گلوتارآلدئید (سایدکس )
طرز تهیه محلول فعال گلوتارآلدئید :
هحتَای ظرف فؼال وٌٌذُ را بِ هحلَل گلَتارآلذئیذ

 %2اضافِ ٍ

هخلَط هحلَل بِ رًگ سبس ون رًگ تبذیل هی شَد وِ ًشاى دٌّذُ
فؼال بَدى هحلَل است ایي هحلَل برای  14رٍز فؼال ٍ بؼذ از ایي
هذت بایذ دٍر ریختِ شَد .

رفع آلودگی دستگاه ساکشن
برای خالی وردى هخسى ساوشي  ،بایذ

آپرٍى پالستیىی ،

دستىش ٍ هاسه پَشیذ .
هخسى بایذ از سیستن ٍاویَم (دستگاُ تخلیِ ٍ هىش

) جذا

شذُ ٍ بِ آراهی بِ داخل هخسى هخ صَص تخلیِ هایؼات دفؼی
ریختِ شَد .
هخسى باید آبىشی شَد سپس با آب داؽ ٍ تا یذ شستِ شذُ ٍ
هجذداً آبىشی ٍ بؼذ با دستوال یىبار هصرف خشه گردد .
هخسى (بطری ) بایذ حذالل رٍزی یىبار ( بذٍى در ًظر گرفتي
همذار هایغ آسپیرُ شذُ )پان شَد ٍ اگر پر شذُ باشذ بایذ خالی
گردد  .بالفاصلِ لبل از استفادُ از دستگاُ برای بیوار

دیگر ،

لَلِ ّای جذیذ بایذ بِ دستگاُ هتصل گردًذ .
واحد:بهداشت محیط
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« گندسدایی دستگاه رسپیزاتور »
پان وردى واًالْای دستگاُ با استفادُ از هَاد شَیٌذُ ٍ آب
گرم
غَطِ ٍری در هحلَل گلَتارآلَئیذ  %2بؼذاز پان وردى
پس از شستشَی واهل لَازم ٍ تجْیسات ٍ لطؼات آًْا را
خشه وردُ ٍ در هحلَل گلٍتارآدئیذ فرٍ ببریذ ٍدرب ظرف را برای
جلَگیری از تبخیر ببٌذیذ بؼذاز  20دلیمِ لَازم را از هحلَل خارج
ًوَدُ ٍ لبل از استفادُ واهالً آبىشی ًوائیذ .
خشه وردى در پایاى رٍز واری
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گندسدایی بزونکوسکوپ نوع Rigid
(انعطاف ناپذیز)
الف  -ایي دستگاُ جْت اتَوالٍ بِ  C.S.Rفرستادُ شَد .
ب -اگر دستگاُ حساس بِ حرارت باشذ هی تَاى آى را گٌذزدایی
ًوَد  .ابتذا دستگاُ را پان وردُ ٍ بؼذ در بخار فرهالذئیذ با درجِ
حرارت ون یا تَسط گاز اتیلي اوسایذ استریل ًوَد .
ج ّ -وچٌیي هی تَاى دستگاُ را بِ هذت

 20دلیمِ در

گلَتارآلذئیذ  %2غَطِ ٍر ورد  ،سپس با آب استریل آبىش ًوَد .
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گندسدایی بزونکوسکوپ نوع انعطاف پذیز
( )Flexible
الف ) گٌذزدایی دستگاُ لبل از شرٍع بِ وار
-1ابتذا لسوت خارجی لَلِ برًٍىَسىَپ در داخل هحل ٍل ساٍلي
شستِ هی شَد  .توام واًال ّا(هجاری ) ٍ هذخل آًْا بطَر واهل در
داخل هحلَل بابرس  ،پان هی شَد  .لسوت ًَن ٍ دریچِ ّا ًیس
بایذ پان شًَذ .
-2لَلِ برًٍىَسىَپ در ظرف آب

(حاٍی آب استریل ) آبىشی

هی گردد .
-3سپس برًٍىَسىَپ بِ هذت  20دلیمِ در هحلَل لگَتارآدئیذ %2
غَطِ ٍر هی گردد .
-4هجذداً در ظرف دٍم لَلِ ّا ٍ  ...با آب استریل آبىشی هی شًَذ.
ب)گٌذزدایی دستگاُ در اًتْای وار رٍزاًِ ( اًتْای لیست یا آخریي
بیوار)

-1شستي ٍ پان وردى لسوت خارجی لَلِ
-2غَطِ ٍر ساختي برًٍىَسىَپ در هحلَل

گلَتارآلذئیذ  %2برای

20تا  30دلیمِ
-3آبىشی دستگاُ
-4خشه وردى واهل دستگاُ
هی تَاى الىل  %70را داخل واًال ّا آسپیرُ وردُ تا بِ خشه شذى
آًْا ووه گردد .
ً-5گْذاری برًٍىَسىَپ در جای خشه
سایر ٍسائل هاًٌذ هحافظ دّاى  ،برس ّای سیوی ٍ ٍسایل
برًٍىَسىَپ بایذ بؼذاز تواس با ّر بیوار تَ سط گلَتارآلذئیذ
گٌذزدایی گردًذ ( هشابِ هَارد فَق )
سَزى ّای هخصَص تسریك دارٍّای آرام بخش بایذ در ظرف
هخصَص ًگْذاری اشیاء ًَن تیس لرار گیرًذ .
ج:برًٍىَسىَپی بیواراى هظٌَى یا دچار سروَب سیستن ایوٌی :
لبل از اًجام وار برًٍىَسىَپ بایذ بِ هذت  1-2ساػت در داخل
گلَتارآلذئیذ بالی بواًذ  .بؼذاز برًٍىَسىَپی ایي فرد  ،دستگاُ
بایذ شستِ شذُ ٍ بِ هذت

 1ساػت در داخل گلَتارآلذئیذ

%2

غَطِ ٍر گردد .
د :برًٍىَسىَپی بیوار هبتال بِ سل ریَی :
بؼذاز برًٍىَسىَپی بیوار هبتال بِ سل ریَی دستگاُ بایذ

شستِ

شذُ ٍ بِ هذت یه ساعت در داخل گلَتارآلذئیذ  %2غَطِ ٍر گردد .
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