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  :وسایل و ابزار دندانپزشکی مراحل اجرایی ضدعفونی و استریلیزاسیون
  
  :ـ آلودگي زدایي ١

از ضدعفونی و  صرف نظر از روشهایی که براي ضدعفونی یا سترون سازي ابزار و وسایل به کار می رود، ابزار و وسایل باید قبل     
  :در آلودگی زدایی ابزار و وسایل نکات زیر را باید رعایت کرد. سترون سازي آماده و آلودگی آنها برطرف شود

  
ابزار و وسایل بالفاصله پس از مصرف به وسیله آب خالص و یا پاك کننده هــــایی مانند صابون، بی کربنات سدیم و دترجنت  

  ).ن با صابون در مراحل اول استریل کردن تأثیر مهمی داردمالش و پاك کرد. (ها تمیز شود
در صورت نگهداري وسایل در محلول تا فرارسیدن زمان نظافت، آب به تنهـــایی کفایت نمی کند و باید مواد ضدعفونی کننده 

فته اند که باعث خوردگی به میزان مجاز در محلول وجود داشته باشد؛ همچنین باید اطمینان یافت که ابزار در محلولی قرار گر
  .آنها نمی شود

ابزار هرگز نبایستی در محلول فیزیولوژي نمکی نگهداري شوند، زیرا تماس طوالنی با این محلول موجب خوردگی ابــــزار می  
  .شود

از عمل استریل مانند قیچی و کلمپ باید قبل از نظافت کامالً باز شوند و قبل  :به دلیل ضرورت نظافت کامل، ابزار مفصل دار 
  .ابزار قفل دار در دنده اول قفل شوند

  :ـ خشک کردن وسایل 2     
  .پس از شستشو و تمیز کردن ابزار باید آنها را با استفاده از پارچه لطیف خشک کرد     
  :ـ بسته بندي وسایل 3     
مورد نیاز را در دو الیه پارچه کتان و یا دو الزم است وسایل ) حرارت مرطوب(جهت استریل کردن وسایل پانسمان با اتو کالو      

  :الیه کاغذ گراف و یا کاغذ سفید به ترتیب زیر بسته بندي کرد
سترون می شوند باید در ظرف مناسب از فوالد زنگ نزن باشند؛ بدین منظور در خانه هاي ) حرارت خشک(لوازمی که در فور     

شتن لوازم در بیکس در و دریچه هاي آن بسته و هر چه سریعتر به مرکز دقت کنید که پس از گذا. بهداشت بیکس موجود است
  .بهداشتی درمانی مربوط ارسال شود

وسایل دقت شود که جلد آن بدون سوراخ، تمیز و انــــدازه آن متناسب با وسیله اي باشد که قرار است    در هنگام بسته بندي 
  .درون آن پک شود

  :مراحل       

ه طرف خودتان را محکـــم روي وسیله اي که در وسط آن قرار دارد بکشید و دوباره انتهاي گوشه مذکور را مربوط ب گوشه 
  .مطابق شکل به طرف خود برگردانید

        

  .طرف راست جلد را محکم به طرف وسط پک بکشید و دوباره انتهاي گوشه را برگردانید      گوشه
        

  .طرف چپ را مانند گوشه راست محکم بکشید و بر روي گوشه راست قرار دهید و سپس انتهاي گوشه آن را برگردانید      گوشه
  
  

مقابل خود را پس از تا کردن دو طرف آن مطابق شکل، محکم روي پک بکشید و انتهاي گوشه را پس از       گوشه       
  .روي هم قرار دارند بگذارید برگرداندن مطابق شکل در زیر دو گوشه چپ و راست که
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  .تست اتو کالو را با ذکر تاریخ و اسم وسیله حتماً بر روي پک بچسبانید      نوار 
        
  
  
  ـ پاك کردن1

cleaning : زدودن تمام موادخارجی از روي اشیا که به طور معمول با استفاده از آب همراه یا بدون ماده دترجنت یا محصوالت
  .ممکن می شودآنزیمی 

  .ضدعفونی کردن پوست یا زخم: حذف عوامل بیماري زا از بافتهاي زنده مانند: ـ ضدعفونی 2     

حذف یا نابودي کامل تمام انواع میکروبها به روش شیمیایی یا فیزیکی که شامل اسپورباکتریها نیز : ـ استرایلیزاسیون 3     

  .می شود
  .بسته بندي کردن: پگ کردن    

  :صحت عملکرد سیستم اتوکالو سنجش هاي روش

  سنجش صحت عملکرد دستگاه اتوکالو به وسیله کترل پارامترهاي فیزیکی و نشاگرهاي شیمیایی و بیولوژیکی ضروري 

  . می باشد

  روش مکانیکی 

  )نشانگرهاي شیمیایی(استفاده از اندیکاتور

  )نشانگرهاي بیولوژیکی(استفاده اندیکاتور 

 :روش مکانیکی 

حرارات و فشار چرخه استریلیزاسیون از طریق مشاهده درجه ها یا اندازه مربوطه روي صفحه نمایشگر دستگاه و ,ارزیابی زمان 
 ثبت این پارامترها براي هر چرخه استریلیزاسیون 

 :نشانگرهاي شیمیایی

این نشانگرها می تواند تضمیی .رزیابی نمایندرا در حین استریلیزاسیون ا) زمان و دما و فشار (این نشاگرها قادرند شرایط فیزیکی 
  .براي استریل بودن وسایل قلمداد شوند و صرفا براي مشخص شدن اشتباهات عملکردي دستگاه می باشند

  :نشاگرها دو نوع اند نای 

 نوار چسب هاي شیمیایی وقتی که یک:روي سطح بیرونی بسته بندي هاي وسایل صب می شوند مانند:نشانگرهاي خارجی
 . این نشانگر به سرعت تغییر رنگ میدهند,پارامتر خاص به حد دلخواه برسد

این نشانگرها نشان میدهد که عامل استریل کننده از . این نشانگرها را باید درون بسته بندي وسایل قرار داد  :نشانگرهاي داخلی
  . بیرون به داخل بسته بندي و در نتیجه سطح وسایل دورن آن نفوذ کرده است
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  :نشانگرهاي داخلی دو دسته اند

واکنش میدهند و نشانگرهاي چند پارامتري که دو یا چند عامل ) دما یا فشار (نشانگرهاي تک پارامتري که فقط به یک عامل 
  . را می سنجد) نفوذ بخار,فشار,دما (هر سه پارامتر 6مانند اندیکاتور کالس . واکنش میدهند 

باید بدانیم که وسایل استریل نشده و نباید براي بیمار استفاده  رنگ  تغییر رنگ نداده باشد زرد اگرهمه یا برخی ازخانه هاي
  . شود

  

  استفاده از نشانگرهاي بیولوژیک  -3

هستند قابل قبولترین روش براي ) باسیل استئائروترموفیلوس (این نشانگرها به دلیل اینکه حاوي میکروارگانیسم هاي مقاوم 
  .دستگاه استریالسیون می باشندصحت عملکرد 

  

  نحوه کالیبراسیون سیستم اتوکالو

تست اندیکاتور شیمیایی بوویدیک براي کالیبراسیون دستگاه اتوکالو جهت تعیین صحت عملکرد ان می باشد که 
  . المز است روزانه قبل از بارگذاري انجام شود

  . دستگاه را روشن نمائید .انجام دهید ) بارگذاري قبل از(تست اندیکاتور شیمیایی بویدیک را به صورت روزانه 

  . دقیقه را انتخاب نمائید 9مدت زمان  132تا134براي دماي 

  پس ازاتمام مدت زمان اندیکاتور را ,دقیقه جهت انجام تست الزم است  30درجه را انتخاب نمودید مدت زمان  121اگر دماي 

  .از دستگاه خارج نمائید
  

  

  

  )6کالس (پایش نفوذ بخاراندکاتور ) ب
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  . درهنگام فعالیت دستگاه کاربرد دارد...)دما؛ زمان ؛ نشت هوا؛ خالء نامناسب و(براي کنترل تغییرات فیزیکی 
  

  پس از پایان فرایند اگر) 45زمان  15فشار 121دماي / دقیقه  30زمان  31فشار  134دماي : برنامه سترون سازي (

  .رنگ زرد به سیاه تبدیل شود اندیکاتور از  اگر دایره رنگی

  . نشان دهنده دما زمان و نفوذ بخار مناسب داخل بسته ها است

  .)اگر تغییر رنگ مناسب حاصل نشده باشد پس از رفع مشکل همه بسته ها باید دوباره استریل شوند( 
  

  

  

  

  

  

  :توجه 

را ) رشد میکروبی (اگر در یک سیکل نتایج تست هاي شیمیایی منفی باشد اما نتیجه رشد تست بیولوژیکی رشد مثبت باشد 
نشان دهد الزم است بنا بر نقص سیستم گذاشته شود و سیکل مجددا با تست بیولوژیکی جدید بدون وسایل تکرار شود و تا 

  . استریل سازي استفاده نشده و دستگاه دیگري وارد مدار شود روشن شدن نتیجه تست اسپور دوم از دستگاه جهت

  :برنامه استریل سازي ابزار دندانپزشکی در اتوکالو 

  درجه سانتی گراد فشار      زمان  135دما       1برنامه 

  درجه سانتی گراد فشار       زمان  121دما     2برنامه 
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  :نکاتی درباره ذخیره و نگهداري بسته هاي استریل 

.ـ هرگز نبایستی بسته هاي استریل و غیراستریل در یک قفسه نگهداري شود 1       

.ـ محل نگهداري بسته ها باید خشک باشد 2       

.ـ بسته هاي استریل استفاده نشده را پس از یک هفته بدون بازشدن، مجدداً استریل کنید 3       

در نهایت باید گفت با توجه به اینکه تماس، مهمترین و شایعترین راه سرایت عفـــــونت می باشد و از طریق تماس مستقیم      

نوك سوزن، پانسمان، (سطح بدن فرد میزبان با سطح بدن فرد دیگر و یا از طریق تماس میزبان حساس با میزبان حد واسط 
اي جلوگیري از انتقال آلودگی عالوه بر ضدعفونی و استرلیزاسیون رعایت نکات زیر صورت می گیرد، لذا بر) …دستهاي آلوده و 

:در خصوص تمام بیماران ضروري است  
.ـ تمام نمونه هاي خون و مایعات بدن باید پرخطر و آلوده فرض شوند 1       

 5تا  3نیه براي یک معاینه معمولی و ثا 15(ـ دستها باید به روش صحیح و قبل و بعد از معاینه هر بیمار به مدت کافی  2     

.شسته شوند) دقیقه در صورت بروز آلودگی  
.چه خونی و چه غیرخونی از دستکش استفاده شود) به جز عرق(ـ در صورت وجود احتمال تماس با خون یا مایعات بدن  3       

.بل رویت پاك و سپس ضدعفونی شوندـ وسایلی که مجدداً استفاده خواهند شد بایــــد ابتدا از آلودگی هاي قا 4       

ـ سوزن هاي مصرف شده را هرگز نباید درپوش گذاشت و باید بالفاصلــــه پس از مصرف در محفظه هاي مخصوص  5     

.غیرقابل نفوذ انداخت؛ این ظروف باید در نزدیکترین مکان به محل فعالیت کارکنان قرار گیرد  
      

:کیفیت آب   

) پوآر آب و هوا و اسکیلرهاي اولتراسونیک می رساند,وله هاي پالستیکی کم قطري که آب را به توربین ل(لوله هاي آب یونیت 
پرتوزوآ تشکیل میدهند لذا بیوفیلم نقش مخزنی را دارد که ,قارچ ,کلنی هاي میکروبی حاوي انواع میکرواورگانیسم ها باکتري 

. افزایش دهد,ت دندانپزشکی را که در درمان بکار میرود اکتري هاي آزاد و شناور در آب یونیقادر است تعداد ب  

میکرواورگانیسم ها می توانند در پناه یک الیه لعاب مانند در سطح داخلی لوله هاي آب کلنی ساخته و رشد کنند و بیوفیلم 
میزان جریان ,یستم مانند طراحی س(این رشد کلنی به این دلیل است که عوامل مربوط به لوله هاي آب یونیت . تشکیل دهند

. هم به رشد باکتریایی و هم به تشکیل بیوفیلم کمک می کنند) آب و جنس لوله   

:استراتژي هایی براي بهبود کیفیت اب یونیت هاي دندانپزشکی   

راي بهبود روش ها و تجهیزاتی که ب. آب یونیت که فیلتر نشده یا بهبود نیافته است نمی تواند داراي استاندارد آب اشامیدنی باشد
. کیفیت اب به کار میروند به شرح ذیل می باشند  

مواد شمیایی بهبود دهنده ,سیستم مخزنی اب همراه با   

. میکروفیلترهایی که سر راه آب در لوله ها کار گذاشته می شوند  
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  :ترکیب دو روش

, مانند هندپیس ها (آن گروه از تجهیزات دندانپزشکی که به شلنگهاي آب یونیت وصل شده و وارد دهان بیمار می شوند
ثانیه کار کنند تا اب موجود در لوله  30- 20باید پس از هر بیمار براي مدت حداقل ) اسکیلرهاي اولتراسونیک و پوار اب و هوا 

. هاي ان تخلیه شود  

:ات استریل براي شستشو در درمان هاي جراحی دندانپزشکی استفاده از مایع  

وقتی قرار است دروانهاي جراحی دهان انجام شود که احتمال ورود میکروارگانیسم ها به سیستم عروقی یا سایر نواحی استریل 
ه همراه دارند باید از افزایش می دهند و خطر بروز عفونت موضعی یا سیستمیک را ب) مانند استخوان یا بافت یزرپوستی (بدن 

. خنک کننده استفاده کرد/محلول هاي استریل مانند آب استریل به عنوان شستشو دهنده   

:مدیریت پسماندهاي دندانپزشکی   

الزم است در کنار هر یونیت دندانپزشکی یک واحد سطل به . دندانپزشکی جزء واحدهاي تولید کننده زباله هاي عفونی است 
. حاوي کیسه زرد قرار گیرد  

داخل سیفتی باکس ها انجام شود بنابراین بهتر است در کنار هر یونیت یک ....) تیغ ها و,سرسوزن ها (دفع وسایل تیز و برنده 
. ل سیفتی باکس موجود باشدعدد سط  

غیر عفونی سطل حاوي کیسه هاي مشکی براي قسمت هاي ابدارخانه و یک عدد در محوطه دندانپزشکی براي تفکیک زباله هاي 
. و کلیه اقالمی که فاقد عوامل میکروبی بوده و به خون و ترشحات بیماران آلوده نشده اند می باشد  

   :پسماندهاي دارویی

، پسماندها و )طبق تعریف(کلیه اقالمی که به دارو آغشته شده اند ,خ گذشته یا غیر الزم که قابل مصرف نیستندداروهاي تاری
عنوان پسماندهاي  دندانپزشکی به,) آمالگام، جیوه(رادیولوژي و) محلول هاي ظهور، ثبوت و محتویات جیوه(پسابهاي شیمیایی 

حجم ظرف با  ¾شود و پس از پر شدن میداخل ظروف پالستیکی جمع اوري این مواد  .دارویی و شیمیایی محسوب می شوند
درب  ساعت 48الی  24طی مدت  موادي مانند فوم پالستیک، ماسه و سیمان سفید پر شده و پس از خشک شدن ماده افزودنی

به بیت شده همان صورت تثبه با نصب برچسب مخصوص زباله هاي شیمیایی آن پلمپ گردیده داخل کیسه هاي قهوه اي 
  . شرکت هاي مجاز تحویل داده می شود

 

:میکروارگانیسم ها در دندانپزشکی   

ABC  HIVهپاتیت  تب خال هرپس زوستر زونا ویروس سایتومگال مایکوباکتریوم توبروکلوزیس  2و 1هرپس سیمپلکس  
استافیلوکوك ها و سایر ویروس هاي دهانی و تنفسی و ویروس هاي داراي منشا خونی از جمله میکروب هایی هستند که در 

. دندانپزشکی احتمال انتقال انها زیاد است   

:احتیاط هاي استاندارد   
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هوایی و عفونت منتقله از طریق ,حتیاط هاي استاندارد یعنی تمامی راههاي جلوگیري از انتقال پاتوژنها ي داراي منشائ خونی ا
. ترشحات و مواد دفعی بدن می شود  

:عوامل بیماریزا   

 تمام مایعات خون ترشحات و موادي که ازبدن دفع می شوند 

 پوست آسیب دیده 

 غشاهاي مخاطی 

:استاندارد  احتیاط هاي  

 دقت در هنگام استفاده از وسایل تیز

 Bانجام واکسیناسیون در برابر هپاتیت 

 استفاده از رابردم براي به حداقل رسانیدن پاشش هاي خونی 

 شستشوي دستها به صورت دقیق 

 استفاده از وسایل محافظتی 

 آلودگی زدایی از قالب هاي دندانی 

به خون و ترشحات شستشو و ضدعفونی منطقه آلوده شده   

 دفع صحیح زباله ها 

 استفاده از لباس کار مناسب و تمیز 

عالئمی چون عطسه و ) وجود ضایعات وزخم بر روي زبان و برفک در دهان (دقت به وجود عالئم بیماري در مراجعه کنندگان 
...سرفه و  
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 ابزار وتجهیزات دندانپزشکی,جدول راهنماي شستشو و ضدعفونی محیط 

  

  نام وسایل
  روش شستشو و ضدعفونی

  

  راه هاي هوایی و تیوب هاي اندوتراکیال

  استفاده از انواع یکبار مصرف

  .در صورت استفاده از مدل چند بار مصرف الزم است اتوکالو شوند

  

  سینی وسایل متصل به یونیت و دستگیره آن

  

  در طول درمان بر روي آنها پوشش محافظ مانند سلوفان بپوشانید

  .انها را با اسپري الکلی سریع االثر ضدعفونی نمائید,س از پایان درمان پ

  برس هاي تمیز کننده وسایل

  

  چند بار مصرف

  )پرت شود(یکبار مصرف 

  شستشو ضدعفونی با محلول یک درصد سایاسپت اچ آي

  .اتوکالو استریل شود و سپس به صورت خشک نگهداري گردد

  

  )کارباید/الماسی(فرزها 

  

  

اینسترومنت یک درصد به  53محلول ضدعفونی کننده ابزار دکونکس در 
  .دقیقه قرار دهید 15مدت 

  

  دستگاه الیت کیور

نوك دستگاه را با سلوفان یا پوشش هاي پالستیکی یکبار مصرف شفاف 
  .بپوشانید

  .انواع یکبار مصرف یا قابل اتوکالو وجود دارد 

  .دروکش هاي محافظ پس از هر بیمار تعویض گرد

  پس از هر بیمار سطح بیرونی دستگاه را با محلول ضدعفونی کننده

  .ضدعفونی نمائید) اسپري الکلی سریع االثر یا الکل اتیلیک(

  صندلی یونیت و تابوره

  

  .مرتبا با آب و مواد شوینده مناسب تمیز گردد

در صورت پاشش خون و مایعات بدنی بالفاصله با آب و مواد شوینده لکه 
  برطرف نموده و سپس با محلول یک درصدها را 
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  کلیدهاي کنترل صندلی یونیت

  آنها را با پوشش محافظ مانند سلوفان بپوشانید

  .پوشش ها پس از هر بیمار تعویض گردد

  .در پایان شیفت کاري با محلول اسپري سریع االثر ضدعفونی گردد

  هندپیس هاي دندانپزشکی و شلنگ هاي آنها

  .اتوماتیک توصیه می شود وسایل تمیز کننده

  استریالسیون در اتوکالو ترجیحا وکیوم دار

  .روغن کاري قبل و بعد از اتوکالو طبق دستور کارخانه توصیه می شود

  کوبلینگ و شلنگ ها را با پوشش محافظ مانند سلوفان بپوشانید

  .پوشش ها پس از هر بیمار تعویض گردد

کاري داخل  محلول ابزاردکونکس کوبلینگ و شلنگ ها را در پایان هر روز 
  .دقیقه قرار دهید 15اینسترومنت یک درصد به مدت 53

  وسایل اندودانتیک

  .اکثر فایل ها و ریمرها یکبار مصرف است

انواع چندبار مصرف انها مثل فایل هاي روتاري را اول با برس شسته و 
  .سپس در حمام اولتراسونیک قرار داده و در نهایت اتوکالو نمائید

  .وسایل خم شده و آسیب دیده را دور بیاندازید

  )کمان صورتی(فیس بو

  .دبري ها را پاك و تمیز نمائید

دقیقه  15اینسترومنت یک درصد به مدت 53داخل  محلول ابزاردکونکس 
  .قرار دهید تا ضدعفونی شوند

  .چنگالک آن را اتوکالو نمائید

  فورسپس

  نهایتا اتوکالو حمام اولتراسونیک و, شستشو و پاکسازي 

  نگهداري در بسته بندي با تري هاي استریل وخشک

ترجیحا آنها را در کیسه هاي اتوکالو پک کرده و در اتوکالو وکیوم دار 
  .استریل نمائید

  ظرف هاي جمع اوري مایعات

Kidney dishes  

  .یکبار مصرف پرت شود

نوع چندبار مصرف در صورت وجود دستگاه شوینده و ضدعفونی کننده 
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  .حرارتی شسته و سپس اتوکالو نمائید

  در صورت عدم وجود دستگاه شوینده ابتدا شستشو و برس کشی سپس

دقیقه  15اینسترومنت یک درصد به مدت 53داخل  محلول ابزاردکونکس 
  .شوندو در نهایت اتوکالو .قرار دهید تا ضدعفونی شوند

 دستگیره چراغ یونیت

  

  آنها را با پوشش محافظ مانند سلوفان بپوشانید

  .پوشش ها پس از هر بیمار تعویض گردد

در پایان هر روز با دستمال تمیز آغشته به محلول یک درصد رقیق شده 
  دکونکس سورفیس آاف یا بیگوآمید پرفکت

  

  ماسک
  یکبار مصرف

  

  نوار ماتریکس
  یکبار مصرف

  هاي تزریق فلزيسرنگ 

  
  .شستشو و پاکسازي و سپس استریل شوند

  یکبار مصرف  سوزن هاي تزریق

  
  فیکبار مصر  روپوش هاي پالستیکی

  .از پک هاي استریل استفاده شود  کن کاغذي

  فیلم هاي رادیوگرافی
  با دستکش به آنها دست بزنید

  .از روکش یکبار مصرف محافظ استفاده نمائید                  

  گیره هاي فیلم

  فیلم نگهدارها,رادیوگرافی

  وسایل تعیین موقعیت فیلم در دهان

  قابل اتوکالو

در صورتیکه تحمل حرارت نداشته باشند در محلول ابزاردکونکس 
دقیقه قرار دهید تا ضدعفونی  15اینسترومنت یک درصد به مدت 53

  .و در نهایت اتوکالو شوند.شوند
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رادیوگرافی و لوله کولیماتور سر دستگاه 
  صفحه کنترل دستگاه

  .از روکش یکبار مصرف محافظ استفاده نمائید

در صورت آلودگی با دستمال تمیز آغشته به محلول یک درصد رقیق شده 
  .دکونکس سورفیس آاف یا بیگوآمید پرفکت ضدعفونی شود

  )استتوسکوپ(گوشی 
 درصد براي ضدعفونی گوشی و قسمت هاي شنیداري ان 70از الکل 

  .استفاده نمائید

  ساکشن و کراشوار

  .سرساکشن یکبار مصرف است

لوله هاي ساکشن و کراشور با آب و محلول ضدعفونی کننده فاقد کف یک 
  .اینسترومنت ضدعفونی شود 53درصد رقیق شده دکونکس 

  .فیلترهاي ان طبق دستور کارخانه بازبینی و تعویض شود

 دماسنج جیوه اي
  .درصد براي ضدعفونی استفاده شود 70از الکل اتیلیک 

  .می توان به جاي انها از نوارهاي یکبار مصرف استفاده نمود

  

دستگاه هاي جرم گیري اولتراسونیک و 
  اتصاالت انها

  

  .سر قلم ها یجرم گیري را اتوکالو نمائید

اتصاالت دستگاه را با سلوفان بپوشانید و پس از هر بیمار آنها را تعویض 
  .کنید

  .توربین ها را با اسپري مخصوص سپتی توربو ضدعفونی نمائیدسر 

اتصاالت بدنه دستگاه و محل قرارگیري انها را با محلول یک درصد رقیق 
  .اینسترومنت ضدعفونی شود 53شده دکونکس 

  سایر صندلی ها و فایل ها,صندلی هاي یونیت 

  ....میزهاي استیل و

  

  

  کاري لکه گیري نمائیددر صورت آلودگی و در پایان هر ورز 

سپس با دستمال آغشته به محلول یک درصد رقیق شده دکونکس 
  .سورفیس آاف یا بیگوآمید پرفکت ضدعفونی نمائید

  ....,چراغ الکلی (سایر وسایل مورد نیاز 

  زمین 

  درصد 70در صورت آلودگی دستمال آغشته به الکل 

  عفونی کفضدعفونی در پایان شیفت کاري با محلول رقیق شده ضد
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  :جدول پیوست 
  استريلیزاسیون و مواد ضد عفوني كننده  -فصل سوم )ورالعمل ھا٢١ماده 

روشھاي استريلیزاسیون و ضدعفوني كردن ھر دو به درجات مختلف به  - ٢١ماده 
  . منظور كاھش بار میكروبي موجود روي وسايل و سطوح بكار میروند 

فرآيندي است كه بوسیله آن ھمه  استريلیزاسیون يا سترون سازي -١-٢١
میكروارگانیزم ھاي يك جسم از جمله اسپورھاي باكتريال مقاوم ، از بین رفته و يا 
غیر فعال مي شوند بطوريكه احتمال وجود میكروارگانیزم ھاي زنده در جسمي كه 

  .تحت اين فرآيند قرار مي گیرد كمتر از يك میلیونیم باشد
د زدايي فرآيندي است كه بوسیله آن ھمه ضد عفوني كردن يا گن -٢-٢١

میكروارگانیزم ھاي بیماري زاي يك جسم ، از بین رفته و يا غیر فعال مي شوند 
در حقیقت در فرآيند . ولي الزامًا ھمه اسپورھاي باكتريال مقاوم از بین نمي روند

ضدعفوني كردن ھر چند از بار میكروبي سطوح كاسته مي شود ولي فرآيند 
عمل ضد عفوني كردن در سه پايه ضعیف ، . ازي اتفاق نمي افتدسترون س

 . متوسط و قوي انجام مي گردد

از ( ٢٢ماده 
 )دستورالعمل ھا

لوازم دندانپزشكي بر اساس نوع كار و خطر بالقوه انتقال عفونتشان در سه گروه 
  : دسته بندي مي شوند

رم نفوذ كرده يا با استخوان اين وسايل در بافت ن) : Critical(وسايل بحراني  -١-٢٢
وسايل بحراني بايد به روش . مانند وسايل جراحي، سرسوزن.تماس پیدا مي كنند

. استريلیزاسیون حرارتي ، استريل شوند و يا پس از مصرف دور انداخته شوند
ذكر خواھد ) فصل چھارم ( روشھاي دفع پسماندھاي ويژه و عفوني در مواد بعدي 

  . شد
اين وسايل در بافت نرم نفوذ نكرده و با ) Semicritical:(مه بحرانيوسايل نی -٢-٢٢

: مانند. استخوان تماس پیدا نمي كنند ولي با مخاط يا پوست ناسالم تماس دارند
اين وسايل بايد به روش استريلیزاسیون . آينه ھاي دندانپزشكي، فیلم نگھدارنده ھا

حرارت توسط مواد ضدعفوني  حرارتي استريل شوند و يا در صورت حساس بودن به
  . كننده قوي ضدعفوني شوند 

اين وسايل فقط با پوست سالم بیمار ) :  Non critical(وسايل غیربحراني  -٣-٢٢
وسايل غیر بحراني، در . مانند دستگاه راديوگرافي ، كابینت ھا. تماس پیدا مي كنند

  . عفوني شوندصورت آلوده شدن، بايد توسط مواد ضد عفوني كننده متوسط ضد 
ھرچند طبق تعريف فوق ھندپیسھا در گروه وسايل نیمه بحراني قرار مي : ١تبصره 

گیرند ولي بايد در فواصل درماني بین ھر بیمار به روش استريلیزاسیون حرارتي ، 
استريل شوند و ضد عفوني كردن توسط مواد ضد عفوني كننده قوي مجاز نمي 

  . باشد
ت بر درمان موظف اند ھنگام مراجعه به مراكز درماني و كارشناسان نظار:  ٢تبصره 

مطب ھاي دندانپزشكي بر اساس متوسط تعداد مريض در ھر روز نسبت به كنترل 
  . تعداد ھندپیسھا و نحوه استريلیزاسیون آنھا نظارت نمايند

وزارت بھداشت نیز با توجه به افزايش میزان استفاده از ھندپیسھاي : ٣تبصره 
درصد نسبت به  ٢٠نسبت به كاھش قیمت آنھا به میزان حداقل  دندانپزشكي

 . اقدام خواھد نمود ٨٧سال 

از ( ٢٣ماده 
 )دستورالعمل ھا

شیوه استريلیزاسیون لوازم چند بار مصرف دندانپزشكي به شرح ذيل تعیین و ابالغ 
  . مي گردد

 مثال وسیلھ نوع
 مناسب شیوه

 ضدعفوني/استریلیزاسیون
 كردن

 بحراني

به  مقاوم
 حرارت

 جراحي وسايل
 اندودانتیك

 ھاي قلم سر
گیري  جرم

  اولتراسونیك

 ھاي فورسپس
 مخصوص

 كشیدن دندان

 با استريلیزاسیون
 مرطوب گرماي

 )Bاتوكالو(

 حساس
به 

 حرارت

 با استريلیزاسیون
 پالسما 

 استريلیزاسیون
 در وري غوطه(سرد

 )شیمیايي محولھاي
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ھندپیسھاي 
 آنگل،توربین دندانپزشكي 

 با استريلیزاسیون 
مرطوب  گرماي

 ھر از قبل)  Bاتوكالو(
  استفاده بار

نیمه  
 بحراني

به  مقاوم
 حرارت 

 ، فرزھا
 كاندانسور
 آمالگام

 با استريلیزاسیون
 گرماي

 )اتوكالو(مرطوب

 حساس
به 

 حرارت 
 آينه

 دندانپزشكي

 با استريلیزاسیون
 پالسما

 سرد استريلیزاسیون
 در وري غوطه(

 )شیمیايي محولھاي

 غیر 
 بحراني 

 به آلوده
 خون

 تیوپ
راديوگرافي ، 

  صندلي 
يونیت،تابوره 

 كراشوار

 مواد از استفاده
 كننده ضدعفوني

 متوسط سطح

 بدون
آلودگي 

 خون به

 كننده ضدعفوني
 پايین سطح

قابل ذكر است در حال حاضر بھترين روش براي استريلیزاسیون وسايل : تبصره
دندانپزشكي چند بار مصرف ،استفاده از بخار تحت فشار يا اتوكالو مي باشد و با 
توجه به اينكه امروزه اكثر وسايل دندانپزشكي يكبار مصرف و يا قابل اتوكالو كردن 

یون از جمله استريلیزاسیون سرد بسیار ھستند، نیاز به ساير روشھاي استريلیزاس
 . محدود شده است

از ( ٢٤ماده 
 )دستورالعمل ھا

  : مواد ضد عفوني كننده براساس حیطه كاركرد به سه گروه دسته بندي مي شود 
اين مواد براي از بین بردن كلیه )  High Level:(مواد ضد عفوني قوي : -١-٢٤

میكروارگانیسم ھا استفاده مي شود ولي تعداد زيادي از اسپورھاي باكتريال را 
  فرمالدئید-گلوتارآلدئید  - پراستیك اسید -پراكسید ھیدروژن : مانند . نمي كشد

اين مواد ضد عفوني ): Intermediate level(مواد ضد عفوني كننده متوسط  -٢-٢٤
براي كشتن مايكوباكتريوم ھا ، باكتريھاي وژتاتیو ، اغلب ويروسھا و قارچ ھا  كننده

 –محصوالت كلردار  - )كواترنري(تركیبات آمونیوم چھارتايي: مانند. مناسب ھستند
  يد و فورھا -درجه ٧٠الكل ايزوپروپیل 

اين مواد ممكن است اغلب ) Low Level: ( مواد ضد عفوني كننده ضعیف  -٣-٢٤
 مانند الكل . يھاي وژتاتیو و قارچھا و ويروسھا را در يك دوره زماني از بین ببرندباكتر

از ( ٢٥ماده 
 )دستورالعمل ھا

قالبھا ، پروتزھا و دستگاھھاي ارتودنسي بايد بالفاصله پس از خروج از دھان بیمار و 
 –پیش از ارسال به البراتوار تمیز و با مواد ضدعفوني كننده ضعیف تا متوسط 

  . به روش غوطه وري ضدعفوني شود  –ترجیحٌا متوسط 
وظیفه نھايي ضدعفوني كردن موادي كه از البراتوار به مطب ارسال مي : ١تبصره 

  . گردد بر عھده دندانپزشك معالج مي باشد 
مسئول البراتوار نیز مي بايست اصول كنترل عفونت در تمام مراحل كاري رعايت 

  . نمايد 
ك موظف است روش به كار رفته جھت ضدعفوني قالبھا ، دندانپزش: ٢تبصره 

  . پروتزھا و دستگاھھاي ارتودنسي را كتبًا به البراتوار اعالم نمايد 
را به ھمراه قالب ، پروتز و  ٢اگر البراتوار موارد تعیین شده در تبصره : ٣تبصره

دستگاھھاي ارتودنسي دريافت نكرد موظف است برابر ماده فوق نسبت به 
 . فوني اقدام نمايد ضدع

از ( ٢٦ماده 
 )دستورالعمل ھا

تمیز يا ضدعفوني كردن ملزومات يكبار مصرف كه با عالمت بین المللي معرفي مي 
 . گردند مطلقًا ممنوع مي باشد

از ( ٢٧ماده 
 )دستورالعمل ھا

روشھاي ضدعفوني دستگاھھا و تجھیزات مورد مصرف در دندانپزشكي به شرح 
  : الغ مي گردد ذيل تعیین و اب
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نیمه   
 روش ضد عفوني غیربحراني بحراني

 متوسط ضعیف قوي  
پاك 

 )روزانه(كردن

پاك 
بعد (كردن

 )ازھربیمار

براي (پوشاندن
 )ھر بیمار

 يونیت

دسته ھا و 
 * *       * دستگیره ھا

 *         * كلیدھا

   *       * سطوح

     *   *   بازوھا

لوله ھاي 
 ساكشن

    *   *   

 * *       * سرنگ آب وھوا

 چراغ

     *   *   منعكس كننده

پوشش روي 
   *   *     چراغ

 * *       * كلیدھا

 * *       * دسته ھا

     *   *   بازوھا

 كابینت ھا

سطح روي 
 * *       * كابینت ھا

         *   )داخلي(كشوھا

 * *       * دسته ھا

   *       * سینك

شیرھاي 
   *       * )دستي(آب

شیرھاي 
         *   )اتوماتیك(آب

ظرف صابون 
   *       * )دستي(مايع

ظرف صابون 
     *   *   )اتوماتیك(مايع

 صندلي

     *   *   رويه صندلي

 * *   *   * بازوھا

 * *   *   * زيرسري

 *         * كلیدھا

 تابوره

     *   *   رويه صندلي

 * *   *   * بازوھا
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 * *       * كنترل

 دستگاه راديوگرافي

 * *       * )Head(سر

     *   *   بازوھا

دسته ھاي 
 *         * كنترل

 

از ( ٢٨ماده 
 )دستورالعمل ھا

انواع مواد ضدعفوني مورد تأئید وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي به ھمراه 
قابل  www.fdo.irشركت ھاي مورد تأئید در وب سايت معاونت غذا و دارو به آدرس 

  . دسترس مي باشد
ممكن است اغلب ) Low Level(مواد ضدعفوني كننده سطح پايین :  ١تبصره 

. باكتري ھاي وژتاتیو، بعضي قارچھا و ويروسھا را در يك دوره زماني از بین مي برند
براي كشتن ) Inter mediate level( و در حالیكه مواد ضدعفوني كننده متوسط

  . مايكوباكتريوم ھا، باكتري ھا وژتاتیو، اغلب ويروسھا و قارچ ھا مناسب ھستند
ه تقسیم بندي ابراز آالت به سه دسته بحراني، نیمه بحراني و با توجه ب:  ٢تبصره 

غیر بحراني از آنجايكه، ابزار بحراني با فضاي استريل بدن تماس دارند بديھي است 
  . استفاده شود)High Level(كه در خصوص ابزار بحراني از ضدعفوني سطح باال 

عفوني كردن يك بايستي به اين نكته توجه داشت قبل از پروسه ضد: ٣تبصره 
بر روي آن انجام شده و سپس عمل )Cleaning(وسیله پزشكي عمل پاك كنندگي 

  . ضدعفوني كنندگي انجام گردد 
بالفاصله پس از اتمام استفاده از ابراز آالت پزشكي براي جلوگیري از :  ٤تبصره 

فیكس شدن مواد آلي شامل خون و مخاطات بر روي وسیله سريعًا آن را در يك 
قرار داده تا مرحله دوم عمل ضدعفوني كنندگي با ) شوينده(ول پاك كننده محل

  . كارآيي الزم انجام شود
از تخلیه فرآورده ھاي حاصل از تمامي محلولھاي ضدعفوني كننده به :  ٥تبصره 

  . آبھاي سطحي و زيرزمیني به دلیل آاليندگي شديد زيست محیطي خودداري گردد
قت فرمائید تنھا از محصوالتي استفاده گردد كه داراي در ھنگام مصرف د: ٦تبصره 

 . بر روي لیبل آن باشد) IRCكد ده رقمي(مجوز اداره كل دارو 

از ( ٢٩ماده 
 )دستورالعمل ھا

  . برابر جدول ذيل تعیین مي گردد B,S,Nدامنه كاربرد انواع اتوكالوھاي 

 شرح موارد قابل استفاده پیش بیني شده نوع

N 
استریل كردن محصوالت توپر بستھ بندي 

 نشده 

S 

 وسیلھ بھ كھ محصوالتي كردن استریل
 شامل شود مي تعیین كننده استریل سازنده

حداقل  و نشده بندي بستھ توپر محصوالت
 متخلخل محصوالت   :مقابل موارد از یكي

 انواع ، كوچك متخلخل قطعات ،
 اساسبر(دار حفره یا توخالي محصوالت

 بھ كھ محصوالتي ، ) سازنده توصیھ
 شوند، بندي بستھ الیھ تك صورت

 بستھ الیھ چند صورت بھ كھ محصوالتي
 . شوند مي بندي

B 

 بندي بستھ محصوالت كلیھ كردن استریل
 محصوالت جامد، نشده بندي بستھ و شده

 ( متخلخل محصوالت دار، و حفره توخالي
 این در تست فشارھاي وسیلھ بھ كھ )پرمنفذ

  . است شده مشخص استاندارد

در كلیه مراكز درماني دندانپزشكي و مطبھاي  Bوجود حداقل يك اتوكالو نوع : تبصره
و و ساير استرياليزرھا  N،Sدندانپزشكي الزامي بوده و استفاده از اتوكالوھاي انواع 

 . جھت استفاده در موارد فوق الذكر بالمانع مي باشد Bدر كنار نوع 

از ( ٣٠ماده 
 )دستورالعمل ھا

بايد بسته ھا يا ابزار استريل و خشك شده را توسط وسیله استريل از درون 
دستگاه خارج كرده و روي سطحي كه با كاغذ يا شان استريل پوشانده شده است 
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قرارداد تا اينكه دماي آنھا كاھش يافته و به دماي محیط برسد كه اين عمل ممكن 
  . د و اين كار بايد قبل از مرحله نگھداري انجام شوداست چند ساعت به طول انجام

نگھداري صحیح وسايل استريل شده به اندازه فرآيند استريلیزاسیون حائز : تبصره 
 . اھمیت است

از ( ٣١ماده 
 )دستورالعمل ھا

اقالم بسته بندي شده استريل تا زماني كه دست نخورده و خشك باقي بمانند 
جھت ايجاد شرايط بھینه نگھداشت، بسته . گرفته شوندمي توانند استريل در نظر 

ھاي استريل بايد درون كابینتھاي دربسته در يك مكان خلوت و كم تردد ، داراي 
 . دماي محیطي مناسب و خشك يا داراي رطوبت كم قرار گیرند

از ( ٣٢ماده 
 )دستورالعمل ھا

ه ھا، بايد آنھا را آلوده در صورت عدم اطمینان در مورد استريل بودن و يا نبودن بست
 . در نظر گرفته و مجددا استريل نمود 

از ( ٣٣ماده 
 )دستورالعمل ھا

اقالم باز يا بسته بندي نشده را بايد فورًا پس از اتوكالو كردن استفاده نمود يا اينكه 
مدت مجاز نگھداري . درون يك ظرف مخصوص دربسته و استريل نگھداري شود

از نگھداري اين وسايل در . روش حداكثر يك ھفته مي باشدوسايل استريل به اين 
 . انبارھاي غیر استريل و مكانھاي پرتردد بايد اجتناب شود 

از ( ٣٤ماده 
 )دستورالعمل ھا

كنترل كیفي دستگاھھاي استريل كننده به لحاظ صحت عملكرد بسیار حائز اھمیت 
  : است كه شامل مراحل ذيل مي باشد 

  نیكي دستگاھھا ھنگام تولید در كارخانه سازندهتست ھاي مكا -١-٣٤
  تأمین فضاي فیزيكي مناسب و تھويه استاندارد -٢-٣٤
  تأمین الزامات نصب از جمله كیفیت بخار و آب ورودي -٣-٣٤
  اجراي دستورالعملھاي نگھداري پیشگیرانه از جمله آزمون كالیبراسیون -٤-٣٤

نه سازنده و يا نماينده قانوني وي مي كنترل كیفي موارد فوق بر عھده كارخا:تبصره
 باشد 

از ( ٣٥ماده 
 )دستورالعمل ھا

به منظور اطالع دقیق از كیفیت و قابلیت نفوذ بخار به داخل بسته ھاي موجود در 
در مراكز درماني دندانپزشكي و مطب ) Bنوع (اتوكالوھاي مجھز به پمپ وكیوم 
به صورت حداقل ھفته يك مرتبه  Bowie – Dick(BD(ھاي دندانپزشكي انجام تست 

  . ترجیح آن است كه اين تست در شروع كار انجام شود . الزامي مي باشد
اطالعات مربوط به انجام اين تست مي بايست در سوابق مربوطه نگھداري : تبصره
 . گردد

از ( ٣٦ماده 
 )دستورالعمل ھا

تعمیرات ، جھت اطمینان از صحت عملكرد ، تضمین اثر بخشي ، كاھش ھزينه 
كاھش زمان خواب دستگاه و جلوگیري از ھزينه ھاي غیر منتظره ناشي از 

خرابیھاي ناگھاني يك استرياليزر ، داشتن يك برنامه نگھداشت منظم الزامي است 
برنامه نگھداشت شامل مواردي نظیر بررسي ھاي روزمره ، برنامه ھاي . 

كه در ادامه به تفصیل آمده  مي باشد... نگھداشت پیشگیرانه ، كالیبراسیون و 
 . است 

از ( ٣٧ماده 
 )دستورالعمل ھا

  ):  Preventive maintenance schedules( برنامه نگھداشت پیشگیرانه 
كارخانه سازنده استرياليزر و يا نماينده آن موظف است دستورالعمل ھاي مربوط به 

برنامه ھاي . آورد مراقبت ھاي روزانه و نگھداري پیشگیرانه تجھیزات را فراھم 
  : به دو سطح زير تقسیم بندي مي گردد )PM(نگھداشت 

ماھانه اين برنامه ھا بايد توسط اپراتور / ھفتگي / برنامه نگھداشت روزانه : ١-٣٧
آموزش ديده و يا شخص مسئول و مطابق با دستورالعمل ذكر شده در راھنماي 

ظیر تمیز كردن سطح خارجي ، اين برنامه ھا شامل مواردي ن. كاربري صورت پذيرد
تمیز كردن محفظه داخلي ، طبقات ، قفسه ھا و درزگیر ، تعويض فیلتر ، روغنكاري 

  . مي باشند ... و 
بعد و در برخي / درخصوص ھندپیسھا باتوجه به توصیه ھاي سازنده قبل: تبصره

  . ودازموارد ھم قبل و ھم بعد از استريلیزاسیون مي بايست آنھا را روغنكاري نم
اين برنامه ھا بايد بسته . ساالنه/ شش ماھه / برنامه نگھداشت سه ماھه : ٢-٣٧

به میزان استفاده از استرياليزر در بازه ھاي زماني سه ماھه ، شش ماھه و يا 
ساالنه ، توسط مھندسین آموزش ديده و مطابق دستورالعمل كارخانه سازنده كه 

  .  در راھنماي سرويس آمده است صورت پذيرد
ساالنه بر / شش ماھه / مسئولیت اجراي برنامه نگھداشت سه ماھه : ١تبصره 

  . عھده شركت سازنده يا نماينده قانوني آن مي باشد 
توصیه مي شود كه مراكز درماني ھنگام خريد دستگاه، قرارداد سرويس و : ٢تبصره 
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 جدول پیوست : متن قانون 

 

 

ر غیر منتظره نگھداري پیشگیرانه را خريداري نموده و بدين ترتیب ھزينه ھاي تعمی
 . را حذف نمايند 

از ( ٣٨ماده 
 )دستورالعمل ھا

كالیبراسیون استرياليزر شامل بررسي پارامترھاي مربوط به فرآيند ترمودينامیكي و 
. مقايسه آنھا با مقادير مرجع جھت اطمینان از صحت عملكرد دستگاه مي باشد

مطابق دستورالعمل  كالیبراسیون بايد عالوه بر ھنگام نصب به صورت دوره اي و
در صورت بروز خرابي ، تعويض قطعه يا بد عمل . ھاي كارخانه سازنده صورت پذيرد

  . كردن استرياليزر كالیبراسیون مجدد بايد انجام شود
كلیه فرآيندھاي كالیبراسیون و گزارشات بايد به صورت مكتوب نگھداري : ١تبصره 
  . شود 

اين دستورالعمل به  ٢افراد ذكر شده در ماده وظیفه آموزش به كاربران و :  ٢تبصره 
  . صورت رايگان بر عھده شركت سازنده يا نماينده قانوني آن مي باشد 

از آنجا كه يك استرياليزر مي تواند ھم براي بیمار و ھم براي كاربر خطرساز  -١-٣٨
باشد، فرآيند استريلیزاسیون بايد توسط اشخاص آگاه به اساس استريلیزاسیون و 

كاربر يك دستگاه اتوكالو بايد آموزش ھاي الزم . فاھیم كنترل عفونت صورت پذيرد م
در ارتباط با تمیز كردن ،آماده سازي ، مراقبت ، ذخیره و نگھداري اقالم استريل 

شده را گذرانده و به كلیه دستورالعمل ھاي مربوط به كاربري و نگھداري دستگاه 
  . تسلط كامل داشته باشد 

خانه سازنده استرياليزر موظف است مستندات زير را در اختیار خريدار كار -٢-٣٨
  . قرار دھد 

   Installation instructionsدستورالعمل ھاي نصب  -١-٢-٣٨
   Operation instructionsدستورالعمل ھاي كاربري  -٢-٢-٣٨
   Maintenance schedulesجداول نگھداشت  -٣-٢-٣٨
   Spare parts listلیست قطعات يدكي  -٤-٢-٣٨
   Service manualدفترچه راھنماي سرويس  -٥-٢-٣٨
يك صورت . براي ھر استرياليزر بايد يك صورت عملیات نگھداشت تھیه شود -٣-٣٨

  : عملیات نگھداشت بايد شامل اطالعات زير باشد
  مدل و شماره سريال دستگاه  -١-٣-٣٨
  محل و تاريخ نصب دستگاه  -٢-٣-٣٨
  رخواست سرويس تاريخ د -٣-٣-٣٨
مشخصات شخص درخواست كننده سرويس و مشخصات سرويس دھنده  -٤-٣-٣٨
  علت درخواست سرويس  -٥-٣-٣٨
سرويس ھاي طبق برنامه يا خارج از ( شرح سرويس ھاي انجام شده  -٦-٣-٣٨

  ) برنامه 
  نوع و تعداد قطعات تعويض شده  -٧-٣-٣٨
  تاريخ تكمیل سرويس  -٨-٣-٣٨
  و عنوان شخص مسئول جھت تكمیل كار امضاء  -٩-٣-٣٨

اطالعات مربوط به شركتھاي مجاز به فعالیت در زمینه تجھیزات پزشكي و : تبصره
محصوالت آنھا در سايت اداره كل تجھیزات پزشكي به آدرس 

www.imed.ir/fa/companies در دسترس مي باشد . 

از ( ٣٩ماده
 )دستورالعمل ھا

  انپزشكي دفع پسماندھاي دند -فصل چھارم
مجلس شوراي اسالمي  ١٣٨٣به استناد قانون مديريت پسماندھا مصوب  - ٣٩ماده

و ضوابط و روشھاي مديريت اجرايي پسماندھاي پزشكي و پسماندھاي وابسته 
كمیسیون امور زير بنايي ،  ٨/٢/٨٧ك مورخ ٣٨٤٥٩ت/١٥٨٧١موضوع مصوبه شماره 

 . اجرا ابالغ مي گردد صنعت و محیط زيست ھیئت وزيران موارد ذيل جھت 

از ( ٤٠ماده 
  )دستورالعمل ھا

كلیه پسماندھاي عفوني و زيان آور ناشي از مراكز درماني : پسماند پزشكي ويژه 
كه به دلیل باال بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبیل سمیت، بیماريزايي، 

مديريت ( ويژه قابلیت انفجار يا اشتعال ، خورندگي و يا مشابھت آن كه به مراقبت
 . نیاز دارد ، گفته مي شود ) خاص 



)                                                                                                                            ع(واحد بھداشت محیط بیما امام رضا  ١٩
 
 

  :منابع 

  دستورالعمل ھای بھداشتی در خصوص دندانپزشکی 

  تجارب بھداشتی و درمانی

  

  

 


