
                        آمبوبگ  به دلیل تماس با غشای موکوسی، خون و ترشحات  بدن بیمار،  از ابزار نیمه بحرانی

محسوب می شود و باید ضدعفونی سطح باال برای آن صورت گیرد.    

 جهت شستشو و ضدعفونی آمبوبگ طبق مراحل زیر عمل کنید:  

 پوشیدن وسایل حفاظت فردی مناسب       .1

 جداکردن قطعات از یکدیگر  .2

 شستشو با آب ولرم و مواد شوینده و پاک کردن آلودگی ها به طور کامل  .3

  )برای تضمین غلظت محلول ضد عفونی کننده از خشک بودن آمبوبگ اطمینان حاصل کنید( کشی و خشک کردنآب .4

)مطابق دستورالعمل مواد ضدعفونی کننده غوطه ورکردن قطعات در محلول ضد عفونی کننده سطح باال به مدت الزم  .5

 موجود در بخش( 

 آب فراوان، خشک کردن و اتصال قطعاتآبکشی نهایی با  .6

 

 

 بعدی های استفاده برای سازی آماده جهت استفاده، از پس و شده محسوب بحرانی نیمه ابزار از الرنگوسکوپ های تیغه

 دارند. باال سطح محلول با ضدعفونی حداقل امکان، عدم صورت در و به استریلیزاسیون نیاز

 :باشد می ذیل به شرح الرنگوسکوپ های تیغه سازی آماده مراحل 

 مناسب  فردی حفاظت وسایل پوشیدن .1

 تیغه و دسته جداکردن .2

 الرنگوسکوپ تیغه نظافت برای: 

 کامل طور به شوینده ماده و سرد آب و برس از استفاده با تیغه شستشوی .1

 )نمود اطمینان حاصل الرنگوسکوپ بودن خشک از باید کننده ضدعفونی محلول غلظت تضمین برای ) کردن خشک و تیغه آبکشی .2

  دستورالعمل مواد ضدعفونی کننده( )طبقالزم  مدت به باال سطح کننده ضدعفونی محلول در تیغه کردن ور وطهغ .3

 کردن با گاز استریل خشک فراوان و آب با نهایی آبکشی .4

 .شود ضدعفونی مجددا الکل با آبکشی از بعد استریل، آب از استفاده عدم صورت در .5

 الرنگوسکوپ دسته نظافت برای: 

  تمیز و ضدعفونی گردد "درصد، کامال 07با استفاده از گاز آغشته به الکل. 

 .از غوطه ورکردن دسته در محلول خودداری شود 

آموزش سالمت  –واحد کنترل عفونت   
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