
 ؛ان محترمکاربرقابل توجه 

که برای درمان بیماران  Freseniusتجهیزات پزشکی بررسی روش ضدعفونی . 1ورژن 

COVID-19 استفاده شده است. 

یا  عدم رعایت بهداشت دست در صورت، دیالیز جهت درمان بیماران متفاوت هایدستگاهاز  در زمان استفاده

   افزایش کرونا، ریسک انتقال ویروس بیماریا محیط پیرامون توجهی به ضدعفونی کردن ظاهر دستگاه و بی

 پیشگیرانه است. بعنوان مثال: روشبنابراین استفاده مداوم از اقدامات احتیاطی اولیه بهداشتی، موثرترین  .بایدمی

  و تهاجمی قبل از روشهای و  بین دو مریضویژه ب دستکشموقع ه بوتعویض  هادست کاملبهداشت

 به خون یا وسایل )سطوح( آلودهبا خون و  تماسپس از 

 شده در محیط تمیز و  مطرحهای ضدعفونی سازی داروهای تزریقی با تکنیکتمرین جهت آماده

 سازی داروهای تزریقیمناسب برای آماده همچنین تمرین در اجرای مناسب و

  و ضدعفونی سطوح در محل درمان بویژه سطوح پُرتماسکردن تمیز 

 سب تجهیزات و وسایل تمیز از آلودهجداسازی منا 

الکترودهای  کاف فشارسنج،)نظیر قرار دارندبا بیمار تماس مستقیم  تمام تجهیزات پزشکی که در ،عالوه بر این

ECGشوند.عفونی استفاده باید ضدپس از حتما مریض استفاده و  همانبرای باید ( ... ،گوشی پزشکی و 

 و ضدعفونی محیط بیمار کاربریی طبق دستورالعمل هامناسب وسایل  ضدعفونی، جدا از وضعیت عفونی بیمار

ایمن دستگاه دیالیز بصورت مطمئن و  د تایید پس از هر درمان انجام شود، در نتیجهبا یک محصول مور باید

اه های مربوطه رتگاه دیالیز باید طبق  دستورالعمل. الزم به توضیح است که دسشدبعدی آماده خواهد  بیماربرای 

 اندازی، نگهداری و استفاده گردد.

-ویروس فعالیتکننده های با حداقل ضدعفونی باید از لذادار است  پوششیک ویروس  کرونااز آنجا که 

برای زمان اثرگذاری همچنین شده و غلظت تعیین استفاده شود. های پوششیدر برابر ویروس کشی

به عنوان مثال گردد. اعمال می اساس استانداردهای مناسب داخلیبر  های بیمارستانیپیشگیری از عفونت

 با رقیق نشدهمحلول )  Freka-NOLدقیقه( و یا 11 گذاریو زمان اثر %1 با غلظت)ClearSurf  هایمحلول

 مناسب این کار می باشند )متناسب با بازار اروپا(. دقیقه( 1 گذاریزمان اثر



 Diasteril ،Citrosteril ،Puristerilهای محلولنیز دیالیز  برای ضدعفونی قسمت هیدرولیک دستگاه

 عفونیاز تاریخ مصرف محلول ضد حتما. )متناسب با بازار اروپا( مناسب می باشند Puristeril plusیا  340

 ننده مطمئن شوید.ک

 انجام شود.دستگاه  کاربریضدعفونی باید طبق دستورالعمل های این 

 .الزم و ضروریست   Diasafeفیلتر به موقعتعویض که  شته باشیدلطفا به این نکته توجه دا

خون از صافی دیالیز و فیلتر  نشتدرهنگام استفاده و حین  قرمز و آبیهای  تعویض سنسور فشار و کوپلینگ

 تعویضمانند های کاربری )طبق دستورالعملروشهای گفته شده  هیدروفوبیک ضرورتی ندارد و کافی است

 شود. دنبال ها و ... ( کوپلینگ، ضدعفونی  فشار الینفقط 

بیشتری ال خطای انسانی، خطر ح به دلیل احتموته باشید که روشهای دستی مانند ضدعفونی سطلطفا توجه داش

 ضدعفونی کنترل شده توسط دستگاه مانند ضدعفونی هیدرولیک دارد.نسبت به روشهای 

طبق ح وو ضدعفونی سطبررسی فشار  سنسوراید ب (،بدون هیدرولیک) دیگر تجهیزات دیالیزدر مورد 

 توضیحات فوق رعایت شود.

 . مراجعه شودبه کتابچه راهنمای دستگاه  لطفا و یا توضیحات اضافی، برای مراحل بعدی

 .باید لحاظ شودوجود داشته باشد استاندارد محلی در باره این موضوع یا و  دستورالعملاگر  همچنین

 

  


