
کی کشورتهیه و تدوین توسط کمیته علمی و پژوهشی انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزش

COVID 19با مقابله دستور العمل 
در تجهیزات پزشکی

98اسفند ماه ( نگارش اول ) 



تیم علمی و پژوهشی

:تدوین کنندگان 
پزشکیخانم  مهندس نوشین پورباقی عضو هیات مدیره و رییس کمیته علمی انجمن صنفی متخصصین تجهیزات

آقای مهندس امیر رضایی عضو انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی

:مشاوران 
یمهندس مهدی طیبی عضو هیات مدیره و عضو کمیته علمی انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکآقای 

خانم مهندس فاطمه روستا دبیر کمیته علمی انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی 
آقای مهندس عبدالرضا حبیبی عضو کمیته علمی انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی

(ع)خانم مژگان رمضان نژاد سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان علی اصغر 



(  کادر درمان ) کاربران تجهیزات پزشکی 

اداره  تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی

مهندسین و تکنسین های تجهیزات پزشکی واحد های درمانی

مهندسین و تکنسین های تجهیزات پزشکی شرکت های تولید کننده ، وارد کننده و ثالث  

مخاطبین



چیست؟کوروناویروس
وجانوراندراستممکنکههستندویروسهاازبزرگیخانوادهکوروناویروسهای

کوروناخانوادهازویروسچندینانسان،درکهمیدانیم.کنندبیماریتولیدانسانها
و،وسیکازراسادهسرماخوردگیکهمیشوندتنفسیعفونتهایازطیفیسبب

بردررا(SARS)تنفسیحادشدیدوسندرم(MERS)خاورمیانهتنفسیسندرم
دهشجدیدیبیماریسببخانوادهاینازشدهکشفویروسترینتازه.میگیرد

-COVIDاکنونکهاست .میشودخوانده19



COVIDبیماری چیست؟19
کورونابیماریCOVID-19ویروسخانوادهازشدهشناختهویروسترینتازهتوسطکهاستجدیدیعفونیبیماری

.بودناشناختهشود،گیرهمهچینووهانشهردر2019دسامبرکهآنازپیشتابیماریوویروساین.میشودایجاد

COVIDبیماریعالئم ؟کدامند19
دردهاییاستممکنبیمارانبرخی.هستندخشکهایسرفهوخستگیتب،بییماریاینعالمتهایشایعترین

عموماعالئماین.کنندتجربهرااسهالیاگلودردبینی،آبریزشیاگرفتگیسردرد،وعضالنیشدیدتاضعیف
بروزعالمتیهیچکهآنبیکندسرایتمردمازبعضیبهاستممکنویروس.میشوندآغازتدریجبهومالیمند

میاندرامامییابندبهبودکاملطوربهخاص،اقدامگونههربدونافراد٪80حدوددر.شودبیماریسببیادهد
نفستنگیدچارومیکندتجربهشدیدیناخوشیتَنیکبیمارششهرازتقریبادادهاندبروزرابیماریکهآنهایی
معرضدربیشتردارنددیابتیاقلبیمشکالتخون،پرفشاریمانندایزمینهبیماریکهآنهاییومسن،افراد.میشود

رانفستنگیوسرفهتب،کهکسانی.انددرگذشتهبیمارانایناز٪2حدودتاکنون.هستندبیماریشدیدنوعخطر
.کنندمراجعهپزشکبهبایدمیکنندتجربه

COVIDبیماری ؟میشودمنتشرچگونه19
ازبازدمیاسرفههنگامکهریزیقطرات.شودبیماریدچاراست،ویروسبهآلودهکهکسیهرازاستممکنانسان
تولیدوشونددیگریفردبهفردیکازویروسسرایتموجبمیتوانندمیشوندپرتابآلودهفردبینییادهان

سطوحواشیاءآنلمسازپسدیگریفردونشستهسطوحواشیاءرویممکنهمچنینقطراتاین.کنندبیماری
کهریزیقطراتهمانمستقیمااستممکنفردهمچنین.شودبیماریدچارخوددهانیابینیچشم،لمسسپس
بیماروکشیدهخودتنفسیدستگاهدرونبهرامیشوندپرتاببیرونبهبازدمیاسرفههنگاممبتالفردبینییادهان
.کنندرعایترابیمارفردبامتریکازبیشفاصلهایبایدسالمافراددلیلهمینبه.شود



ضد عفونی کننده های پر کاربرد برای
استریل تجهیزات پزشکی و سطوح

Intermediate level SterilizationBactericidalHigh level 

و ترکیبات کلرهکلر 
و ترکیبات یدهید 

هاالکل 

هیدروژنپراکسید 
پراستیك اسید

گلوتارآلدئید
فرمالدئید

ویروسیدال
فونگی سیدال
اسپوروسیدال

اتوکالو ها 



:کلرهترکیباتوکلر
کلرودیسدیموکلسیمهیپوکلریت)جامدو(سدیمهیپوکلریت)مایعبصورتهیروکلریتها
.باشندمیدسترسدر(ایاوسیانورات

میدودمحبیمارستانهادروسیعینسبتاًاثرطیفوبودنارزانوجودباهیروکلریتهاازاستفاده
آلیموادحضوردربودنناپایداروشدنفعالغیروالتهابایجادخورندگی،آنعلتکهباشد
.است

هاالکل
وایزوپروپیلاتیلمانند)هاالکلاثر.دارندقرار(Antiseptics)هاکنندهضدعفونیدستهدر

تماسوشدهتبخیرسرعتبهزیرااستمحدودIntermediateگندزداییكبعنوان(%70الکل
بعنوانحجمی%90-60غلظتمحدودهدرالکلایزوپروپیلوالکلاتیل.باشدمیمدتکوتاه

%50زیرغلظتوقتی.دارندمقبولیتبهداشتیهایبخشپرسنلدردستکنندهضدعفونی
ویژهبپوششبدونهایویروسرویهاالکل.شودمیکمسرعتبههاالکلکشندگیاثرباشد

.نیستندمؤثراسپورهاوAهپاتیتویروس
Intermediateگندزدایبعنوان%70غلظتدرهاالکلکلیبطور Levelزداییگندبرایnon

criticalوبرخیsemi criticalنمودورغوطهالکلدردقیقه30مدتبهراآنهابتوانکهها
.شوندمیاستفاده
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:یدهترکیباتوید

:شودمیتقسیماصلیگروه3به
لوگلمحلولمانندخالصآبیمحلولهای-1
تنتوریدمانندالکلیلولهایحم–2
بتادینمانندیدوفوریكترکیبات-3

واوتمتفحساسیتیدبههامیکروارگانیسم.استقویوموثرکشمیکروبیكید
بسیارشودبدنهایحفرهواردچنانچهتنتوریدمانندیدباالیدوز.دارندغیریکنواخت

.گرددمیمخاطیغشاهایتورموخونریزیباعثوبودهسمی
155/6میزانبهآزادیدباالیغلظت ppmاماقویگندزداییكراآنلوگلمحلولدر
اربسیمناطقرویوخارجیبصورتفقطبایدمحلولاین.استکردهسمینسبتاً

ضدعفونیهموگندزدابعنوانهمیدوفورها.شوداستفادهاورژانسموارددروکوچك
وهبودغیرسمینسبتاًآیودایپوویدونمانندیدوفورها.شوندمیاستفادهکننده

وسایلیاحسطوگندزدایبعنواننبایدکنندهضدعفونییدوفورهای.نیستندآورالتهاب
.شونداستفادهپزشکی



High Level :پراکسید هیدروژن
بر روی طیف وسیعی از ارگانیسم ها شامل باکتریها، قارچها، مخمرها، ویروسها و 

.موثر می باشدورها پاس
.میکشد سریعاً باکتریها را % 3پراکسید هیدروژن محلول 

:اسیدپر استیك 
.است در دسته استریل کننده های شیمیایی قرار دارد و در غلظت های مختلف گندزدا و استریل کننده 

نشان اسپوروسیدیتری اثر باکتریسیدی و پایین پراستیك اسید در مقایسه با سایر گندزداها در غلظت های 
. کندی اثر خود را حفظ منیز دارد و در حضور مواد آلی اسپوروسیدال اثر پائین نیز استیك اسید در دمای پر . میدهد

.می یابدافزایش آن اسپوروسیدال ترکیب با الکلها اثر در 

درصد33تا6غلظتهایمحدودهکلیبطور)استکنندهاستریلساعت6مدتدر%6پراکسیدهیدروژنمحلول
(باشدمیکنندهاستریلآن

.یابدمیافزایشدماوغلظتافزایشبااسپورهاتخریب
دقیقه20مدتبه%2گلوتارآلدئیدودقیقه10مدتبه%7/5هیدروژنپراکسیدهاآندوسکوپگندزداییبرای
.داردمویطوانسانبرایگلوتارآلدئیدبهنسبتکمتریسمیتهیدروژناکسیدپر.باشدمیالزم



High Level :لوتارآلدئیدگ
.شودمیدهاستفامایعیاگازشکلدوبهکنندهاستریلیاگندزدابعنوانمختلفهایدرغلظت

.میدهدنشانخوبیاسپوروسیدالفعالیتکهاستآلدئیدیتنهاگلوتارآلدئیاد
(هاآندوسکوپدر).میرودبینازثانیه15مدتدر%0/5گلوتارآلدئیدباباکترپیلوریهلیکو

.داردمختلفقارچهایمقابلدرراباالییفعالیتگلوتارآلدئید
SARS)ویروسهاازبسیاریمقابلدرگلوتارآلدئید , MERS)باشدمیمؤثر.

.باشدمیارگانیسمسویهوگونهبهوابستهمرگسرعتاماداردمایکوباکتریسیدالفعالیتگلوتارآلدئید
نیزمحیطبرایونداشتهبیوسیدیاثرترکیباین.میشودفعالغیرکامالًسولفاتبیسدیمتوسطگلوتارآلدئید

.داردکمیسمیت
.نمیشودتوصیهکردناستریلبرایگلوتارآلدئید%2ازکمترغلظتازاستفاده

فرمالدئید
فرمالدئیاد%37حااویکاهداردنامفرمالینآنمحلول.میشوداستفادهمایعوگازشکلدوبهکهاستکنندهاستریلیك

.است
.باشندداشتهآنبامستقیمتماسنبایداستفادههنگامدرواستکارسینوژنمحلولاین

.استکنندهاستریل%8و6غلظتدرفرمالدئید
.استمتغیرHighتاLowازفعالیتشسطحآن،غلظتبهبستهواستگندزدا%8و1غلظتدرفرمالدئید



Bactericidal

.شندمواد شیمیایی هستند که باکتریها را می ک

Virucidalویروسیدالمشابه عوامل بطور 
Fungicidalفونگی سیدال 
Sporocidalاسپوروسیدال 

ارچها ویروسها، قبه از بین بردن ترتیب قادر به 
.می باشنداسپورها یا 



اتوکالوها
(مرطوبروشبه)باالدمایبخاراتوکالوهای

وهایاتوکالنوعایناز.نمایندمیاستفادهاستریلجهت،فشارتحتآببخارازباالدمایبخاردراتوکالوهای
.شودمیاستفادهمواردسایروتجهیزاتمایعات،قبیلازمتفاوتیمواردبرایحاضرحالدرباالدمایبخار

:نمایندمیعملدماییمحدودهدودراتوکالوهاایناکثر
(درجه سانتی گراد121-123)درجه فارنهایت 250-25۴محدوده پائین -الف

(درجه سانتی گراد132-13۴)درجه فارنهایت 270-27۴محدوده باال -ب

فوربا(خشكروشبه)باالدمایبخاراتوکالوهای
.مایدنمیعملخشكصورتبهوشدهگرمبرقجریانباکهاستشدهکاریعایقاتاقكیكدارایفور،دستگاه

:اشندبمیاستریلقابلسیستماینتوسطخاصزماندرمختلفهایحرارتدرجهبامختلفیلوازموتجهیزات

ساعت2مدتبهگرادسانتیدرجه160در
ساعت1مدتبهسانتیگراددرجه171در
ساعتنیممـدتبهگرادسانتیدرجه180در
دقیقه10تا6مدتبهگرادسانتیدرجه191در



(PLASMA)پاییندمایوبخاربدوناتوکالوهایاتوکالوها
وسایلتمامیتنهاییبهنمی توانندبخاراتوکالوهایاستریل،هایبخشدر

191و121)باالدمایبااستریالیزرهااینکهچرانماینداستریلرابیمارستانی
ورارتیحباالیشرایطاین.می نمایندعملباالدماییشرایطدرو(سانتیگراددرجه

،آندوسکوپ هاالکترونیکی،وسایلازبسیاریخرابیباعثمی تواندرطوبت
.شوند...وسیلیکونیپالستیکی،جنسازابزارهایییاوالپاروسکوپ ها

درجه50-55حدوددمایباخشکوسرداستریالیزرسیستم های
مچنینه.می کننداستریلراوسایلخشککامالًشرایطدروسانتیگراد

باال،عتسرنظیرمزایاییازبرخورداریبه دلیلپالسمااستریالیزرهای
ولیدتعدمخشک،کامالًشرایطکارکرد،پاییندمایبودن،بی خطر

تریلاسفرآیندپایانازپسزمانصرفبهنیازعدمنامطبوع،بوی
لاستریقدیمیروشهایسایربرایمناسبجایگزینیبه...و

.ده اندشتبدیلفرمالدئیدواکسایداتیلننظیرخشکوسرد



ضد عفونی کردن تجهیزات ورودی 

ر ها         ضد عفونی فضای فیزیکی و ابزا

محافظتی در الزامات 
ویروس برابر 

COVID19
در مواجهه با ابزار و 

تجهیزات پزشکی

اصالح و بازنگری فرآیندها 
در راستای کنترل و کاهش عفونت

(الزامات ) محافظت فردی 



(  چك یا تعمیر نمودن ) خاموش نمودن دستگاه و جدا نمودن از منبع تغذیه اصلی به هر عنوان 

(باطری های پشتیبان ) جدا سازی هر گونه منبع تغذیه داخلی 

( دشارژ نمون خازن ها ) داخلی High Voltageاطمینان از کاهش ولتاژ قطعات 

دقیقه بعد از ضدعفونی نمودن تجهیزات  15شروع کار با دستگاه پس از 

اطمینان از عدم خورندگی محلول های مورد استفاده بر روی سطوح تجهیزات

COVID 19فردی و تجهیزات در مقابل ویروس شرح الزامات محافظت

اقدامات اولیه قبل از ضدعفونی



فردیالزامات

آیوداینشستشوی دستها با محلول صابون و پویدین 

تعمیراتو دستکش جهت گان ، ماسك استفاده از 
.و اعزام به بخش های درمانی 

رعایت حداقل فاصله مطمئنه با افراد مشکوک
(  حداقل یك تا دو متر) 

درمانیدر بخش ها و واحد های ( شرکت ها ) تردد های غیر ضروری مسئول تجهیزات پزشکی  و تکنسین ها کاهش 
.قرنطینه شدهآلوده یا علی الخصوص 

رعایت اصول استفاده صحیح ، تعویض و امحاء 
.گان ، ماسك و دستکش

COVID 19فردی و تجهیزات در مقابل ویروس شرح الزامات محافظت



COVID 19فردی و تجهیزات در مقابل ویروس شرح الزامات محافظت

. سی سی وایتکس اضافه گردد 1جهت تهیه در هر یك لیتر آب % : 1طرز تهیه آب ژاول * 

هاابزاروفیزیکیفضایعفونیضد

:به شکل ذیل ضدعفونی گردد در صورت امکان کف واحد و میزهای کار سطح تجهیزات ،

دقیقه 1حداقل به مدت %1ژاول *آب محلول •

دقیقه 10به مدت % 70الکل •

دقیقه 1به مدت %  0/5پراکسید هیدروژن •

.پزشکیدر ورودی واحد مهندسی باکتریال  استفاده از چسب های آنتی •

.تعمیراتدقیقه پس از هر بار 10به مدت % 70غوطه ور کردن ابزار کار در محلول الکل 

(حتی االمکان دارای فیلتر هپا ) استفاده از دستگاهای تصفیه هوا 



COVID 19فردی و تجهیزات در مقابل ویروس شرح الزامات محافظت

ورودیتجهیزاتکردنعفونیضد

ضدعفونی  تجهیزات ورودی و دستگاهها  تعبیه مکانی جهت قرارگیری 

:ضدعفونی سطوح تجهیزات ورودی به شکل ذیل 

دقیقه 1حداقل به مدت %1ژاول محلول آب •

دقیقه 10به مدت % 70الکل •

دقیقه 1به مدت %  0/5پراکسید هیدروژن •

%1ضدعفونی نمودن سطوح تاچ پنل ها با آب ژاول 

.جهت شستشو تاچ پنل ها به هیچ عنوان از الکل استفاده نشود



COVID 19فردی و تجهیزات در مقابل ویروس شرح الزامات محافظت

عبارت است از محور چشم ها ، بینی و دهان : Tمنطقه * 

راستای کنترل و کاهش عفونتدر و بازنگری فرآیندها اصالح 

.واحد تجهیزات پزشکی یا خارج از مرکز درمانیکاهش انتقال تجهیزات از بخش ها به 

.  ایمننشانه گذاری تجهیزات به جهت شناسایی تجهیزات آلوده و مشکوک در راستای استفاده 

.بر انبارش ، جابجایی و حمل و نقل صحیح تجهیزات به منظور انتشار حداقلی ویروسنظارت 

.خودداری از تماس همزمان با وسایل ، ابزار و لوازم غیر ضروری در هنگام تعمیر و بررسی تجهیزات

.صورت در هنگام انجام هرگونه تعمیرات Tمنقطه*خودداری از هرگونه تماس دست و یا ابزار با 

نگهداشت جهت سرویس و... ، شبکه ای ، اتوماسیون ها و ( ویدیو کنفرانس ) االمکان استفاده از سیستم های صوتی و تصویری حتی 
.به جای مراجعات حضوری



دسته بندی تجهیزات پزشکی 
و سطوح مرتبط با محیط عمومی تجهیزات -1

تجهیزات پزشکی غیرمستقیم درارتباط با بیماران مبتال به ویروس -2

تجهیزات پزشکی مستقیم درارتباط با بیماران مشکوک یا مبتال به ویروس -3

تجهیزات پزشکی مستقیم و غیر مستقیم آلوده شده به  ویروس -۴



عمومیمحیطبامرتبطسطوحوتجهیزات-1

COVID19ویروس برابر الزامات محافظتی در اجراء کلیه  

.طبق دستورالعمل بخش کنترل عفونت و بهداشت محیط درمانی که فاقد بیمار مبتال می باشند 
مطابق پروتکل های درون سازمانی 

(هشدار) 
احتمال انتقال ویروس از بیمار ناقل بدون عالئم به تجهیزات پزشکی 

ی دسته بندی تجهیزات پزشک



ی دسته بندی تجهیزات پزشک

درارتباط با بیماران مبتال به ویروس پزشکی غیرمستقیم تجهیزات -2

ستقیم در تجهیزاتی که در مراکز درمانی پذیرنده بیماران مشکوک و یا مبتال به ویروس می باشند ، اما به صورت م
کنسین ها ارتباط با این بیماران نیستند ، بعد از ضدعفونی سطوح و لوازم جانبی آن ، برای مهندسین پزشکی و ت

.ایمن بوده و تعمیرات آن خطری را متوجه ایشان نمی نماید

عالوه بر اجراء پروتکل های درون سازمانی 
.  دستور العمل های چهارگانه جهت حفاظت الزامی می باشد کلیه پیاده سازی 



ی دسته بندی تجهیزات پزشک

با بیماران مبتال به ویروس درارتباطپزشکی مستقیم تجهیزات -3

ورت نگرفته س می باشند که انتقال ویروس به اجزاء داخلی دستگاه صوبه ویرتجهیزاتی که در تماس مستقیم با بیمار مشکوک 
.است

گرفته ویروس بکاربیماران مشکوک به درمان که عمدتا برای تشخیص و ... این دستگاهها مانند دستگاههای تصویر برداری و 
.باشدمیسخت گیرانه تر و دقیق تر دوم میشوند ، نیاز به ضدعفونی سطوح دارند اما نحوه ضدعفونی آنها در قیاس با دسته 

(کنترل عفونت )پروتکل های درون سازمانی اجراء 
پیاده سازی کلیه دستور العمل های چهارگانه 

و دستور العمل های کمپانی سازنده 

حتی االمکان استفاده از کاور های یکبار مصرف بر روی دستگاه برای هر بیمار 

استفاده از متعلقات یکبار مصرف  جهت کاهش انتقال ویروس  



ی دسته بندی تجهیزات پزشک

پزشکی مستقیم و غیر مستقیم آلوده شده به  ویروس تجهیزات -۴

ستگاه دکه به هر نحو ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم موجب نفوذ ویروس ازروی سطوح به داخل دستگاه میشوند ، مانند تجهیزاتی 
طابق بر ضد عفونی سطوح م، عالوه .... اسپیرومتر ، پمپ های تزریق ومانیتورینگ عالم حیاتی، تجهیزات آزمایشگاهی و ونتیالتور، 

.  آنها طبق الزامات محافظتی و دستور العمل راهنمای کمپانی سازنده دارند  داخلی عفونی اجزا نیاز به ضد سه ، تجهیزات بند 

:عالوه بر موارد فوق رعایت نکات ذیل حائز اهمیت می باشد 
(مطابق پروتکل های ایمنی بیمار ) لوازم جانبی و اتصاالت یکبار مصرف استفاده از کلیه 

دقیقه 1به مدت % 70ضدعفونی نمودن برد  با الکل 

همراه محلول های ضد عفونی به NOCOSPRAYاز سیستم دستگاه  از بازنمودن تجهیزات پس در صورت عدم امکان شستشو مستقیم 
.گردد با زمان معین استفاده کننده مخصوص 
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