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 عفًَت دس بخطْاي هشالبت اص دّاى
ٍ دًذاى اص طشيك تواس هستمين با 

خَى ، بضاق ٍ سايش تشضحات ، اص 
طشيك ابضاس ، تجْيضات ٍ سطَح 

هحيطي ٍ اص طشيك آلَدُ كٌٌذُ ّاي 
داساي هٌطأ َّايي اص لبيل پاضيذُ 

ضذى سيض لطشات ٍ رسات هعلك هي  
. تَاًٌذ بِ بذى هٌتمل ضَد



بضاق ، خَى دس كِ صا بيواسي ّاي هيكشٍاسگاًيسن 
 لادسًذ داسًذ ٍجَد بذى عفًَي هايعات سايش ٍ

 ايي ، كٌٌذ آلَدُ سا پشسٌل دستْاي
 صذهات طشيك اص تَاًٌذ هي ّا هيكشٍاسگاًيسن

 سبب ٍ ضذُ ٍبذى پَست ٍاسد پَست سٍي
 تجْيضات ٍ استشيل ابضاس ايٌكِ يا ضًَذ آلَدگي

 يا ساصًذ آلَدُ سا هحيطي سطَح ٍ دًذاًپضضكي
.ضًَذ بيواساى عفًَت هَجب



تعريف آسيبهاي شغلي





1-بكار گيري احتياطهاي همه جانبه

2-افسايش ايمني افرادمانند واكسيناسيىن

3-اقدامات پيشگيري پس از مىاجهه



 ٚ ٚؿايً ِذافظت كشوي تغاي ِذافظت پٛؿت ٚ غلا٘اي ِشاطي چلُ، تيٕي

اؿتفاصٖ اػ ٚؿايً . ص٘اْ پغؿًٕ اػ آٌٛصگي تا سْٛ ٚ صيگغ تغكذات طغادي كضٖ أض

ٕ٘ضپيـٙا، اؿىٍيغ٘اي اٌتغاؿٛٔيه ٚ پٛاع آب )چغسٕضٖ صٔضأپؼكىي ٚ جغادي ِإٔض 

، اؿپغي ِلٙٛصي ايجاص ِي وٕض وٗ ػّضتًا كاًِ لطغات تؼعگ آب، تؼاق، (ٚ ٘ٛا

سْٛ، ِيىغٚاعگأيؼِٙا ٚ ؿايغ صتغي ٘اؿت، ايٓ ياكق ٘ا ّٔي تٛإٔض ِـافت 

ػياصي عا صع ٘ٛا طي وٕٕض ٚ تٗ ؿغػت عٚي وف، ؿطٛح واعي ٔؼصيه تيّاع ِي 

ػالٖٚ تغ ِٛاعص ِظوٛع آئغٚؿً ٘اي آٌٛصٖ اي ُ٘ تٛؿط ايٓ اؿپغي ايجاص . ٔليٕٕض

ِيىغْٚ تٛصٖ ٚ لاتً تٕفؾ اؿت  10ِي كٛٔض وٗ صاعاي طعاتي تا أضاػٖ وّتغ اػ 

ايٓ آئغٚؿً ٘ا ِي تٛإٔض تغاي ِضتي طٛالٔي تغ صع ٘ٛا ِؼٍك ِأضٖ ٚ اؿتٕلاق 

.كٛٔض



 اؿتفاصٖ اػ عٚكٙاي واعي ِٕاؿة ِإٔض تٙغٖ گيغي اػ ؿاولٓ لٛي

ٚعاتغصَ ِيؼاْ تٌٛيض ٚ أتلاع لطغات ، پاكق ٘ا ٚ آئغٚؿً ٘ا عا تٗ  

دضالً ِي عؿأض  اتتضائي تغيٓ   ٚؿايً   ِذافظتي     وٗ      تايض صع 

ِغاوؼ صٔضأپؼكىي     ِٛعص      اؿتفاصٖ    لغاع   گيغٔض    ػثاعتٕض  
اػ     ِاؿه     جغادي، صؿتىق ، ػيٕه ِذافظ    ٚ  كيٍض هٛعت 



:  آسيب ّاي ًاضي اص ٍسايل تيض آلَدُ 
چٌيي آسيب ّائي تمشيباً ًادسًذ ٍ اغلب باعج آسيب ّاي جضئي 
پَست هي ضًَذ ٍلي چَى هي تَاًٌذ ٍيشٍسْاي داساي هٌطأ 

هٌتمل ًوايٌذ اّويت پيذا هي ( HIV,HCV,HBV)خًَي سا هاًٌذ 
.كٌٌذ

اعضاي تين دًذاًپضضكي هوكي است دس احش اًجام ٍظايف ضغلي 
باس دس سال دچاس آسيبْاي ًاضي اص ٍسايل تيض آلَدُ  1-4حذٍد 
البتِ چَى افشاد اصَالً توايل بِ گضاسش كشدى ايي .) گشدًذ 

حَادث سا ًذاسًذ احتواالً ايي آهاس اص هيضاى ٍالعي چٌيي ٍلايعي 
(.كوتش ّستٌذ



افراد با سابقه حوادث شغلی  % 90حداقل 
ظرف شش ماه بعد از تماس سرولوشي مثبت 

.پيدا کرده اند
احتمال ابتال به عفونت بعد ازNIDDLE 

STICK   99/7درصد است يعنی /. 3فقط  
.درصد موارد آلودگی رخ نمی دهد



عوذُ تشيي ايي آسيبْا دس خاسد اص دّاى ٍ هعوَالً 
صهاًي اتفاق هي افتٌذ كِ هي خَاّين دس سَصى 

آلَدُ سا هجذداً سٍي آى لشاس دّين ، سَصى سا اص 
سشًگ جذا كٌين يا آًشا دٍس بيٌذاصين بميِ ايي 

.  حَادث لابل پيطگيشي ّستٌذ



  ضستي دستي ٍسايل تيض آلَدُ دس پاياى
كاس يا تويض كشدى آًْا دس فاصلِ صهاًي 

بشاي . بيي دٍ بيواسباعج صذهِ هيطًَذ
پيطگيشي بْتش است سش سَصى سا بذٍى 

ايي % 40پَضص دس سيٌي سّا ًٌوَد 
آسيب ّا بِ علت فشصّا ٍ سَصًْا اتفاق 
هي افتذ كِ خَضبختاًِ چَى تَ خالي 

ًيستٌذ ، بسياس كوتش اص سَصًْاي تضسيك 
.باعج اًتمال عفًَت هي ضًَذ



 فاكتَسّاي هعيي بشخطش اًتمالHIV  دس احش آسيب ًاضي اص اًجام
.ٍظيفِ ضغلي احش داسًذ

     هخالً اگش سَصى ّائي كِ اص دستكص التكس   عبَس   كشدُ اًذ
يا لطش ٍ همطع آى كَچك باضذ ( هاًٌذ سَصى بخيِ) تَپش باضٌذ 

. خَى كوتشي سا اًتمال هي دٌّذ( هاًٌذ سَصًْاي دًذاًپضضكي )



 ٗسطغ أتماي ٚلتي افؼايق ِي ياتض و

دجُ ٔـثتًا ػياصي اػ سْٛ آٌٛصٖ ٚاعص  

تضْ گغصص ِإٔض ػِأي وٗ يه ٚؿيٍٗ تيؼ 

آٌٛصٖ تٗ سْٛ تشلي اػ تضْ عا ػّيمًا 

تثغص يا ؿٛػْ آٌٛصٖ ٚاعص ؿغسغگ يا 

ؿيا٘غگ كٛص



:ٔىات ايّٕي تغاي پيلگيغي اػ آؿية ٘اي ٔاكي اػ ٚؿايً تيؼ

  ْسُ ٔىغصْ ؿٛػ

 اگغ صع يه تيّاع تا يه ؿٛػْ چٕض تاع تؼعيك أجاَ ِي

ص٘يض تٙتغ اؿت صع فٛاهً تيٓ تؼعيك صعپٛف ؿغ ؿٛػْ 

عا عٚي آْ لغاع ص٘يض تغاي ايٕىاع اػ عٚف اؿىٛپ يه  

صؿتي اؿتفاصٖ وٕيض يا ايٓ ػًّ عا تٗ وّه ٔيضي گاعص أجاَ 
ص٘يض 



سَصًْاي تضسيك ، بخيِ يا تيغ ًايف سا كِ  
ديگش ًياص ًذاسيذ دس سيٌي ٍسايل بالي     

.ًگزاسيذ



ع پاياْ صعِاْ فغػ٘ا عا اػ ٕ٘ضپيؾ جضا وٕيض ػيغا ِّىٓ ص

اؿت تٗ ٌثاؽ يا پٛؿت تضْ گيغ وٕض تٙتغ اؿت آٔٙا عا 

تالفاهٍٗ پؾ اػ اتّاَ واع اػ ٕ٘ضپيؾ جضا ّٔايض ؿپؾ  

ٕ٘ضپيؾ عا اػ كٍٕگ ِشوٛهق تاػ وغصٖ ٚ تا ايّٕي 
.واًِ تّيؼ وٕض

 صع ٕ٘گاَ كـتٓ ٚ تّيؼ وغصْ ٚؿايً تايض اػ صؿتىق

٘اي ِماَٚ اؿتفاصٖ وغصٖ ٚ دتًّا ػيٕه ِذافظ تغ هٛعت 
.تىاع تغيض تا لطغات آٌٛصٖ تٗ چلُ ٔپاكض



صٚع أضاستٓ ٚؿايً ٔٛن تيؼ:

 ٗٚؿايً تيؼ آٌٛصٖ تايض تالفاهٍٗ پؾ اػ اؿتفاصٖ صٚع أضاست
.كٛٔض

 ٚلتي اػ ؿٛػْ ٚ ؿغٔگ يىثاع ِوغف اؿتفاصٖ وغصٖ ايض

آٔٙا عا تٗ ػٕٛاْ يه ِجّٛػٗ ٚادض ِـتميًّا صعْٚ ِشؼْ 
.ِشوٛم ػتاٌٗ ٘اي تيؼ تيٕضاػيض



 لثً اػ آغاػ تٗ اؿتفاصٖ اػ ِشاػْ ِشوٛم ػتاٌٗ ٘اي تيؼ

اطّيٕاْ داهً وٕيض وٗ ايٓ ظغٚف تٗ صعؿتي ؿغ ُ٘ كضٖ 
.أض ٚ صع آٔٙا واِاًل ِذىُ ؿغجاي سٛص لغاع گغفتٗ اؿت

 ايٓ ِشاػْ تايض صع جاي ٔؼصيه تٗ ِوغف ٚؿايً تيؼ
.جاؿاػي كضٖ تاكٕض

 ٚلتي اػ ايٓ ظغف اؿتفاصٖ ِي كٛص تايض صع آٔٙا واِاًل
.تـتٗ تاكض



 ايٓ ِشاػْ پغ كضٖ تايض صع آٔٙا عا  4/3ٚلتي

واِاًل ِٙغ ٚ َِٛ وغصٖ ٚ صع أضاست ؿؼي ٔىٕيض  

تا فلغصٖ وغصْ ِذتٛيات ِشؼْ جاي تيلتغي 
.صع آْ تاػ وٕيض



  ٘غگؼ چيؼي عا اػ صعْٚ ايٓ ظغف
.ِجضصًا ساعج ٔىٕيض

 اگغ ِشؼٔي آؿية صيضٖ تاكض تايض لثً اػ
صٚع أضاستٓ آٔغا صع يه ِشؼْ تؼعگتغ 

لغاع صاصٖ آٔغا تثٕضيض ٚ ؿپؾ صٚع  
.تيٕضاػيض



  وّي تاالتغ اػ ِذً آؿية صيضگي عا فلاع ص٘يض تا
ػسُ ايجاص كضٖ سْٛ عيؼي وٕض ِىيضْ ِذً ػسُ  

.هذيخ ٔيـت

  ٚ ِْذً آؿية عا تغاي ِضت چٕض صليمٗ ػيغ آب عٚا
تا هاتْٛ تلٛئيض ، صع ٕ٘گاَ كـت ٚكٛ ػسُ عا  

ّٔاٌيض ػيغا ِي تٛأض ػٛاًِ ػفٛٔت ػا عا تٗ صعْٚ  
ِذً ػسُ عا تا وّه چـة ػسُ  . ػسُ تٍميخ وٕض

.ضضآب پأـّاْ وٕيض



  چلُ ٘اي  آٌٛصٖ  عا  تا  آب   فغاٚاْ   يا  ِذٍٛي
كـتلٛي چلُ تشٛتي تلٛئيض اگغ ٌٕؼ صاعيض آٔغا  

.لثً اػ كـتلٛ اػ چلُ ساعج وٕيض

  اگغ ِشاط ص٘اْ آٌٛصٖ كضٖ أض ص٘اْ عا تا ِماصيغ
.فغاٚاْ آب كـتٗ ٚ آب عا اػ ص٘اْ تيغْٚ تغيؼيض

  ًٚؿايً تيؼي عا وٗ تاػث ايجاص آؿية كضٖ اػ ِذ
واع ساعج  وغصٖ  ٚ آٔغا   تٗ   صلت   صعْٚ  ِشؼْ  

.ِشوٛم ػتاٌٗ ٘اي تيؼ تيٕضاػيض



 ٔثايض ؿٛعار يا ) صؿتىلٙا صع هٛعت ؿاٌُ تٛصْ ، ِؤثغٔض

صع هٛعت پاعٖ كضْ صؿتىق صع ديٓ صعِاْ ( پاعٖ تاكٕض

تايض تٗ ؿغػت آٔغا تؼٛيض وغص لثً اػ پٛكيضْ صؿتىق 

جضيض صؿتٙا عا كـت صع ٕ٘گاَ تاػگلت تايض ِجضصًا صؿتٙا 
.عا كـت ٚ سله وغص ٚ صؿتىق جضيض پٛكيض



 صع ٕ٘گاَ واع تا ايٓ ِذٌٍٛٙا تايض اػ
.ٌٛاػَ ِذافظت كشوي اؿتفاصٖ وغص

  اػ ِذٌٍٛٙا تايض تٗ أضاػٖ وافي ٚ تغاي
.ِضت ػِاْ ِٕاؿة اؿتفاصٖ وغص



 وثيف تٛصْ ظغفي وٗ ِذٌٍٛٙا صع
آْ آِاصٖ ِي كٛٔض

 ٔگٙضاعي طٛالٔي ِضت ِذٌٍٛٙاي

تغويثات وٍغصاع ) عليك كضٖ 

(تايـتي عٚػأٗ آِاصٖ كٛٔض



  تثؼيت اػ صؿتٛعات واعسأٗ ؿاػٔضٖ ِذٌٍٛٙا صع
ػِيٕٗ عٚف ٔگٙضاعي آٔٙا

 تٙيٗ وغصْ ِذٌٍٛٙاي تاػٖ صع ٘غ عٚػ

  ْصٚع عيشتٓ ِذٌٍٛٙاي تالي ِأضٖ ٚ سله وغص
ظغف ِذتٛي ِذٌٍٛٙا لثً اػ تٙيٗ ِذٍٛي جضيض ِي 

تٛأض ِيؼاْ آٌٛصگي تاوتغيايي آٔٙا عا تٗ دضالً  
.تغؿأض

عٚف  هذيخ تٙيٗ وغصْ ايٓ ِذٌٍٛٙا



 ِٖيىغٚاعگأيـُ ٘ا ِي تٛإٔض ِذوٛالت تّيؼ وٕٕضٖ صؿت عا آٌٛص

ّٔايٕض هاتٛٔٙاي جاِض   ِؼٌّٛي   ِؼّٛاًل      ِغوؼ    تجّغ أٛاع 

ؿٛص ٚ ِٛٔاؽ ٚ تاوتغي ٘اي گغَ ِٕفي ِي كٛٔض تٗ ّ٘يٓ ػٍت 
.اؿتفاصٖ اػ آٔٙا صع ِغاوؼ صعِأي تٛهيٗ ّٔي كٛٔض

٘غگؼ ظغف . هاتٛٔٙاي ِايغ تايض صع ِشاػْ صعتـتٗ ٔگٙضاعي كٛٔض

ٔيّٗ واعٖ عا تا هاتْٛ ِايغ جضيض پغ ٔىٕيض ػيغا ايٓ واع تٗ آٌٛصگي 

تاوتغيائي وّه ِي وٕض اجاػٖ ص٘يض تا ظغف واِاًل ساٌي كٛص ؿپؾ آْ 

عا كـتٗ ٚ ضض ػفٛٔي ّٔايٕض ٚ تگظاعيض واِاًل سله كٛص ٚ آٔگاٖ 
.هاتْٛ ِايغ جضيض عا تغاي ِوغف صع آْ تغيؼيض



 تّيؼ ٚ ضضػفٛٔي وغصْ ؿطٛح تّاَ وٍيٕيىي واع ِلىً ٚ ػِاْ تغي
.اؿت ؿؼي وٕيض ايٓ ؿطٛح تا دض اِىاْ سٍٛت تاكٕض

اگغ . تّاَ ٚؿايً غيغ ضغٚعي اػ عٚػ واتيت ٘ا جّغ آٚعي كٛص

ٚؿيٍٗ اي تغاي تيّاع فؼٍي اؿتفاصٖ ّٔي كٛص صع پٛكق اؿتغيً لغاع 

ظغٚف ِذتٛي ِذٍٛي ص٘اْ كٛيٗ، . گيغص ٚ صاسً ولٛ گظاكتٗ كٛص

تطغي فٍٛعايض واپٛي ٘اي تيذـي صؿتىق، ِاؿه عٚي واتيٕت ٘ا 
.لغاع گيغٔض



 صؿتياع ِٛظف اؿت پؾ اػ ِغسن وغصْ ٘غ تيّاع صع

داٌيىٗ ٕ٘ٛػ صؿتىق تٗ صؿت صاعص ايٓ پٛكق ؿطٛح عا 

تغصاعص ٚ صٚع تيٕضاػص پؾ اػ تغصاكتٓ پٛكلٙاي ِذافظ 

تايض ؿطٛح ػيغيٓ عا تشٛتي ِؼايٕٗ وغص تا اگغ آٌٛصگي 
.ِلا٘ضٖ ِي كٛص تغطغف گغصص

  ٓصع ٕ٘گاَ تؼٛيض عٚوق ٘ا تايض صلت وغص تا ؿطٛح ػيغي

آٌٛصٖ ٔلٛص ، اگغ آٌٛصگي صيضٖ كض تالفاهٍٗ ِٕطمٗ آٌٛصٖ عا 

تّيؼ وغصٖ ٚ ؿپؾ تٛؿط يه ِاصٖ ضض ػفٛٔي      وٕٕضٖ ، 
.ضضػفٛٔي كٛص















  ٖاگغ اػ ٔز صٔضاْ يا ٔز ػيغ ٌثٗ اؿتفاص

ِي وٕيض ِمضاع الػَ عا دضؽ ػصٖ تثغيض 

ٚ ظغف اهٍي عا تٗ صٚعْ ولٛ  
.تاػگغصأيض



 صع تيٓ تيّاعاْ تايض ِاؿه عا تؼٛيض وغص

ٚ صع هٛعت پاكيضْ طعات آٌٛصٖ تؼعگ ٚ 
.يا ِغطٛب كضْ تايض ػٚصتغ تؼٛيض كٛص



ؿه عا اػ ٌثٗ ٘ا گغفتٗ ٚ جاتجا وٕيض ٚ ٘غگؼ اػ لـّت ِا

ٚؿط آْ وٗ تـياع آٌٛصٖ اؿت تٗ ِٕظٛع جاتجا وغصْ ِاؿه  
.اؿتفاصٖ ٔىٕيض

 ِاؿه عا تشٛتي تا هٛعت سٛص أطثاق ص٘يض ،ِاؿه ٔثايض

تا ص٘اْ صع تّاؽ تاكض چْٛ تٗ ؿغػت ِغطٛب كضٖ ٚ اثغ 

كيٍض جايگؼيٓ ِاؿه ٔيـت ٚ  . تشلي آْ وا٘ق ِي ياتض
.جٍٛي طعات ِؼٍك عا ّٔي گيغص



 كـت ٚ كٛي صؿتٙا تٗ ػٕٛاْ يىي اػ اهٍي تغيٓ عا٘ٙاي پيلگيغي

ِيالصي ِٛعص تٛجٗ ٚ تأويض لغاع  19اػ أتماي ػفٛٔت اػ اٚايً لغْ 

گغفتٗ تٛص ٚ اِغٚػٖ ٔيؼ ايٓ ِٛضٛع تٗ ػٕٛاْ يىي اػ اعواْ ُِٙ ٚ 

ِٛعص تأويض صع پيلگيغي ٚ وٕتغي ػفٛٔت ٘ا ِٛعص تٛجٗ ّ٘گاْ ِي 
.تاكض



لثً اػ پٛكيضْ صؿتىق تغاي أجاَ صعِأٙاي صٔضأپؼكىي

پؾ اػ صعآٚعصْ صؿتىق

اگغ صؿت ٘ا تا سْٛ يا تؼاق آٌٛصٖ كضٖ أض.

پؾ اػ تّاؽ صؿت تا ٚؿايً آٌٛصٖ صٔضأپؼكىي

ْٛپؾ اػ تّيؼ وغصْ عيشتگي س

پؾ اػ جاتجايي ٚ جّغ آٚعي ػتاٌٗ ٘ا



 اگغ عٚي صؿت ػسُ ، تغيضگي يا ؿائيضگي ٚجٛص صاعص ، تايض آٔٙا عا تا
.چـة ػسُ ضض آب پٛكأض

  ُاگغ عٚي صؿت ػسُ ٚجٛص صاعص ، تايض تا ػِاْ سٛب ٔلضْ واًِ ػس
.اػ تّاؽ تا تيّاع يا تٗ صؿت گغفتٓ ٚؿايً پغ٘يؼ ّٔايٕض

ٔاسٓ تايض وٛتاٖ تٛصٖ ٚ الن ٔضاكتٗ تاكٕض.



لثً  اػ كـتٓ صؿت ، أگلتغ ، ؿاػت ِچي اػ صؿت صعتياٚعيض.

ٗلثً اػ پٛكيضْ صؿتىق صؿت ٘ا عا تٗ سٛتي كـت

 ػًّ كـتٓ ٚ يا ضض ػفٛٔي وغصْ صؿت ٘ا تايض صع اتتضاي عٚػ واعي
.، پؾ اػ ٘غ تيّاع ٚ صع پاياْ واع عٚػأٗ أجاَ كٛص

 ؿت ػِأي وٗ تٗ ػًّ كـتٓ ٚ يا ضض ػفٛٔي وغصْ صؿت ٘ا تايض

ثأيٗ تاكض 15استوام ياتض دضالً 





 

:  خطاّاي استشيليضاسيَى 

 ًِٚجٛص سْٛ ، تؼاق ، عٚي ٚؿيٍٗ صع :كـتلٛي ٔاوا

ٔتيجٗ تٗ صٌيً تٛصْ ايٓ ِاصٖ ػائض ٚؿائً اؿتغيً ٔلضٖ 
.اؿت

 ِاصٖ تـتٗ تٕضي  -تـتٗ تٕضي ضشيُ : تـتٗ تٕضي ٔإِاؿة

ظغف صع تـتٗ صع اتٛوالٚ صعٔتيجٗ ِأغ عؿيضْ  -ٔا ِٕاؿة
.ػاًِ اؿتغيً تٗ ٚؿايً ِي كٛص



 ِثً تاػ وغصْ صع فٛع يا ػضَ تٕظيُ : ػِاْ تٕضي ٔإِاؿة
.ِٕاؿة ػِاْ صع صؿتگا٘ٙاي غيغ اتِٛاتيه

 وٗ ٔاكي اػ ػضَ تٕظيُ يا سغاتي صؿتگاٖ : دغاعت ٔإِاؿة
.اؿت



 ٚؿايً اؿتغيً كضٖ تايض صع ِذيط سله ٚ تّيؼ تٗ گٛٔٗ اي وٗ صؿت

ٕ٘گاَ اؿتفاصٖ . ٔشٛعصگي تـتٗ تٕضي آٔٙا دفظ كٛص ٔگٙضاعي كٛص 

. تٗ تغتية تاعيز اؿتغيٍيؼاؿيْٛ اٚي اػ لضيّي تغ٘ا اؿتفاصٖ ّٔائيُ

ِٛلغ واع يا تذٛيً صاصْ ٚؿايً تٗ صٔضأپؼكىي تايض صلت وغص وٗ ٘يچ 

تذٛيً ٚؿايً تايض تٗ . گٛٔٗ آؿيثي تٗ تـتٗ تٕضي ٚاعص ٔلضٖ تاكض
.هٛعت آؿپتيه تاكض



ِغالثت اػ فغػ :

 ًفغػ٘ايي وٗ لاتٍيت اؿتفاصٖ ِجضص عا صاعٔض ِي تايـت لث

اػ اؿتفاصٖ  اؿتغيً كٛٔض تغاي وا٘ق تّاؽ، فغػ٘اي 

آٌٛصٖ ِي تايـت لثً اػ تّيؼ وغصْ ، آٔٙا عا صع يه لاٌة يا 

جؼثٗ ِجؼا لغاع صاص ايٓ واع اػ آؿية تٗ تيغ ٘اي فغػ صع 

اثغ تّاؽ تا فغػ٘اي صيگغ ٚ يا تغسٛعص تا ٘غ ؿطخ 
.ؿشتي صع طي ػًّ تّيؼ وغصْ جٍٛگيغي ِي وٕض





 تواهي تشي ّاي لالب گيشي هي بايست تويض ضذُ ٍ سپس

.تَسط سٍش ّاي هٌاسب استشيل ضًَذ

 تري هاي قالبگيري پالستيکیاستريل کردن جهت                 

.می توان از محلول گلوتارآلدئيد استفاده کرد



 لاٌثٙاي صٔضأپؼكىي تٗ عادتي تٗ سْٛ ٚ تؼاق تيّاع آٌٛصٖ ِي كٛٔض

ايٓ ِايؼات ِي تٛإٔض ِماصيغ ػياصي اػ ػٛاًِ تيّاعي ػاي ٚيغٚؿي 

ٚ تاوتغيائي عا تٗ ّ٘غاٖ صاكتٗ تاكٕض وٗ تغسي اػ آٔٙا تٗ ِضت 

طٛالٔي صع ساعج اػ تضْ ِيؼتاْ أـأي سٛص ػٔضٖ ِي ِإٔض  تذميمات 

ٔلاْ صاصٖ كضٖ اؿت وٗ ِيىغٚ اعگأيـُ ٘ا ِي تٛإٔض اػ لاٌثٙاي 
.آٌٛصٖ تٗ گچٙا ِٕتمً كٛٔض



كٛص كـتٗ آب تا ص٘اْ اػ وغصْ ساعج اػ پؾ تايـتي لاٌثٙا ٚ 
.كٛص تىأضٖ آْ عٚي آب ؿاستٓ جضا تغاي ؿپؾ

صع ِّٙي ٔمق واًِ كـتلٛي وٗ ص٘ض ِي ٔلاْ ِطاٌؼات 

 ؿپؾ صاعص عا چـثٕضٖ ٘اي اعگأيـُ ِيىغٚ اٌٚيٗ جضاؿاػي

 ػفٛٔي ضض ِٛاص ِذتٛي ظغفٙاي صاسً صع كضٖ كـتٗ لاٌثٙاي
  .گيغص لغاع وٕٕضٖ



  ِٛاص ِٛجٛص صع التغاتٛاع ٚؿايٍي وٗ صع ص٘اْ تيّاع

ِإٔض لاٌة ٘ا،  )ِٛعص اؿتفاصٖ لغاع ِي گيغٔض 

( پغٚتؼ٘اي ثاتت ٚ ِتذغن ٚ صؿتگا٘ٙاي اعتٛصٔـي

تايض لثً اػ واع تغ عٚي آٔٙا صع التغاتٛاع تّيؼ ٚ  

ايٓ ٚؿايً تؼض اػ واع عٚي آٔٙا . ضض ػفٛٔي كٛٔض

صع التغاتٛاع صٔضأپؼكىي ٚ لثً اػ اؿتمغاع صع صاسً  
.ص٘اْ تيّاع ُ٘ تايض تّيؼ ٚ ضض ػفٛٔي كٛٔض



 تذميمات اسيغ ٔلاْ ِي ص٘ض وٗ تاوتغيٙاي

  7ص٘اْ لاصعٔض صع گچٙاي ؿت كضٖ دتي تا 

عٚػ ُ٘ ػٔضٖ تّإٔض صع ٕ٘گاَ واع وغصْ تا 

لاٌثٙاي آٌٛصٖ تا   ػِأي   وٗ  تطٛع  واًِ  

ضض ػفٛٔي   ٔلضٖ   اؿت     تايـتي  اػ 

صؿتىق ػيٕه ٚ عٚپٛف اؿتفاصٖ وغص

    



 تٙتغيٓ ػِاْ تغاي تّيؼ ٚ ضض ػفٛٔي

وغصْ پغٚتؼ٘اي صٔضأي، لاٌة ٘ا يا  

صؿتگا٘ٙاي اعتٛصٔـي تالفاهٍٗ پؾ اػ 

ساعج وغصْ آٔٙا اػ ص٘اْ تيّاعاْ، يؼٕي 

لثً اػ سله كضْ سْٛ يا تاع ِيىغٚتي 
(Bio   burden )  تغ عٚي آٔٙا



صعِأي ِغاوؼ وف صع لاٌيچٗ يا ِٛوت فغف اػ اؿت تٙتغ 

  ٚ تٛصٖ ِلىً تـياع آٔٙا وغصْ تّيؼ ػيغ ٔلٛص اؿتفاصٖ

  ػفٛٔي ضض تشلي اطّيٕاْ عٚف تٗ عا آٔٙا تٛاْ ّٔي

 صع تٛإٔض ِي ٘ا تاوتغي ٚ ٘ا لاعچ وٗ اؿت كضٖ صيضٖ .وغص

  تىاعتغصْ ّٔايٕض عكض ٘ا پٛكق ايٓ پغػ٘اي الي التٗ

 ٔٛادي صع صؿتٗ ايٓ اػ پٛكٙاي وف يا ِٛوت ، فغف
.اؿت ِّٕٛع ٚؿايً ػصائي آٌٛصگي ٔٛادي ٚ صعِأي




