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 کلیـــــات

گیرند که برای باید در وضعیت زرد قرار  HBVو   HIV, HCV هایهای دیالیز استفاده شده برای دیالیز بیماران آلوده به ویروسماشین 
 رسیدن به وضعیت سفید باید مراحل زیر طی شود:

 ها ضدعفونی دست .1

 و سایر سطوح گندزدایی سطوح ماشین دیالیز .2

 هیدرولیک ماشین دیالیز  پاکسازی و گندزدایی سیستم .3

ایی سیسیتم  داست ولی این بدین معنیی نیسیت کیه گنیدز     بیشترها و سطوح، نسبت به ماشین دیالیز، ریسک انتقال ویروس از طریق دست
 هیدرولیک ماشین دیالیز بی اهمیت است.

وس، انجام گیردد. ووهیه داشیته باشیید کیه      های ضدعفونی کننده شرکت فرزنیو محلول همچنین این مراحل حتما باید با استفاده از روش
 کننده در شرایط مناسب نگهداری شود و از واریخ انقضاء آن نگذشته باشد.های ضدعفونیمحلول

هنگامی که ماشین دیالیز در وضعیت زرد قرار دارد باید بر روی ماشین دیالیز برچسب وضعیت زرد ووسط مسئول بخش الصاق گردد و ومام 
 و ضدعفونی ووسط پرستار بخش مکتوب و ووسط دو نفر از پرسنل مرکز )سرپرستار و ریاست بخش( امضاء شود.فرآیند پاکسازی 

 وعویض شود. Diasafeبعد از وغییر وضعیت زرد به سفید حتما فیلتر 

کننده با استفاده از عفونیبعد از هر مرحله پاکسازی و گندزدایی سیستم هیدرولیک ماشین دیالیز، آب خروهی را از نظر باقیمانده محلول ضد
اندیکاوور نشاسته یدید پتاسیم یا اندیکاوور خاص همان محلول ضدعفونی اسیتفاده شیده، بررسیی نما.یید. )چنانچیه از محلیول ضیدعفونی        

Citrosteril نیست.( اید این مرحله الزامیاستفاده نموده 

 وا زمانی که دیگر محلولی باقی نماند، استفاده نما.ید. Rinse Hotکننده، باقیمانده باشد از برنامه چنانچه هنوز محلول ضدعفونی

 نکته: 
و با روش صیحی  داروهیای    های مناسب آمادههای آسپتیک و در یک منطقه ومیز مناسب با روشداروهای وزریقی با پیروی از وکنیک -

 وزریقی وجویز گردد.
 ردد.مواد ومیز از مواد و وجهیزات آلوده بطور مناسب هدا گ -
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 هاضدعفونی دست -1

 از مواد ضدعفونی معتبر و مخصوص دست استفاده شود. -1-1

 به غلظت و مدت زمان ذکر شده بر روی برچسب یا دستورالعمل استفاده محلول، ههت ضدعفونی موثر برای حذف ویروس ووهه شود. -1-2

 ها ضدعفونی شوند.هنگام وماس با بیمار دست -1-3

پوشیده شود و در صورت وماس با خون بیمار یا لوازم آلوده به خون بیمار،  بل از وماس با مونیتوردستکش قبل از وماس با بیمار و ق -1-4

 وعویض دستکش انجام گرد.

 

 و سایر سطوح گندزدایی سطوح ماشین دیالیز -2
 کل سطوح در محل درمان، به ویژه سطوح با لمس باال، پاکسازی و گندزدایی گردد. -2-1

، گوشی ECGاند )مانند کاف های فشار خون، الکترودهای که با بیمار وماس مستقیم داشته عالوه بر این، ومام وسایل پزشکی -2-2

 گندزدایی گردند.بیمار استفاده شوند و پس از استفاده خاص آن  فقط برایپزشکی و غیره( باید 

 نماید.را در این خصوص وا.ید می Freka-NOLیا  ClearSurfشرکت فرزنیوس دو محلول  -2-3

 باشد:مطابق با هدول زیر می ClearSurfو مدت زمان مواههه محلول  غلظت -2-4

 

 

 

 

 

 

 های دارای برای ویروسenvelope  دقیقه زمان مواههه 11 ، %1کرونا محلول مانند ویروس 

 ، به شرح زیر است: Freka-NOLو مدت زمان مواههه غلظت -2-1

 دقیقه( 1مانند ویروس کرونا  velopeenهای دارای )برای ویروس ثانیه با محلول کنسانتره 33 -2-6

 یابد.چنانچه از رقت یا مدت زمان وعیین شده، وبعیت ننما.ید، اثربخشی ماده ضدعفونی کننده کاهش می -2-7

 نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نما.ید.قبل از گندزدایی، چنانچه نشت خون وهود داشت  -2-8
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 ویوان از ایین میواد   ها در دسترس نباشیند میی  نانچه این محلولمانند ویروس کرونا، چ envelopeهای دارای برای ویروس -2-9

 استفاده نمود:

- PDI  Sani-Cloth  70  

- Sani-Cloth Active 

 

 پاکسازی و گندزدایی سیستم هیدرولیک ماشین دیالیز  -3

 کننده( متصل گردد. ابتدا گالن حاوی محلول ضدعفونی باید به عقب ماشین دیالیز )ورودی محلول ضدعفونی -3-1

 باشد.کننده فرزنیوس بر اساس شرایط موهود مینوع محلول ضدعفونی 4اب هر انتخ -3-2

، )دارای ورکیییب اسییید سیییتریک(   Citrosteril ،Diasterilشییرکت فرزنیییوس چهییار محلییول ضییدعفونی     -3-2-1

Puristerilplus و Puristeril340 نماید.)دارای ورکیب پر استیک اسید( را در این خصوص وا.ید می 

استفاده نمود. )اگر  4در حالت گرم، موثر هستند باید از برنامه  Diasterilو   Citrosterilهای لولبه علت اینکه مح -3-2-2

 کنندگی ندارند.(های مذکور به صورت سرد استفاده شوند اثر ضدعفونیمحلول

 به صیورت Puristeril340 و  Puristerilplusهای دارای ورکیب پر استیک اسید، مانند به علت اینکه محلول -3-2-3

 استفاده نمود. 3شوند باید از برنامه سرد استفاده می

 شوند. : در این روش رسوبات کلسیم نیز حذف مینکته 

 Sporotal 100کننده از محلول ضدعفونی 1ها با استفاده از برنامه گندزدایی برای گندزدایی و حذف رسوبات آلی مانند چربی -3-3

 )دارای ورکیب هیپو کلرید سدیم( استفاده شود. 

کننده باید به هلوی ماشین دیالیز )همان ورودی محلیول اسییدی( و در   گالن حاوی محلول ضدعفونی 4008در ماشین دیالیز  -3-4

 کننده به عقب ماشین دیالیز )همان ورودی محلول اسیدی( متصل گردد.گالن حاوی محلول ضدعفونی 5008ماشین دیالیز 

 شوند. : در این روش رسوبات کلسیم حذف نمینکته 

 

  تـــــوزیع

 .این استاندارد در واحد وکنودیالیز ووزیع می گردد

 
 


