّا  ضَد. عَاهل اکسیذ کٌٌذُ هثل پشاستیک اسیذ، الکل تٌص دس هَاد پالستیکی تاعث تطکیل تشک دس آًْا هی -2-1

تَاًٌذ دس هَاد پالستیکی تٌص ایجاد ًوایٌذ ٍ  تاعث تطکیل تشک  کٌٌذ، هی ٍ یا تشکیثاتی کِ کلشیي آصاد هی

ی اص تخشیة سطَح هاضیي اص هَاد ضذعفًَی کِ ساصگاسی آى تا سطَح، دس آًْا ضًَذ، تٌاتشایي تشای پیطگیش

 تائیذ ضذُ تاضذ، استفادُ ًوائیذ. 

 چٌاًچِ ًطت خَى ٍجَد داضت ًسثت تِ تشطشف ًوَدى آى اقذام ًوائیذ. -2-2

 اص تعذ ًوایذ کِ تایذ سا دس ایي خصَظ تائیذ هی Freka-NOL یا ClearSurfضشکت فشصًیَس دٍ هحلَل  -2-3

 اص آًْا استفادُ ًوائیذ. یالیضد دسهاى ّش

 تاضذ: هطاتق تا جذٍل صیش هی ClearSurfٍ هذت صهاى هَاجِْ هحلَل   غلظت -2-4

 تِ ضشح صیش است: ، Freka-NOLٍ هذت صهاى هَاجِْ  غلظت

 کٌساًتشُ هحلَل ثاًیِ تا 33 -

 یاتذ. کاّص هی چٌاًچِ اص سقت یا هذت صهاى تعییي ضذُ، تثعیت ًٌوائیذ، اثشتخطی هادُ ضذعفًَی کٌٌذُ -7-5

 

 ها ضدعفونی دست -3

ضَد عالٍُ  هی استفادُ هختلف تیواساى تشای دیالیض هاضیي یک چَى تیواساى دیالیضی هستعذ عفًَت ّستٌذ ٍ اص -3-1

 هعیاس ًیض سعایت ضَد کِ ایي خَد هَثشتشیي استاًذاسد صیش، تْذاضتی تش  سعایت هَاسد الف ٍ ب تایذ ّطذاسّای

 .است پیطگیشی

 تیواس تا تواس اص تعذ دست ضذعفًَی -3-1-1

 هًَیتَس تا تواس اص قثل یا تیواس تا تواس اص تعذ آى تعَیض ٍ دستکص پَضیذى -3-1-7
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 ّای ضذعفًَی تاسیخ اًقضاء گزضتِ استفادُ ًٌوائیذ. اص هحلَل -3-7

 ّای ضذعفًَی سا دس دهایی کِ ضشکت تَلیذ کٌٌذُ رکش کشدُ است، ًگْذاسی ًوائیذ. گالي -3-3

ٌذصدایی سیستن ّیذسٍلیک هاضیي دیالیض، آب خشٍجی سا اص ًظش تاقیواًذُ هحلَل تعذ اص ّش هشحلِ پاکساصی ٍ گ -3-4

استفادُ  ضذعفًَی خاظ ّواى هحلَلیا اًذیکاتَس کٌٌذُ تا استفادُ اص اًذیکاتَس ًطاستِ یذیذ پتاسین  ضذعفًَی

 ًیست.(  الضاهی ایذ ایي هشحلِ استفادُ ًوَدُ Citrosterilضذُ، تشسسی ًوائیذ. )چٌاًچِ اص هحلَل ضذعفًَی 

تا صهاًی کِ دیگش هحلَلی تاقی ًواًذ،  Rinseتاقیواًذُ است اص تشًاهِ  ،کٌٌذُ چٌاًچِ ٌَّص هحلَل ضذعفًَی -3-5

 استفادُ ًوائیذ.


