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Terminologyعلم المصطلحات
• التعفن  :Sepsisالتخرب أو االنهيار في النسيج الحي جراء االثر الذي تقوم به العضويات الدقيقة
واملصحوب في العادة بحدثية االلتهاب/االنتان Inflammation/Infection Process
ُ
ْ
• الطهر  :Asepsisتجنب قيام حالة التعفن أو العفونة في مادة النسيج الحي  ،living tissueأو في أية
مادة غير حية . Inanimate object
ُ
ْ
• الطهر الطبي  :Medical Asepsisمحاولة املحافظة على املرض ى ،هيئة الرعاية الطبية Health
 Care Staffsواملواد والتجهيزات الطبية خالية ما أمكن من العضويات الدقيقة املمرضة التي تسبب
اإلنتان/الخمج.
ُ
ا
ْ
• الطهر الجراحي  :Surgical Asepsisمحاولة منع امليكروبات من ان تجد لنفسها مدخل إلى الجروح او
الشقوق الجراحية .

علم املصطلحات Terminology
• التطهير  :Disinfectionجملة االجراءات التي يتم معها القضاء على االحياء الدقيقة املمرضة او
ازالة الجزء األكبر منها دون ُبذيراتها.
• التعقيم  :Sterilizationجملة االجراءات التي يتم معها إتلف وإزالة جميع األحياء الدقيقة ومنتجاتها
(جراثيم ,فطور ,طفيليات ,فيروسات ,أبواغ( ).....قتل كل ذي حياة).
• إالستصحاح  :Sanitizationإنقاص عدد العضويات الدقيقة العيوشة Viable Microorganisms
إلى املستويات اآلمنة التي تتطلبها معايير الرعاية الصحية (القضاء على البؤراالنتانية).

التعقيم
Sterilization

علم املصطلحات Terminology
❑ املفهوم الحديث للتطهير:
ا
ا
• هو أكثر عمقا ,شمولية ,وطموحا ,وهو يتضمن فيما يتضمنه:
• مجموعة اإلجراءات الهادفة إلى القضاء على الجراثيم املمرضة في املنطقة هدف التداخل الجراحي
ومحيطها.
• وفي الجسم بشكل عام جراء تطبيق مجموعة اإلجراءات الوقائية والعلجية في مكافحة األحياء
الدقيقة املمرضة والقضاء عليها ,بما في ذلك التخلص من الخمج ,ورفع قدرات الجسم الدفاعية
واملناعية.

أنواع (أشكال) التطهير
والتعقيم
TYPES OF Disinfection

TYPES OF Disinfection
❑ التطهيرالفيزيائي Physical Disinfection
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تتضمن الوسائط الفيزيائية في التطهيراستخدام اآلتي :
الضماد/الضمادات مانعة العفونة Antiseptic Dressing
ُ
املفجرات Drains
األمواج ما فوق الصوتية Ultrasonic Waves
األشعة ما فوق البنفسجية .Ultraviolet rays
أشعة الليزر.Laser rays
الرحلن الكهربائي للمواد املضادة للعفونة .Antiseptic Substances Electrophoresis
املصافي عالية الفعالية ( الفلترات ).

TYPES OF Disinfection
❑ التطهيرامليكانيكي
Mechanical Disinfection

❑ التطهيرالكيميائي

تتضمن الوسائط امليكانيكية للتطهير استخدام
اآلتي :
➢فراش ي الفرك الصغيرة Small Scrubbing

تستخدم في التطهير الكيميائي املواد الكيميائية
(الكحول ,الكلوروفورم ,محلول اليود ,املاء
االوكسجيني ,التعقيم باألبخرة .)....وتقسم إلى:
➢ املطهرات Disinfectants
➢ مانعات العفونة Antiseptics

, Brushes

➢الصابون الطبي ومحاليل املواد التي ال تؤثر في
ُ
النسيج أو املحاليل التي تطلق األوكسجين.

Chemical Disinfection

املطهرات ومزيلت العفونة Disinfectants and Antiseptics
ُ
▪ تشير عبارة املطهرات (مبيدات الجراثيم األنية  ) Disinfectantsإلى مركبات تستخدم لقتل األحياء
املجهرية في وسط غير حي ،وتعمل أغلبها بآلية قتل الجراثيم.
▪ بينما تشير مزيلت /مانعات العفونة  Antisepticsإلى املركبات التي تثبط نمو الجراثيم في الجسم
الحي .

(تؤخر معظم املطهرات ومزيلت العفونة من حدثية التئام الجروح بالتأثير الجانبي أو
املباشرعلى النسيج الهدف )

TYPES OF Disinfection
❑ التطهير البيولوجي Biological Disinfection
تتضمن الوسائط البيولوجية في التطهير استخدام اآلتي :
✓الصادات الحيوية
✓بالعات البكتيريا Bacteriophages
✓مضادات الذيفان الجرثومي
✓اللقاحات
✓األنزيمات والخمائرالحالة
✓رفع الحالة املناعية املوضعية والعامة للجسم

يمكن التعرف على شكلين للتطهيربحسب العلقة مع النسج
الحية
➢التطهيرالسطحي :Surface Disifection
وحيث معه تستخدم آليات التطهيربشكل سطحي وعلى شكل :مساحيق ,دهونات ,ضمادات,
إرواء ,غسول ,إرذاذ  ..الخ

➢التطهيرالعميق : Deep Disinfection
ومعه تدخل املواد ذات الصفة أو الخاصية املطهرة إلى النسيج داخل الجرح ,أو البؤرة
االلتهابية – االنتانية بتقنية اإلحصار أو الحقن.

تطهيرسطوح العمل في العيادة السنية
• األسطح التي يمكن أن تنقل العدوى في العيادة السنية:
• أسطح اللمس :األسطح التي تلمس بشكل متكررخلل املعالجة (أزرارالتحكم بكرس ي املريض ,مقبض
الضوء ,طاولة األدوات ,مقبض الدروج ,أزرارالتصويرالشعاعي).
• أسطح النقل :أدوات وأجهزة التلمس مع املريض (دليل اللون ,مقبض املرآة ,زجاجات املواد ,مقبض
وحدة التصويرالشعاعي ورأسه ,مقبض التصليب الضوئي ورأسه).
• األسطح املعرضة للرذاذ :تتضمن كل األسطح في غرفة املعالجة (أسطح اللمس ,أسطح النقل ,أسطح
العمل ,مسندة أ رس املريض.)...
✓ يجب تطهيرها قبل املريض التالي.
✓ يمكن استخدام أغطية ملنع تلوث األداة أو السطح.
✓ يمكن أن ننظف و نطهربعد التلوث و قبل إعادة االستخدام بمطهر.

أغطية السطوح
أغطية السطوح

•
•
•
•
•
•
•

أفضل طريقة ملنع تلوث األسطح.
ال حاجة لتنظيفها أو تطهيرها.
نظف و طهرالسطح قبل تغطيته.
غط السطح كله.
ارتد القفازات خلل إزالة األغطية امللوثة.
أزل األغطية دون ملس السطح تحتها.
تخلص من األغطية في سلة القمامة.

أنواع أغطية السطوح

•
•
•

•
•

غلف بلستيكي.
ورق مدعم بالبلستيك (شانة املريض).
ا
بلستيك مشكل مسبقا لتغطية خرطوم ماصة
اللعاب.
بلستيك ذو مادة الصقة على طرف واحد تلصق
على السطح املطلوب.
يوجد لدى البلستيك قدرة طبيعية على االلتصاق
بسطح ناعم (مثل بغض أغلفة الطعام).

أغطية السطوح
محاسن أغطية السطوح

•
•
•
•

تمنع التلوث.
تحمي السطوح صعبة التنظيف.
ا
أقل استهلكا للوقت.
تقلل من التعامل مع املواد الكيميائية.

مساوئ أغطية السطوح

• شراء العديد من الحجوم واألنواع.
• غير صديق للبيئة.
ا
• غير جذابة جماليا.

املواد املضادة للبكتيريا
• أنواع املواد املضادة للميكروبات:
• املضادات الحيوية :تقتل األحياء الدقيقة داخل الجسم.
• مطهرات األنسجة الحية (مضادات العفونة) :تقتل األحياء الدقيقة على الجلد واألغشية املخاطية.
• مطهرات السطوح :تقتل األحياء الدقيقة على أسطح العمل.
• املعقمات :تقتل كل األحياء الدقيقة.

تصنيف املطهرات
• مطهرات عالية املستوى :لقتل كل األحياء الدقيقة على األجسام الحساسة للحرارة (مثل :غلوتر –
ألدهيد).
• مطهرات متوسطة املستوى :لقتل البكتريا ,أغلب الفطور ,الفيروسات وعصية السل (مثل:
اإليدوفورم ،هيبوكلوريد الصوديوم).
• مطهرات منخفضة املستوى :لقتل معظم البكتريا ,بعض الفطور وبعض الفيروسات (مثل مركبات
رباعية األمونيوم).

الخصائص العامة للمطهرات
•
•
•
•

مبيد للفيروسات virucidal :يقتل بعض الفيروسات على األقل.
مبيد للبكتريا bactericidal :يقتل بعض البكتريا على األقل.
مبيد للفطور fungicidal :يقتل بعض الفطورعلى األقل.
مبيد لعصية السل tuberculocidal :يقتل عصية السل.

• مبيد لألبواغ sporicidal :يقتل األبواغ مما يعني أنها معقمات.

صفات املطهرالجيد
• ذو طيف واسع.
ا
• قصرزمن التأثير(السرعة مهمة جدا).
• ال يتلف األسطح.
• يصل لكل جزء من السطح املقصود.
• ذو استخدام آمن.
• غير سام.

تصنيف املطهرات حسب الفعالية

•
•
•
•
•

الغلوترألدهيد

هيبوكلورات الصوديوم:

مطهر عالي املستوى (معقم)
أبخرة الغلوترألدهيدات عالية السمية لذلك
يستخدم في معالجة األدوات في حاويات مغلقة.
يستغرق التطهير 90 - 10دقيقة.
يستغرق التعقيم  10 - 6ساعات.
يحتفظ بفعاليته  28ساعة بعد املزج.

• مطهر متوسط املستوى (يقتل العصية السلية)
ا
• يزود غالبا بتركيز %. 5,25 -
• للتطهيرالعام يمكن استخدام محلول ممدد
بنسبة . 1:10 -
ا
ا
ا
• حضرمحلوال جديدا يوميا.

تصنيف املطهرات حسب الفعالية
األيودوفور

• مطهر متوسط املستوى (مبيد للعصية السلية)
• عبارة عن خليط من اليود مع مواد عضوية.
• يمكن استخدامه ملعالجة األدوات السنية و
تتطلب  25 - 5 -دقيقة من التلمس مع
األيودوفور.
• يجب تغيير الخليط كل  3أيام.
• يسبب تآكل األدوات.
• يسبب تبقع خفيف مع استخدامه املتكرر على
األسطح ذات األلوان الفاتحة.

الكحول

• مطهر متوسط املستوى مبيد للعصية السلية
• بتركيز  % 70 -يقتل عدة أحياء دقيقة.
• يتبخر بسرعة.
• تخف فعاليته بوجود املواد العضوية.
• يسبب جفاف البشرة.

كيفية الحفاظ على العقامة والطهارة
نصائح

التوزيع العقيم للمواد السنية

• تخلص من األدوات ذات االستخدام الوحيد.
• غط األدوات متعددة االستعمال.
• عقم األدوات غير املغطاة.
• طهراألدوات التي ال تتحمل الحرارة.
• ال تستخدم أي أداة ال يمكن تطهيرها أو تعقيمها.

• يعد تحد كبير للسيطرة على العدوى (اللفافات
القطنية ,ورق العض ,زجاجات املواد.)...
• كيف يتم الحصول على املواد:
 .1االسترجاع العقيم :استخدم ملقط معقمة
ا
لتناول األدوات بدال من األصابع املرتدية للقفازات
امللوثة باللعاب.
 . 2تجريع الوحدات :تعبئة املواد بكميات قليلة
كافية ملريض واحد (مكلف).

العناية باألثاث
• يجب إبقاء مكان العمل (األرض ,الحائط ,املغسلة )....في حالة نظيفة وصحية.
• استخدام مطهرمنخفض املستوى أو متوسط املستوى.
• تنظف بعد العمليات.
• تنظف مباشرة عندما تكون السطوح ملوثة بوضوح.
• تنظف بنهاية فترة العمل.

التعقيم بالحرارة
الرطبة (البخار)
Steam
sterilization

التعقيم بالحرارة الرطبة
Steam sterilization
• التعقيم بالبخار (األتوغلف) Autoglav
• التعقيم بالبخارهو استعمال الوقت والحرارة الرطبة والضغط لقتل كل أشكال الحياة امليكروبية.
تسخين املاء إلنتاج البخار في حجرة مغلقة وإخراج الهواء األبرد عبر صمام
بالبخار
التعقيم
يتضمن
•
ا
هروب يغلق فيما بعد متيحا املجال لتشكل الضغط املطلوب.
ا
• هي طريقة التعقيم األكثر انتشارا في املمارسات السنية (وذلك في أوربا أما في بلدنا فالحرارة الجافة هي
السائدة في العيادات السنية).

دورة التعقيم النظامية Standard Cycle
• يجب أن يخترق البخار كل سطوح األدوات.
• في الو اقع إن السخونة وليس الضغط هي املسؤولة عن قتل العضويات الدقيقة.
وُ
• لبلوغ مزيد من الفعالية (أي الوصول إلى نفس درجة الحرارة على كافة السطوح) ز ِّ دت
املعقمات بالبخار بدورة تفريغ قبل التعقيم لطرد الهواء قبل بدء دورة التعقيم ألن
بعض ِّ
األجواف الهوائية في حجرة التعقيم ال تبلغ درجة الحرارة املطلوبة.
ُ
• تحوي معقمات أخرى على عدة أجهزة لطرد البخار تساعد على طرد الهواء قبل بدء
التعقيم.

ملحظات:
• ُيفضل وضع األدوات في ُ
من األدوات الضرورية إلجراء جراحي
كاملة
مجموعة
منها
واحدة
كل
تضم
لب
ع
ا
ا
العمل.
أثناء
ومريحة
تعتبر
ما،
جدا
عملية
تحفظ األدوات املعقمة في هذه العلب والتي تبقى مغلقة لفترة طويلة .إن العلب التي تفتح أو يتم إخراج
أداة أو أكثر منها يجب أن يعاد تعقيمها على األقل مرة في األسبوع.
• إذا كانت الحرارة هي العنصرالفعال في القضاء على العضويات الدقيقة ،فما هو دورالضغط إذن؟
• إن دورالضغط هو تسريع عملية التعقيم بالحرارة الرطبة.
• إن أهم نقطة يجب أن تتوفر في عملية التعقيم بالحرارة الرطبة هي اختراق البخار لكافة املناطق داخل
حجرة التعقيم وبالتالي فإن املناطق التي ُحرمت من البخارلسبب ما لن يطالها التعقيم.

دورة التعقيم النظامية Standard Cycle
مدة دورة التعقيم

•  121درجة مئوية 1.2 - 1 ،بار ( 15باوند باإلنش
املربع) ملدة  20 - 15دقيقة.
•  134درجة مئوية 2.2 - 2 ،بار ( 30باوند باإلنش
املربع) ملدة  5 - 3دقائق.
• اتبع تعليمات الشركة املصنعة.
ا
ا
• يتضمن هذا الوقت وقتا إضافيا للتأكد من قتل
الجراثيم (عامل أمان).

تختلف معقمات البخار عن بعضها ب:

 الحجم. عملية التخلية. التجفيف. وسائل عرض درجة الح الحرارة. طريقة توليد البخار(وشيعة أو ضخ). آلية تفريغ الهواء (رطوبة أو تخلية). -جهازتسجيل النتائج.

التعقيم بالحرارة الرطبة
➢ دورات التعقيم بالبخار:
• تعمل معقمات البخار في العيادة السنية عبر أربع
دورات:
• دورة التسخين.
• دورة التعقيم.
• دورة إفراغ الضغط.
• دورة التجفيف.

➢ خطوات استخدام معقمة الحرارة الرطبة:
 . 1أضف املاء.
 . 2حمل األدوات في املعقمة.
 . 3أغلق باب املعقمة.
 . 4شغل وحدة التعقيم.
 . 5تبدأ دورة التسخين بتوليد البخارالذي يطرد
الهواء.
 . 6دورة التعقيم.
 . 7دورة إفراغ الضغط.
 . 8دورة التجفيف.

ا
تصنيف أجهزة التعقيم بالحرارة الرطبة اعتمادا على آلية طرد
الهواء من وحدة التعقيم

ا
• تصنف أجهزة التعقيم بالحرارة الرطبة اعتمادا على آلية طرد الهواء من وحدة التعقيم إلى ثلثة أنواع:
 تفريغ معتمد على الجاذبية (دورات من النوع  )Nيطرد البخارالهواء من األسفل عبرتصريفخاص (اإلزاحة السلبية للهواء).
ا
 تفريغ معتمد على التخلية (دورات من النوع  (Bتقوم دورات التخلية قبل التعقيم بإفراغ الهواء خارجاوجذب البخارإلى الحجرات املحملة باألدوات.
 تدفق البخار اإليجابي مع نبضات الضغط (دورات من النوع  )Sحقن دفعات متكررة من البخار معنبضات الضغط (تبدالت الضغط) املرتبطة بها.

دورة التعقيم النظامية Standard Cycle
تحميل األدوات في المعقمة

دورة التجفيف

• لا تحمل املعقمة بشكل زائد.
• ابق األدوات منفصلة عن بعضها بحيث
يستطيع البخارالوصول لكافة السطوح.
• ال تكدس املغلفات فوق بعضها فهذا التراص
يعيق جريان البخار وتفريغ الهواء من حجرة
التعقيم.

 يجب عدم التعامل مع األغلفة الرطبة. دعها تجف داخل املعقمة قبل أن تتعامل معها.ا
يعد التجفيف داخل املعقمة مهما:
 يؤدي التعامل مع األغلفة الرطبة إلى تمزقالورق بسهولة.
 الخاصية الشعرية :عملية تتيح للجرثيم والفطور أن تخترق ورق التعقيم الرطب من خلل
التشرب.

ميزات ومساؤئ التعقيم بالحرارة الرطبة (البخار)
ميزات التعقيم بالحرارة الرطبة (البخار)

 سرعة انجازالتعقيم.ا
 كلفة منخفضة نسبيا.ال توجد مخاطرسمية أو كيميائية.
مناسب لألدوات البلستيكية والورقية والقطن.

مساوئ التعقيم بالحرارة الرطبة (البخار)

 قد تسبب تآكل األدوات وخاصة املعدنية. تجعل حواف بعض األدوات كليلة.ال يمكن استخدامها مع بعض أنواع البلستيك.

التعقيم السريع بالبخار– الدورة القصيرة
Flash steam sterilization – flash cycle
• شكل من أشكال التعقيم بالبخار.
ا
ا
• وهو أصغر حجما مما يجعله مناسبا لتعقيم الحموالت األصغر أو األدوات ذات الخصوصية
كالقبضات واملحاقن.
يعقم بسرعة.
• ِّ
ا
• ُ
صمم ُفي األصل للستعمال في الحاالت اإلسعافية فقط (كأداة سقطت أرضا أثناء العناية باملريض
َ
ست َ
عم ُل مباشرة.) ...،
وسوف ت
ا
• ال يمكن استعمال هذا النوع من التعقيم عادة إال مع املاء املقطر.
ُ
• توضع علبة قابلة لإلغلق وحاوية على األدوات داخل املعقمة ،وهي تفيد كحجرة للتعقي ِّم.

التعقيم السريع بالبخار– الدورة القصيرة
Flash steam sterilization – flash cycle
• مدة دورة التعقيم Set time
▪ الحرارة  121درجة مئوية  /الضغط  15باوند/إنش / 2الزمن  15دقيقة.
▪ الحرارة  132درجة مئوية  /الضغط  15باوند/إنش / 2الزمن  3دقائق (لألدوات غير املغلفة).
▪ الحرارة  132درجة مئوية  /الضغط  15باوند/إنش  /2الزمن  8دقائق (لألدوات املغلفة).
▪ ملحظة:
املعقم فقط ( )exposure timeوليس مدة العملية
• تعبر ااألزمنة الواردة عن مدة التعرض للعامل
ِّ
كاملة.

تنظيف وصيانة األتوغلف
• اتبع تعليمات املصنع.
ا
• اغسل الحجرة الداخلية بمنظف مخفف مع قطعة قماش ثم جففها يوميا.
•  -يجب مسح السطح الخارجي إلزالة الغبار.
ا
•  -يجب تصريف املياه من مخزن املياه في األتوغلف و تنظيفه اسبوعيا على األقل.
•  -استعمل املاء املقطر.
•  -يجب إزالة الرفوف الداخلية و تنظيفها.
•  -افحص حاشية الباب املطاطية.
•  -افحص الحرارة والضغط بشكل دوري.

التعقيم بالبخار الكيميائي -الصاد املوصد الكيميائي
Chemical vapor sterilization
- Chemiclave

❖التعقيم بالحرارة الجافة
تعقم بهذه الطريقة األدوات الجراحية التي تتحمل الحرارة ولكنها قابلة
ُ
للصدأ  ,كما أن العلب أو األنابيب الزجاجية املفتوحة يمكن تعقيها بالحرارة
الجافة  ,أما املطاط أو البلستيك أو أية مادة مصنوعة من النسيج فل
تتحمل درجة الحرارة املرتفعة التي يمكن أن تبلغها دون أن تتلف أو تتخرب

▪
▪
▪
▪

اعتبارات هامة يجب مراعاتها أثناء استخدام الحرارة الجافة في التعقيم منها:
ا
زمن التحمية اللزم للفرن الكهربائي واملواد املوضوعة فيه لتحقيق التعقيم وهو زمن طويل نسبيا
املوصلية الحرارية للمواد املراد تعقيمها Heat Conductivity
والتدفق الهوائي في حجيرات الفرن وبين املواد املوضوعة فيه للتعقيم
إضافة إلى الوقت الزمني اللزم لبرودة األدوات املعقمة
ومجمل هذه األمور يحد من استخدام املعقمات الكهربائية في حاالت الطوارئ حيث الحاجة القائمة إلى األدوات
ا
ا
املعقمة سريعا  ,كما ويفرض مضاعفة األدوات الجراحية املشتراة وتعقيمها وحفظها مسبقا

Guideline for dry-heat sterilization
Duration of treatment or exposure

Temperature

6-12 hr

)121o C (250o F

3 hr

)140o C (285o F

2½ hr

)150o C (300o F

2 hr

)160o C (320o F

1 hr

)170o C (340o F

½ hr

)180o C (360o F

• يوضح الجدول املر افق درجات
الحرارة املطلوب الوصول إليها مع
املعقمات الكهربائية ،واملدة الزمنية
للتعريض أو املعالجة بالحرارة
الجافة حتى يتحقق التعقيم
املطلوب.

مر اقبة التعقيم (تقييم التعقيم)
للتأكد من أن أجهزة التعقيم  -األوتوكلف  ,املعقمات بالح ارارة الجافة  ,التعقيم
باألبخرة الكيمائية والتعقيم بالغاز -تقوم بوظيفتها تماما ,وملعرفة فيما إذا
كانت قد بلغت الحرارة فيها الدرجة املطلوبة نقوم بـ:
 وضع بعض املشعرات الكيمائية
 اختباراألبواغ

Color change of indicator
from purple to yellow
indicates growth of test

Spore test packets containing two test strips and one control strip.

Spore test packets containing two test strips and one control strip.

Color change of indicator from purple to yellow
indicates growth of test organism

تجهيزوتعقيم القبضات السنية عالية السرعة
 يجب معاملة القبضات السنية غالية الثمن بعناية فائقة إلطالة عمراستعمالها. اتبع تعليمات الشركة املصنعة. ارتد وسائل الحماية الشخصية.تتوفراجهزة تنظف وتطهر القبضات السنية حيث تقوم بدفق املاء فيها و التقاط الرذاذ الناتج عن
الدفق ,وتطهيرها بشكل اتوماتيكي.
ملاذا يجب تعقيم القبضات السنية؟ ألنه قد تدخل بعض املواد من املريض إلى األجزاء الداخلية للقبضة
وتخرج بعد ذلك إلى فم املريض التالي إذا لم نقم بتنظيف وتطهير القبضة بالشكل املناسب.

تجهيزوتعقيم القبضات السنية عالية السرعة
مالحظات هامة تتعلق بتعقيم القبضات

•
•
•
•
•

•

ال تستخدم أي سوائل كيميائية.
أزل التلوث من القبضة ثم امسحها بقطعة قماش
مبللة بالكحول.
تعقيم القبضات باألتوغلف.
قم بتزييت القبضة قبل كل عملية تعقيم.
ضع القبضة بالغلف الخاص بها وأغلقها بشكل
جيد.
قم بتعقيمها ملدة  20 -دقيقة بدرجة حرارة 121
درجة مئوية أو ملدة  15دقيقة بدرجة حرارة 132
درجة مئوية.

خطوات تعقيم القبضات
 . 1ضخ املاء والهواء من القبضة ملدة  30ثانية مع ابقاء
السنبلة ثم قم بنزع السنبلة.
 . 2أزل الفضلت املرئية عن القبضة.
 . 3انزع القبضة ونظفها بفرشاة وصابون تحت املاء
الجاري.
 . 4اغسل القبضة وجففها.
 . 5طبق املنظف و/أو املزلق) التزييت (إذا طلب املصنع
ذلك (التزييت في مأخذ الهواء) وقم بمسح
الفائض.
 . 6قم بالتغليف ثم ضعها في األتوغلف.
ملحظة :ال تنقع القبضة إذا لم توص ي الشركة املنتجة
بذلك.

تعقيم األدوات غيراملتحملة للحرارة
• الدليل اللوني ,املسطرة اللبية ,حاملة فرشاة البوند البلستيكية....لتعقيم كل األدوات املصنعة من
• البلستيك و التي ال تتحمل الحرارة نستخدم مطهرذو مستوى عالي)معقم( مثل غلوتار ألدهيد -2
%. 3.4
• اختر املدة املوص ى بها لتحصل على تطهير أو تعقيم.
• التعقيم بالضوء :معظم الجراثيم (باستثناء األبواغ) ال تستطيع مقاومة أشعة الشمس أكثر من دقائق
• التجفيف :فقدان الجراثيم للماء ,الجراثيم ذات املحفظة أكثر مقاومة من عديمة املحفظة (تطهير
وليس تعقيم).
• التبريد :النادرمن الجراثيم ُيقتل بالتبريد.
• التشعيع :األشعة فوق البنفسجية.

الطرق الكيميائية للتعقيم
• الكحول :مطهربطئ.
• الكلوروفورم :تغمس فيه األدوات في وعاء محكم وتترك ملدة  24ساعة.
• محلول اليود الكحولي :يسبب صدأ األدوات.
• التعقيم باألبخرة :حبوب تري أوكس ي ميتيلين التي تطرح غازالكلور.
• املاء األوكسجيني :يطلق غازاألوكسجين.

مر اقبة التعقيم
• بعض أسباب فشل التعقيم:
• تنظيف غير مناسب لألدوات (وجود بقايا وأوساخ على األدوات تعزل األحياء الدقيقة عن التعقيم).
• تغليف غير مناسب لألدوات (تمنع اختراق العامل املعقم).
• تحميل غير مناسب للمعقمة (األدوات املتراكبة واملتراصة ال يصلها التعقيم بشكل جيد).
• مدة التعقيم غير مناسبة (تشغيل خاطئ للمعقمة ,خلل بوظيفة املؤقت الزمني للمعقمة ,فتح باب
معقمة الحرارة الجافة خلل دورة التعقيم دون إعادة بدأ الدورة).
• حرارة غير مناسبة للتعقيم (تشغيل خاطئ للمعقمة ,خلل أو عطل باملعقمة).
• طريقة غير مناسبة للتعقيم (محاليل غير مناسبة في معقمة البخار الكيميائي ,استخدام املحاليل في
معقمة الحرارة الجافة يسبب الغليان ,األدوات الحساسة للحرارة سوف تذوب).

مر اقبة التعقيم
المراقبة الميكانيكية

المراقبة الكيميائية

مر اقبة الحرارة والضغط ووقت التعرض• .
املعقمات الحالية الحديثة لديها أدوات تسجيل• :
القراءات الخاطئة تعطي داللة أولية على حصول
مشكلة.
املر اقبة امليكانيكية تحدد املشاكل في حجرة •
ا
التعقيم بدال من املشاكل الناتجة عن التحميل
ال الزائد او التغليف.

تهدف املر اقبة الكيميائية إلى تحديد فيما إذا •
كانت األداة قد عقمت أم ال.
يستخدم مواد كيميائية حساسة للحرارة و التي •
تغير لونها أو شكلها الفيزيائي عند تعرضها
لدرجة حرارة معينة.
أمثلة :أشرطة ,علمات على الحقائب و •
العلب....الخ.

أنواع املؤشرات الكيميائية ملر اقبة التعقيم
• توجد أنواع مختلفة للمؤشرات الكيميائية:
• مؤشر يغيرلونه عند الوصول لدرجة حرارة معينة ,يستخدم عادة كمشعرخارجي على الجهة الخارجية
لكل شريط ,حقيبة أو علبة.
ا
ا
ن
• مشعر مركب يغير لونه أو شكله ببطء مستجيبا ملزيج من الوقت و الحرارة أو قد يكو الضغط أيضا,
يستخدم عادة في داخل كل عبوة أو حقيبة.
• اختبار بوي ديك هو مؤشركيميائي متاح فقط للتحكم بفعالية مرحلة اإلخلء السابقة للتعقيم للتأكد
من فعالية إزالة الهواء واختراق الهواء التالي.

The end

