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 ثطهير السطوح والحجهيزات

Surfaces and equipment disinfection 



 فننعملادننألاسنملن ننمألاسملمع ننألاضملمننوملرغو نن  مل  ملجعقيييك  ييي  يي    منناملرغوبنن  مل

 ملفلنن  ملتحقدقنن ملالملم  نناملاننم مملمنناملسعمل  ،ننألا مل مل   ننامل  نن مل مننورملمننألاملمرنن  مل
ت،قدمملكوس يملرغويعمل جهألازملنش،ةمل جهألازملر عرلدبملر ظن ت مل برن ملبألاإلمكألاسمل

   مل مل مألاملم  املا ل مله مل رح ملماملر ؼنو ملر عألا دنةمل مل انألاسنملمنمي ملمناملهن  مل
 :ر ؼو مل

   0ر عل ثململتقلدلر ، لملالىمل1.

  0بح رجممل رقدةملتغؼدةملر سؼ حمل2.

   0ر سؼ حتؼهر مل.3
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 ثصنيف سطوح مكان العمي 

ترّمفمل ؼ حملر ، لملك ألاململعمل: 

1- مل هننعملر سننؼ حملر تننيملتعلنن ثملاننألاسنمل سنن بململبألا ع ننألاض ننؼ حملتعلنن ثمل 
 قبظنننألا،ملر  حننن نملر سننن دةمل ململأزرارغسنننهألامل جمنننألاءملتجنننورءر،ملر سننن دةمل ملمننن  مل

مننألامل م نناملرلنن،مل ملم ننبملر ، ننلمل عقلدننلململ00قبظننةملطنن ءملر  حنن نملر سنن دةمل مل
غ ملر سؼ حمل مل ر ، لملالىملتمظدفمل تؼهر مله  ملر سنؼ حملمنوملا ألامنةملمن عمل

   0ر ، لملفعملر ،دألاسنمل

2- مبألاشننننننونمل ملالملنل سننننننهألامل ملهنننننن  ملر سننننننؼ حململبننننننألا س ر، ننننننؼ حملتعلنننننن ثمل
 مل  ن رقؽملصن مدةملنس ر،مل ملمن  مل س ر،ململ جنةمل   م ألاملتعل ثملبع ألا نهألاملمنومل

هننننن  ملر سنننننؼ حملبؼويقنننننةملم ألاجلنننننةمل ملت،ألامنننننلملر قبظنننننألا،ملفنننننعملر  حننننن نملر سننننن دة
    0 لسؼ حملر تيملتعل ثملبألا ع ألاض
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3- رغ،ألالجننة مل مل تشنن لملبننألالعملر سننؼ حملفننعملبوفننةمل بننألا و ر  ننؼ حملتعلنن ثمل

   0ه  ملر سؼ حملم  املتؼهر هألامل  ملتمظدفهألاملالىملنقلملمونملفعملر د عمل
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 ثقليي الحلوث 

فنننعملر ،دنننألاسنمل ملفننند  املر عقلدنننلملمننناملمنننألامل م نننامل عقلدنننلملر علننن ثملم نننبملر سننن عمل
 مل ت منننننبملغننننن ملر سنننننؼ حملرغألاصنننننةملاألا دنننننةملر قننننن نملامننننن ملر نننننع، ألا مل الاررارثطيييييا ر 

هننننن  ملم حظنننننةملهألامنننننةمل ملفنننننألا ب،عملمنننننامل فنننننورسملر ؼنننننألاقمملر ؼ نننننيململ0بقفنننننألازر،ململ جنننننة
موتنن قملقفننألازر،مل   منن مل جمننألاءملر ، ننلملمعرننوعملبحو ألاتنن ملرغ،عننألاسنمل يل نن ملبقفألازرتنن مل

نقييي الحلييوث  ننؼ حألاملا منن نمل ننألاسملم  نناملت مننبملتل يك ننألامل نن مل س  مل ننن ملبقفألازرتنن مل
  0 نشو ملالىملر ، م ملمامل ؼ حملر ،دألاسنمل

هنننألاتفمل  ملمفعنننألاحمل  مل ننن ألااةملم  ننناملامننن ملرللألاجنننةملرجنننىملغننن مل قملجهنننألازمل  مل سرنمل
 ملفننند  املمننن  ملر تننن رءمل نبننن  ن  نننألاةلمل  ننندؼةملكهوبنننألاءمل ملبرننن مل  ننن مل ملر  جننن ءملرجنننىمل

 غوضملر وسملالنىململر  ت  ف  ملقفألازر،مل( ر قفألازر،ملرغغؼدةمل) قفألازر،ملر فحصمل
 ر  هوبألاءخألافعمل سألاسمل تشغدلملمفعألاحمل  ملر ع، ألا ملمكألاغةملهألاتفدةملطو  يةمل مل
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 اسحعمال الحواجس الواقية 

ر مبنن  نتسننع، لملرللنن رجمملر  رقدننةمل disposable protective barriers مل
لل ألامنننننةملر سنننننؼ حملر   رننننن نملل نننننع، ألا ملفنننننعملر ، نننننلملر دننننن م ملر و تد نننننيملفنننننعملادنننننألاسنمل

  0مألاءمل –ه رءمل   ر نغفعملر  ح نملر س دةمل ملقبظةملتنألا نملن مألاسمل ملم لمل

تستب  مل ، مل نلملمنويعملغمنوملرنعقنألا ملر ،ن  إمل مل ئسمل نب  نرلل رجممله  مل 
 : ألانتمله  ملرلل رجمملتإجوملالىملج ألا دةملر ،دألاسنملئالمل سمل هألاملف رة ملا م نمل

1- 0ر  زعمل عمظدفمل تؼهر ملر سؼ حملر  قتت فومل  

2- رغ رسملرغؼهونملام ملر عخ رمهألاملابءمل رةحةملتخفمل 

3- 0رغؼهونملر عأجر ر،ملر سلبدةمل ل حألا دلملتحميملر سؼ حملرللسألا ةملمامل  

4- ػ أن مة ل ويعمل رحةملنفسدةملت،ؼ مل  
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ه  ملن بألا ملمفظلملك ر ملماملنػبألاءملر ع، ألا ملرلل رجمملالىملنقنلمل 
منننننننننومل ،نننننننننعملر سنننننننننؼ حملفنننننننننعملر ،دنننننننننألاسنمل ملخألاصنننننننننةملتلننننننننن ملر سنننننننننؼ حملر رننننننننن،بةمل

 مل ؤ ضملجهننألازملر عرننلدبملر ظنن ت ملرللسألا ننةملم ننلملر عمظدننف مل  ملر سننؼ حمل
ملنبنن  ن مل مفننألاتدجملجهننألازملر   بدنن تومل مل هنن  ملرللنن رجممل ر كننألامر رملسرخننلملر فننممل

   0 ف،ألا ةمل

ر سؼ حملب فوزر،ملرغويعمل مل ئ رملحرلملت طوملرلل رجمملر  رقدةملقبلملتل ثمل
   0ر عل ثملتق عملرغسألاا نملر س دةملبتمظدفهألامل تؼهر هألامل  الملقبلمل طوملرلل رجم
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حننننن هألامل جمنننننألاءملالملتنز ننننن ملحتننننن ململبثبنننننألا،ت طنننننوملرللننننن رجمملالنننننىملر سنننننؼ حمل  
ر ، ننلمل ملم  نناملئزر ننةملهنن  ملرللنن رجممل ،نن ملر تنن رءملر قفننألازر،مل مل امنن ملتغؼدننةمل

   0 ؼجملم بملتغؼدع ملبألا كألاململب ألاملفي ألاملح رعمل

تد نيمل جمنألاءمل شنكلملمنألاءمل مل مألاصنةملر ل،نألا مل مل –هن رءململ نر نغيسعخ عمل  
رغ،ألالجنننننةملر سننننن دةمل مل ننننن   ملمفظنننننلملح ألام  نننننألاملمننننناملر علننننن ثملبحننننن رجممل رقدنننننةمل

 ملتبنننّ  ملمنننوملا ألامنننةمل نننلملم،ألالجنننةمل ملشنننكلملخنننورػدمملمعنن فونملفنننعملن ننن ر ملالنننىمل
ملب حألا دننننننل ئ رمل ننننننمملتعنننننن فوملنبؼدننننننةملر  رقدننننننةملم  نننننناملر  جنننننن ءملرجننننننىملر عؼهرنننننن مل

 مل كننن   ململنبننن  نمنننألاءمل –هننن رءململ نننر نغألا،كد دألاةدنننةمل مل تعننن فوملفنننعملن ننن ر مل
 بألاللور نمألاءملقألابلةمل لف مل ر ت كدبمل سه  ةمل ر ع،قدممل –ه رءململ ر نغألا،
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ثطهير السطوح بمحاليي كيميائية 

ر تنننيمل نننمملتحمننن ملبحننن رجممل-م نننبملتؼهرننن ملج دنننومل نننؼ حملبوفنننةملرغ،ألالجنننةمل
 مل النننىمل نننلملادنننألاسنمل سملت لننن ملخؼنننةملم ع بنننةمل ،ننن مل نننلملجلسنننةملا نننلمل - رقدنننة

 عؼهرنننننن ملر سننننننؼ حمل ملتبننننننرسملر سننننننؼ حملرغؼلنننننن  ملتؼهر هننننننألا مل ر ننننننمملرغحلنننننن  مل
ر  د دألات ملرغسعخ ع مل ػويقةملتحظر ملرغحلن  مل مل ػويقنةملم نلملر سنؼ حمل

  تؼهر هألامل مل م راد مل   مل
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ػويقةر ؼويقةملرغ،ع  نمل عؼهر ملر سؼ حملهعمل: 

  technique )-spray-wipe-(  spray» بخ  –مسح   –بخ "   

ئا ننننننألاملػويقننننننةملبنننننن  ثملمورحننننننلمل ملمننننننعممل  الملبنننننن ملرغحلنننننن  ملرغؼهننننننومل ملجننننننمملم ننننننلمل
ملمدكنألاندك ر سؼجملب   ملت شدفملر دن مامل مل س  ن مل شنكلملجدن مل لقدنألاعملبتمظدنفمل

 لسنننؼجمل مظنننألامل مل  خرننن رملمنننعمملبننن ملرغحلننن  ملرغؼهنننومل توػدنننبملر سنننؼجمل توكننن مل فتننن نمل
 ر قر إمل ل حل  ملرغؼهوملر ف،ألا دةماملر ممامل  لر  ملالىمل

مل   م نننألاملمفدننن نمل ف،ألا نننةملفنننعملتؼهرننن ملر سنننؼ حملمسننن  ل ةمل ل قنننتملئا نننألاملػويقنننةمل 
 ج دوملر ع هرزر،ملرغحع لملتل ث ألامل مل مم ألاملقبظةمل مفعألاحملط ءملر  ح نملر س دةمل

منننألاءمل مل مألاصنننةمل –هننن رءململ  نننر نغ مل جهنننألازملنشننن،ةمل مل صننن مدةملر  حننن نملر سننن دةمل مل
  0ر ل،ألا مل مل  ؼ حملرلخمرةامل مل مسكألا،ملر    جمل رلخمرةا
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نلملمنألاملم  نامل سملمنإسقملمفألاتدجملر  هوبألاءملم بمللنتبألا مل ، عملتوػدبمل  
رجننننىملمشننننألا لملكهوبألاةدننننةمل ملئسملم،نننن ر،ملا منننن نملم  ننننامل سملتعظننننو ملبألاغحألا دننننلمل

 مل ر كننألامر رملسرخننلملر ف  يننةمل برنن مل  حننةملمفننألاتدجملر   بدنن توملر  د دألاةدننةملم ننلمل
   0رلل رجمملر  رقدةملفعمله  ملرللألا ةملر ع، ألا ململ يفّظل   مل مل

ملهننننن رملم،نننننو عمل ملألابيييييوا  ال  قحيييييي ئسملتؼهرننننن ملر سنننننؼ حمل ر ع هرنننننزر،مل 
   منننن مل نننن  ملمشننننكلةمل ملفألاغحألا دننننلملرغسننننعخ مةمل عؼهرنننن ملر سننننؼ حملر قنننننألاس نمل

    HIV ململ HBV ملت،عب ملف،ألا ةملط ملفر   ألا،ململر سلدةالىملقعلملر ،ردألا،مل

مل يمصنننننلملأداة بيييييخ تؼبدننننن ملرغحلننننن  ملالنننننىملر سنننننؼجملب ر نننننؼةملمفّظنننننلمل 
بألا نننعخ رعملممألاشنننفمل  قدنننةملغ نننلملر سنننؼ حمل ،ننن ملر تننن رءملقفنننألازر،مل ننن د ةمل

  إلن قألا مقألا مةمل
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م  امل ل،ظ يألا،ملر  قدقةملرغ ج سنملسرخلملر ؼب،نألا،ململ  impressionsسمل 
ف نننيملل نننمألاسمل  ملرجنننىمل  ملشننن،وملت عقنننلمل سنننه  ةملسرخنننلملمخبننن ملل نننمألاسملرجنننىملمننن مامل

 dentalلس ر،مللجهننننمنمل مل  ملرجننننىملرغ ننننألا ملرلج بنننن يمل م  ننننلملمخبنننن ملل ننننمألاسمل
laboratoryمل بألا عنننننألاجعملهمنننننألا ملفوصنننننةملكبرننننن نملالنعقنننننألا مللنعنننننألاسملر رمل نننننمملتعخننننن ململ 

   0ر ع ربر ملرغؼل بةمل

رسملمكألافحنننننننةملر ،ننننننن  إمل ممنننننننوملرنعقنننننننألا ملر علننننننن ثملمسنننننننإ  دةملرلج دنننننننومل ملرا نننننننألامل
مسنننننإ  دةملػب نننننبملل نننننمألاسمل رغسنننننألاا نملر سننننن دةمل رغنننننويعمل مخبننننن قملل نننننمألاسمل
 منننن موملرغ شننننأنملر صننننلدةمل ا ننننألا ملرلخنننن مألا،ملرغسننننألان نمل خنننن مألا،ملر ع صنننندلمل مل

بننألا مورضملفننألالج دوملمسننإ  مل  كننلملمسننإ  دع ملفننعملح ألامننةمل خننوملمننامللصننألابةمل
 0لنعألاندةملرغ، مةملااملػوي ملادألاسنملل مألاسمل
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حتننن مل نننب،دمألا،ملر قنننوسملرغألا ننن يمل نننألاسمللهع نننألاعملطننن،دفألاملب كألافحنننةملر ،ننن  إمل
نشنننو،ملج ،دنننةملػنننبملل نننمألاسمللمر كدنننةململ1985فنننعملمخبننن ملل نننمألاسمل مل فنننعملانننألاعمل

(ADA)ملت،لد نننننألا،ملخألاصننننننةملب كألافحننننننةملر ،نننننن  إملفننننننعملمخبنننننن ملل ننننننمألاسمل مل فننننننعململ   
صنننن  ،مل   ملت،لد ننننألا،ملبخرنننن دملمكألافحننننةملر ،نننن  إملفننننعململ1986ر ،ننننألاعملر عننننألاجعمل

 0 (CDC )مخب ملل مألاسملااملموركمملمكألافحةملرغوضمل ر  قألامةمل
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مظنننننمملمخبننننن ملل نننننمألاسمل ،نننننعمللس ر،مل رغ جننننن سر،ملرلخألاصنننننةملبننننن مل نننننألام مل مل
   ناملم جن سر،مل خنوإملفنعملمخبن ملل نمألاسمل هنألاملا قنةملبألا ،دنألاسنملر سن دةمل ملف نيمل

فألا ؼب،ننألا،ملر سنن دةملتننأت ملمنناملر ،دننألاسنملر سنن دةمل  ملتو ننلملرجننىملر ،دننألاسنملر سنن دة مل
فننننننعملفننننننمملرغننننننويعمل ر ع، يظننننننألا،ملمننننننعمملت وي  ننننننألامل ململ جننننننةملبنننننن عمل  ،ننننننألا ملرغننننننويعمل

 رحدألانألاملا نملمور،مل مل قملرا ألاملت هبمل ت، سملماملرغخب ملرجنىملر ،دنألاسنملان نملمنور،مل
 مل ر ع، يظننألا،ملر تننيملتحعننألاجملرجننىملرصنن حملتو ننلملرجننىملرغخبنن مل هننعململ جننةمل سنن رةلمل
فننننمملرغننننويعمل مل ي ننننبملراعبننننألا ملج دننننوملهنننن  مللشنننندألاءملمحع ننننلملرسملتكنننن سململ جننننةمل

 تؼهر  مر  رملرطألافدألاملالنعقألا ملر عل ثمل بألا عألاجعملبحألاجةملرجىملت،قدممل  مل
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معكنننننن سملر   رنننننن ملمنننننناملرغ جنننننن سر،ملفننننننعملمخبنننننن ملل ننننننمألاسملمنننننناملمنننننن رسملحسألا ننننننةمل
  لننننور نمل مل فقننننؽمللا ننننألا ملر تننننيملتع ننننألاضملمننننومللبشنننندةملرغخألاػدننننةملتحعننننألاجملرجننننىمل
ت،قننندممل مل ينننعممل  ننن ملبألا بنننألاملب حألا دنننلملمؼهنننونملمع  نننؼةملرجنننىملاألا دنننةملر ف،ألا دنننةمل مل

 0 ي،عب مل   مل ألافدألاملغموملرنعفألا ملر عل ثمل

  م بمل سملمعمملتؼهر مللا ألا ملرغخب مةملرمألاملفعملادألاسنملر ؼب بمل مل  ملفعملمخب مل
ل ننمألاسملشننوغمل سملتو ننلملفننعملحألا يننةملمغلقننةملبرنن ملقألابلننةمل لع ننم مل الي ننألاملا مننةمل

 ر بد   جعرلخؼومل
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الحعويضات 

موملج دومل ن رعملر ع، يظألا،ملر  ألابعةمل  ملرغعحوكةمل ، ملخو جهألاملماملفمملرغويعمل
ر  عمل ر ل،ألا مل ملجمملتغ وملفعملإلزر ةملم بمل سملتغسلملب   ءملتحتملرغألاءملرلجألا قمل

 sodium ر ر سم عملهدب  ل  يت  ملململiodophors  م س ف   مؼّهوملم لملمحل  مل
hypochlorite ر غل تألا    هد   مل   
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 __________________________________________________

ر ، لملرلخب قملململململململململململململململململململبل تألا    هد ملململململململم س ف  ملململململهدب  ل  يتملر ر سم عمل

 __________________________________________________

  عك                     عك جهمنمل كويلدةملمعحوكةملململململململململململململململالملململململململململململململململ

   عكملململململململململململململململالملململململململململململململململململململ  عكت، يظألا،ملجألابعةملململململململململململململململململململململ

  عك                    عك م لةملج سدةملململململململململململململململململململململململململالململململململململململململململململ

   عك                   عكاظةمل ر تفألاعملش  عململململململململململململململململالململململململململململململململململ

 __________________________________________________________

ملسقألاة مل10ملململ غ نمل10 : 1)هدب  ل  يتملر ر سم عمل: محل  ملم  سململ

ملسقألاة مل10م س ف  ململململململململململململململململ:   

ملسقدقةمل(  30 – 10بل تألا    هد ململململململململململململ:    
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الطبعات  dental impressions  

الي ننألاملمنناململمننألاال  الزر ننةج دننومل ننن رعملر ؼب،ننألا،ملتحننتملرغننألاءملرلجننألا قملتغسننلمل
 ،ننألا مل سعمل ملجننمملتغ ننوملفننعملمحلنن  ملمؼهننومل تغسننلملبألاغننألاءملجألاندننةملقبننلمل طنن،هألاملفننعمل
ك  ملب  تدك مل ر  ألا هألاملرجىملمخبن ملل نمألاسمل مل ي نبملران عملمخبن ملل نمألاسملفنعمل

رغخبننن ملا لدنننةملر عؼهرننن مل ملفنننب،عملمننن رسملالملم نننو ملحنننألا ملتنننمملتؼهرننن ملر ؼب،نننألا،مل ننن مل
 0ر عؼهر ر ؼبوملحسألا ةمل قألابلةمل لتش  ملموملت ور ملرجورءر،مل

صنننننن  ملرغننننننألاسنملرغؼهننننننونملرجننننننىملالملمظنننننن املر  ر ملر ؼب،ننننننةملب حلنننننن  ملمؼهننننننوملرسمل 
نصننننننلتملر هدخننننننألا،ملرغخعرننننننةملبعؼهرنننننن ململ1991ج دننننننوملر سننننننؼ حمل مل ممنننننن ملاننننننألاعمل

   immersion  0ر ؼب،ألا،ملفقؽملااملػوي ملر غ وململ

رتبنننألاعملت،لد نننألا،ملر شنننو ألا،ملر رننننألان،ةملفد نننألاملمع،لننن ملبنننمماملر غ نننومل هنننن ملم نننبمل
 سقدقة 30 – 10مت ر حملا  مألاملبرسمل
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ملململململململململململململململململململململململململململململململململململرغحل  ملرغؼهوململململململململململململململململململململثطهير الطبعات                 

Addition silicone                     Acid glutaraldehyde, 1% , 2%             

5,25% sodium hypochlorite ( 1 : 10 )           

Iodophor ( 1 : 213 )                                     

 

Polysulfide rubber                      5,25% sodium hypochlorite ( 1 : 10 ) 

                                               Phenolic glutaraldehyde( 1 : 16 )  

                                                               Iodophor ( 1 : 213 ) 

                                                  

  Polyether                                                  Iodophor ( 1 : 213 ) 

                           5,25% sodium hypochlorite ( 1 : 10 )                     

 

Hydrocolloid                             5,25% sodium hypochlorite ( 1 : 10 )                     

                                                               Iodophor ( 1 : 213 )  

 

Alginates                                5,25% sodium hypochlorite ( 1 : 10 )                     

                                                Acid glutaraldehyde, 2% ( 1 : 4) 

                                                               Iodophor ( 1 : 213 ) 

 

Compounds                                                 Iodophor ( 1 : 213 )  

                                         5,25% sodium hypochlorite ( 1 : 10 ) 

 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 Prof. Ammar Mashlah  ملسقألاة مل( / بسلمل/ صب10ر ؼويقةملململململململململململململململململململململململململململململململبسلملبألاغألاءمل/ ب ومل)  



  ثجهيزات العمي بالحعويضات 

األامنننننننةملم ننننننبملر ع،قننننننندمملبننننننألاللور نمل نننننننلمل سرنملتنننننن خلملفنننننننمملرغنننننننويعملكقألاانننننن نمل
رجنننىملت،قننندمملبنننلملفقنننؽملرجنننىملتمظدنننفملالملتحعنننألاجمل ملب م نننألامل( 0رغ، ندنننةمل ملر ؼ ر نننومل)

 الملتن خلمل تؼهر ملج دنومللس ر،ملر تنيمل هنألاملت نألاضملقلدنلملمنوملر سن رةلملر ف  ينةمل
رغننننمجمل  نننن رسملر شنننن ومل مل قننننة ملفننننمملرغننننويعملم ننننلملقمنننن ململر  حنننن  مل رغؼبنننن مل

       رسملرلج  مل ر   ةملرغؼألاػدةمل س دلملل  رسمل بر مل
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 جعليمات العمي في مخبر الاسنان 
-الننننننىملج دننننننوملر ،ننننننألاملرسملفننننننعملمخبنننننن ملل ننننننمألاسمل سملمحرننننننل رملالننننننىملر لقألاحننننننألا،مل

   0رغؼل بةمل خألاصةمل قألاحملر   ألا ملر  ب مللنعألان 

 - منننعمملتؼهرننن مللا نننألا ملرغخب منننةملمنننونمل رحننن نمل مل ننن   ملمننناملر ظنننو  قمل جننن سمل
تفألاهمملجد ململبرسملػب بملل مألاسمل رغخب قمل ملف،م ملتؼهر مللا ألا ملرغخب مةملفعمل

تؼهر هننننألاملمنننناملقبننننلملػب ننننبملالملسرعننننعملإلاننننألاسنملرغخبنننن ملقبننننلملر  ننننألا هألاملرجننننىملر ،دننننألاسن مل
ل ننمألاسمل مل يمصننلمل ،نن عملر  ننألا مل نقننلملرا ننألا ململ جننةملقبننلملتؼهر هننألامل ملب ، نن مل

مننألامل ل خبنن مل مل النىملرغخبنن قمل سملمؼّهننوملمننألاملمو ننل ملالنىملػب ننبملل ننمألاسمل سملمؼّهنومل
لكدننننألاضمل رضننننلةملالننننىمل  رننننألاقة ،دننننألاسنملل ننننمألاسمل مل س مننننألاملمننننومل طننننوملمو ننننل مل

بنناجورءر،ملرللألا يننةملالننىمل ا ننألا ملتننمملتؼهر هننألاملمسننبقألا مل اننلمل ننلملػننوعمل سململننممل
  خور عؼهر ملر تيملمتب،هألامل
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-  معمملر ، لملبؼويقةملاقد ةملتورععملمبألاسبملمكألافحةملر ،  إ: 

     0ي،ألاململمألاملمرلملرجىملرغخب ملماملادألاسنملل مألاسملبح  ملمناملقبنلملصنخصململ
قفننننألازر،ملمؼألاػدننننةمل ملحدننننةملمفننننعجملر ،بنننن نمل هننننعملكنننن  ملب  ننننتدك ملفننننعملموتنننن قمل
 ملجنممل(  00ػب،نةمل ملت،ن يعمل مل) مخرنصملال نعقبألا ملر ، نلملرغخبن قملمكألاسمل
 ننألاسملبع ننألاضململالننن ر  نن  ملر ب  ننتدك ملمبألاشننونملبألااعبننألا  ملك سننألاململ جننألاملمومنن مل

رغخبننننن قمل بألا عنننننألاجعملهننننن ملبع نننننألاضملبرننننن ملمبألاشنننننوملمنننننوملفنننننمملرغنننننويعمل ملجنننننمململر ، نننننلمل
   0مكألاسملر عقبألا مللا ألا ملرغخب مةملحسبمللص  ملممظفمل

     0يغسلملر ، نلملرغخبن قملر قنألاسعملمناملر ،دنألاسنملبألاغنألاءملرلجنألا قملجنممليغ نوملفنعململ
مؼّهننننوملر رمل ننننمملم نننناملقنننن ملتننننمملتؼهرنننن  ملمسننننبقألاملفننننعملر ،دننننألاسنملر سنننن دةمل ملمحلنننن  مل
هننننن  ملمننننن نملر عؼهرننننن مليغسنننننلملجألاندنننننةملبألاغنننننألاءمل مل  كوننننننألاملمنننننوملب رمنننننةملرن  نننننألاءمل ب،ننننن مل

 ااملرخعدألا ملن عملرغحل  ملرغؼهوملرغحألاطونملرغ،ل مألا،مل
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 0بعؼنألاموملم بملر ت رءملنظألا ر،مل رقدةمل ك ألامةملموملج دومللجورءر،ملر تنيملتت رفن ململ
  0  ر مل شظألامألاملم لملتش مبمللم لةمل ا لدألا،مللا ألاءمل ر عل دومل

0 الىملر فمدرسملفعملمخب ملل مألاسملر ت رءملم،ؼفملخألادملبألا ، لمليغسلملم مدألامل 
0 بسنننلمللمننن قملفنننعملمخبننن ملل نننمألاسملامننن ملرللألاجنننةملبرنننألاب سملحنننألا قملالنننىملمحلننن  مل

 مؼهومل

00بتمألا  ملر ؼ،ألاعمل ر شور ملالىملػألا  ةملر ، لالمليس جململ  
     0لهع نننننألاعملبمظألافنننننةملرغخبننننن ملككنننننلملب نننننألاملفي نننننألاملرغمنننننألاػ ملبرننننن ملرغخررنننننةمل ل، نننننلململ

  0رغخب قمل
     0تؼهرنننننن ملج دننننننوملر ع، يظننننننألا،مل بسننننننلهألاملفننننننعملرغخبنننننن ملقبننننننلملراألاس  ننننننألاملرجننننننىملادننننننألاسنململ

   0ط املك  ملب  تدك ملل مألاسمل
     0مننعمملتؼهرنن ملج دننوملر ع، يظننألا،ملر  ألابعننةمل رغعحوكننةملقبننلملر  ننألا هألاملرجننىملر ،دننألاسنململ

قبننلملر  ننألا هألاملك ننألاملهنن ملم ضننلمل ننألابقألامل شننأسملتؼهرنن ملر ع، يظننألا،ملفننعملر ،دننألاسنملر سنن دةمل
 رغخب رجىمل
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تمصننننننلملت،لد ننننننألا،ملر هدخننننننألا،ملرغخعرننننننةملبعؼهرنننننن مللجهننننننمنملرغعحوكننننننةمل غ وهننننننألامل
 مل  ملموكبألا،ملر كلن  ملحدنةملم  ناململ213:  1 ، ملت  م  ملب سبةململبألا د س ف   
  يمصنننلململ10:  1ر ع نننألا قمل ،ننن ملت  مننن  ملب سنننبةملململر هدب  ل  رمنننتر نننع، ألا مل

سقألاة ملفقؽمل ع منبملتخنو ملرغ،ن سملفنعمللجهنمنململ10بعقرر ملم نملر غ وملرجىمل
 ر د س ف   ر هدكلدةملام ملر عؼهر ملب وكبألا،ملر كل  مل  مل

ملموكبنننألا،ملر كلننن  ململبنننألا د س ف   ر رنننوفةململلكويلدنننةتؼهرننن مللا نننألا ملمفظنننلمل  
    ر فدمنن ال،   glutaraldehydes   لغل تألا    هدنن ت مبننألامل لعننأجر ر،ملر سنن دةمل

phenolics الىملر   جململ 

 تخمياملر ع، يظألا،ملر س دةملط املرغحلن  ملرغؼهنو ملفب،ن ملر عؼهرن مل الم  ز
تغسننننننننلملبألاغننننننننألاءمل ت فننننننننفمل ت طننننننننوملفننننننننعملكنننننننن  ملب  ننننننننتدك  ملب م ننننننننألامللا ننننننننألا مل

م  نننننننننناملتخميم ننننننننننألامل غ وهننننننننننألاملفننننننننننعملمؼهننننننننننوملف نننننننننن قململلكويننننننننننلرغرننننننننننم اةملمننننننننننامل
mouthwash0م  سملرجىملرسملمعمملتسلد هألامل ل ويعململ 
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ملمنوملر ،لنمملرسملململر غل تألا ر  هد م  املتؼهر مللا ألا ملرلخمفدةمل غ وهألاملفعململ 
 قملمحلن  ملمؼهنومل ملالملي،نّوضمل  unglazed porcelainرلخنمعملبرن ملرغنم جمل

 تحعننننننألاجمللا ننننننألا ملرغ، ندننننننةملرجننننننىملرهع ننننننألاعملخننننننألادملنظننننننورمل ع  ننننننلملرغ،نننننن سملفننننننعمل

 0    ملر د س ف   ر ، م ملماملرغحألا دلملرغؼهونمل يفظلمل

معؼلبملر ، لملرغخب قملموملر ع، يظألا،ملر س دةملرغ سن  نملر تنيملتحعنألاجمل
رجىملرص حملتمظدفمل تؼهر مله  ملر ع، يظألا،ملقبلملر ع،ألاململرغخب قملم،هنألامل مل
 يمصننننننننلملبألا ع،ألامننننننننلملم،هننننننننألاملك نننننننن رسململ جننننننننةملتسننننننننع ععملمنننننننناملرغخبنننننننن قمل طننننننننومل

 0ر قفألازر،ملر ؼبدةمل ر   ألامةمل ر مظألا ر،ملر  رقدةململ
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بألا ننننعخ رعملر بخننننألابملحتنننن ملمرننننبجملرغ ننننألا ململرلج سنننندةمننننعمملتؼهرنننن مللم لننننةمل
فننننعململstone castمننننبل ملبننننألاغحل  ملرغؼهننننو مل  ملم  نننناملب ننننوملرغ ننننألا ملرلج بنننن يمل

رغ نن سملب سننبةململر د س فنن    مل  ململ10:  1م نن سملب سننبةململهدب  ل  رمننتمحلنن  مل
  مل    مل ، ملر عرلبملر عألاعمل  ج  ململ213:  1

بد ننننتملر   ر ننننألا،ملر ،ل دننننةملرسملب ننننومللم لننننةملفننننعملرغحألا دننننلملرغؼهننننونمل قنننن مل
رغننننن    نمل ننننن  مل ننننن ملتنننننأجر مل مل  مل ننننن ملتنننننأجر ملطننننن دلملبرننننن ملهنننننألاع ملالنننننىملرلخننننن ردمل

 ر فرزمألاةدةمل عرلبملرلج  ململ

ململ10:  1م نن سملب سننبةململهدب  ل  رمننترمظننألاملر ننعخ رعململمحلنن  ملم  ننامل 

   0 عؼهر ململر ؼ ر ومللفورسمةمل213:  1رغ  سملب سبةململر د س ف     مل
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م  نننننناملتؼهرنننننن مللا ننننننألا ملر شنننننن ،دةمل س دننننننلملل نننننن رسمل ر   ننننننةملرغؼألاػدننننننةمل
-بننن -بننن ملململ  ملػويقنننةملبسنننل-م نننل-  نننكألاكرسملر شننن ومل رلجننن  ملبؼويقنننةملبننن 

   0ب ململبألا ع، ألا ملرغحألا دلملرغ    نمل ألابقألامل-بسل

 

 وجعقيك أدوات مخبر ة شائعة   ثطهير 

س ر،ملرغنننمجمل/ ػ ر نننوملم، ندنننةمل/ ر سنننمألابل:        بنننألاللور ن ت،قننندمملتمظدنننفمل 
 رغويع جمرءملرغؼب ملر تيملتع ألاضملمومل/ م، ندةملفورش يململ/  رغ، ندةمل

 

 س دلملل ن رسمل/  س ر،ملرغمجملر ب  تد دةمل:       كد دألات  تؼهر ملتمظدفمل
 / رلج سدةلم لةمل/ رغؼب مل/ ر  ح  ملقم ململ/ ر   ةمل/ 
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 شكرا لكم
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