
 

  كنترل عفونت در دندانپزشكي
  

  :مقدمه
پس براي مقابله با آن روشـهاي كنتـرل   . آلودگي به چه معناست؟ عبارتست از انتقال انواع ميكروارگانيسم ها به فرد

  . عفونت بوجود آمده است كه عدم رعايت آن باعث ايجاد عفونت و بيماري در فرد خواهد شد
كروب بيماري زا به تعداد كافي، مسير ورود مناسب به بدن مي باشـد كـه   يك ميزبان مستعد، مي: الزمه بروز عفونت

  .شدن اين سه عامل جلوگيري كرد براي جلوگيري از ايجاد عفونت بايد از جمع
. حرفه دندانپزشكي در معرض خطر انواع وسيعي از ميكروارگانيسم هاي موجود در خون و بزاق بيماران مـي باشـد  

وانند سبب ايجاد بيماري عفوني چون سرماخوردگي، ذات الريه، سل، تبخـال، هپاتيـت   اين ميكروارگانيسم ها مي ت
B  وC  وHIV چون تمام بيماران مبتال را نمي توان به واسطه سابقه بيمـاري قبلـي و معاينـه بـاليني شناسـايي      . شوند

ات الزم روشـهاي كنتـرل   منظـور از احتياطـ  . نمود، بايستي احتياطات الزم در برخورد با همه بيمـاران رعايـت شـود   
  .عفونت در محيط كار، حفاظت خود فرد و حفاظت بيماري مي باشد

  : انتقال عفونت در دندانپزشكي از چندين راه ممكن است
  تماس مستقيم با خون، بزاق و ساير ترشحات -1
 تماس غيرمستقيم با وسايل، دستگاهها يا سطوح آلوده -2

 تماس با ذرات معلق در هوا -3

  
كه خطر آلودگي پس از اتمام كار دندانپزشك مرتفع نمي گردد زيرا ميكروبها تـا مـدتها بعـد در     بايد توجه داشت

سـاعت درلختـه خـون     2تـا   HIVروز در حرارت اتاق و ويروس  7تا  Bمحيط زنده مي مانند مثالً ويروس هپاتيت 
  .زنده مي مانند
  :محيط كار

وحي كه بيماران بـا آن تمـاس داشـته انـد بـا محلولهـاي       براي پاكيزگي محيط كار الزم است كه تمام وسايل و سط
ل كميكروب كش يا ضدعفوني كننده هاي شيميايي ضدعفوني شوند و سـطوحي كـه ضـدعفوني كـردن آنهـا مشـ      

است قبالً با كاغذ آلومينيمي يا پالستيك شفاف يا كاغذ ضدآب پوشانده شده و پس از انجام كار توسط دستيار يـا  
د و سطوح قابل ضدعفوني شدن ابتدا با دستمال يا حولـه مناسـب از مـواد آلـي و ارگانيـك      دندانپزشك برداشته شو

درصد كه به طور روزانه تهيـه   2/0يا  1/0پاك شده در قدم بعدي جهت عفونت زدايي سطوح با هيپوكلريت سديم 
  .گرديده تميز شود

ت از نوع پدالي باشد در غير اينصورت با كليدهاي چراغ، تنظيم كننده ها صندلي يونيت، دستگيره شير آب بهتر اس
وسايلي كـه نيـاز بـه تعميـر دارنـد بايـد قبـل از سـرويس ضـدعفوني گـردد،           . كاورهاي يكبار مصرف پوشانده شود



 

سرسوزنها با نيدل كاتر يا نيدل اليزر معدوم گردند، وسايل آلوده قبل از دور ريخت استريل شده و يا داخل محفظه 
  .ر انداخته شوندهاي غيرقابل نفوذ  دو

  
  توصيه هاي ايمني حفاظت فردي

  : توصيه هاي ايمني شامل 
  واكسيناسيون دستياران و دندانپزشكان -1
 استفاده از پوشش هاي حفاظتي  -2

 نحوه صحيح شستن دستها -3

 .نحوه صحيح كار با وسايل نوك تيز -4

  
  .ش بنددستكش، عينك، ماسك، گان يا پي: پوشش هاي حفاظتي براي نواحي مورد خطر، شامل

  :دستكش
هنگاميكه دستها با ترشحات يا غشاهاي مخاطي و يا سطوحي كه با مايعات بدن آلوده شده در تماس مسـتقيم باشـد   

پس  از تماس با هر بيمار دستكش بايد تعويض شده و قبل از كـار بـراي بيمـار بعـدي     .بايد از دستكش استفاده كرد
اي التكـس و غيـر اسـتريل بـراي معاينـه و درمانهـاي غيـر        دستكش هـ . دستها شسته و دستكش جديد پوشيده شود

دستكشها بايد يكبار . جراحي مناسب است ولي براي اعمال جراحي بهتر است از دستكش هاي استريل استفاده شود
  .مصرف بوده و نبايد مجدداً شسته و استفاده گردد

در هنگام جراحـت در دسـتها بايـد    . مودبراي شستن وسايل و تميزكردن سطوح بايد از دستكشهاي ضخيم استفاده ن
  .ابتدا زخمها با چسب پوشانده شده و بعد دستكش پوشيده شود

  :عينك
  .براي حفاظت چشم ها از ترشحات مستقيم بايد از عينك يا شيلد استفاده نمود

  :ماسك
بيني تـا زيـر    ماسكها بايد از روي. براي حفاظت صورت در مقابل پاشيده شدن ترشحات از ماسك استفاده مي شود

اسـتفاده از ماسـك بيشـتر    . چانه امتداد داشته و در صورت خيس يا آلوده شدن و براي هر بيمار بايـد تعـويض شـود   
در ضـمن خـيس شـدن ماسـكها در حـين كـار قابليـت        . براي جلوگيري از آلودگي هاي فيزيكي است تا ميكروبـي 
ي اينكه بتوانند مسبب عفونت باشند هنوز مشخص نشده نفوذپذيري ميكروارگانيسم ها را در آنها زيادتر مي كند ول

  .است
  :لباس مناسب

در صـورتيكه بـا   . در هنگام معاينه بايد از روپوش مناسب يقه بلند و آستين بلند استفاده شود و روزانه عـوض شـوند  
ه بـرد و از وارد  روپوش آلوده را نبايد براي شستشـو بـه خانـ   . خون يا بزاق آلوده شوند بايد بالفاصله تعويض گردند
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بـراي حفاظـت بيشـتر بهتـر اسـت از پوشـيدن زيـورآالت        . شدن به سالنهاي غذاخوري با روپـوش خـودداري كـرد   
دستها بايد ابتداي روز، قبل از پوشيدن دستكش، پس از درآوردن و پس از تمـاس بـا اشـيايي كـه     . خودداري نمود

) ترجيحـاً صـابون مـايع   (دستها استفاده از آب و صابون بهترين چيز براي شستن . احتمال آلودگي دارند شسته شوند
  . مي باشد و در موارد جراحي اسكراب كردن الزم است

  نحوه كار با وسايل نوك تيز
جهت حفاظت دستها از آسيب هاي احتمالي هنگام كار با وسايل نوك تيز بايد مراقبت الزم انجام گيرد سـوزنها را  

ها بايد پس از مصرف مجدداً سرپوش گذاري شود براي اين كار از دو روش نيدل سرنگ . نبايد با دست خم كردم
  .مي توان استفاده كرد

  استفاده از حفاظ سرسوزن كه محفظه اي مخصوص بروي بعضي از يونيتها تعبيه شده -1
روش نيزه زدن كه در اين روش درپوش روي سيني يا ميز كار قرار گرفته و سوزن بوسـيله يـك دسـت در     -2

 .بوسيله اين دو روش احتمال نيدلينگ كاهش مي يابد. مي گيرد درپوش قرار

  
هنگاميكه با وجود تمام احتياطات الزم نيدلينگ اتفاق افتاد بايد محل زخم را فشار مي دهيم تـا موجـب خـونريزي    

ا سپس آنرا با آب و صابون شسته و پانسمان مي كنيم و در صورت امكان در مورد بيمار پرس و جو كرده تـ . گردد
داشـتن   -از بيمـار شـامل داشـتن سـفر اخيـر بـه خـارج از كشـور         Historyگرفتن . (از احتمال آلودگي آگاه شويم

  )داشتن بيماريهاي خوني و تزريق خون در زمان اخير -اعتياد -رفتارهاي پرخطر
  روز اول  10، تزريق گاماگلبولين در Bدر صورت احتمال انتقال ويروس هپاتيت 

البته خطر انتقال . تجويز آزوتيميدين و پيشگيري كننده ضروري است HIVودگي به ويروس در صورت احتمال آل
HIV  درصد و خطر ابتال به هپاتيت  1از طريق زخم بسيار كم است در حدودB         بيشـتر مـي باشـد كـه بـا توجـه بـه

  .واكسيناسيون كاركنان اين احتمال نيز به صفر مي رسد
شامل مراحلي است كه طي آن تمام اشكال ميكروارگانيزم ها شـامل ويـروس، بـاكتري و قارچهـا     : استرليزاسيون
  .قبل از استريل كردن انجام مراحل زير ضروري است. نابود مي گردند

وسايل بعد از استفاده بايد جهت جلوگيري از خشك شدن مواد و خون در آب : خيس كردن وسايل آلوده -1
ز كردن آنها آسانتر باشد و هم با قرارگيري در معرض مواد ضدعفوني تـا حـدي   غوطه ور گردند تا هم تمي

  .ضدعفوني گردند
 .ترون كردن يك مرحله حياتي و اصلي مي باشدستميز كردن وسايل قبل از : تميزكردن وسايل  -2

  



 

  :تميز كردن وسايل 
  با آب و برس -1
 دستگاههاي اولتراسونيك -2

 .ددستگاههاي شستشوي مكانيكي انجام مي شو -3

  
دستگاههاي اولتراسونيك با ايجاد ارتعاش وسيله و مايع . استفاده از دستگاه خطر آسيب به دستها را كاهش مي دهد

اين دستگاهها مخصوصـاً بـراي وسـايل ريـز ماننـد فايـل هـا و        . اطراف آن سطح وسيله از مواد آلوده پاك مي شود
  .فرزها بهترين راه انتخابي است
ده از شست و شوي مكانيكي است كه اصول كار اين دستگاهها مانند ماشين ظرفشـويي  يك روش مؤثر ديگر استفا

مي باشد كه آب فراوان با فشار بر روي وسايل مي ريزد كه البته وقت گير بـوده و در ضـمن در كشـور مـا متـداول      
  .نيست

  .استفاده گردددر هنگام شستشوي وسايل بايد از عينك، دستكش ضخيم، ماسك و پيش بند بلند و دو اليه 
  .وسايل بايد پس از تميز شدن حتماً خشك شوند: خشك كردن -3
  :بسته بندي يا پك كردن -4

وسايل بايد در دو اليه پارچه، كاغذ يا تركيبي از نايلون و كاغذ بسته بندي گـردد و نبايـد در قـوطي هـاي غيرقابـل      
تاريخ بسته بندي بايد بطور خانا روي بسته ها نوشته . نفوذ بسته بندي شوند زيرا مانع رسيدن حرارت به آنها مي شود

  .شود
  .ماه استريل مي باشند و پس از آن بايد مجدداً استريل گردند 6وسايل در بسته هاي دو اليه تا 

  :در حال حاضر چهار روش جهت استرليزاسيون متداول است
  )فور(كاربرد حرارت خشك  -1
 )اتوكالو(كاربرد حرارت مرطوب -2

 يلن اكسيدكاربرد گاز ات -3

 محلولهاي شيميايي -4

  
قديمي ترين راه از بين بردن ميكروارگانيسم ها محسوب مي شود و بهترين روش اسـتريل ظـروف   : حرارت خشك

. حرارت خشك سبب اكسيداسيون پروتئين هاي سلول گرديده و به حرارت بـاال نيازمنـد اسـت   . شيشه اي مي باشد
  :ر استدر استفاده از حرارت خشك چند نكته قابل ذك

  .ساعت 1، 170°ساعت و  2به مدت  160°در حرارت : زمان الزم جهت استرليزاسيون -1
 .زمان الزم جهت گرم شدن فور بايد به زمان استرليزاسيون اضافه شود -2



 

و در مدت زمان استريل نبايسـتي درب  . زمان الزم جهت خشك شدن وسايل نيز بايستي در نظرگرفته شود -3
 .فور باز شود

  
زيرا در مدت كمتر و دمـاي كمتـر قـادر بـه     . حرارت مرطوب مؤثرتر از حرارت خشك مي باشد: حرارت مرطوب

حرارت مرطوب سبب انعقاد و تخريب پروتئين هاي ميكروب در حرارت نسبتاً كـم مـي   . نابودي ميكروبها مي باشد
  .گردد

  .باشد دقيقه مي 15به مدت  121°حداقل درجه حرارت ممكن جهت استرليزاسيون با اتوكالو 
از معايـب اتـوكالو زنـگ زدن    . البته اين زمان پس از رسيدن حرارت دستگاه به درجه مورد نظر محاسبه مـي شـود  

  .وسايل فلزي، كند شدن آنها و قيمت باالي دستگاهها مي باشد
اده دقيقه براي وسايل بسته بندي نشده كـه قـرار اسـت بالفاصـله اسـتف      3براي مدت  134°كاربرد اتوكالو در دماي 

  .شود توصيه مي شود
بهتر است گاهي جهت اطمينان از استريل شدن وسايل از انديكاتور شيميايي داخل بسته هـا و خـارج آنهـا اسـتفاده     

  . شود
بعضي از گازها قادر به تخريب آنزيم ها و ساختمان بيوشيميايي باكتريها هستند از جمله اتـيلن  : گاز اتيلن اكسيد -3

ساعت كليه ميكروارگانيسم ها و اسپورها را از بين مـي بـرد امـا بـراي بافـت       3طي  50°ت اكسيد اين گاز در حرار
روز در  4-7هـوا بخورنـد و يـا     50°-60°ساعت در حـرارت   12تا  8هاي زنده سمي است وسايل بايستي به مدت 

  .حرارت اتاق باقي بماند تا اثر سمي آن از بين برود
  :محلولهاي شيميايي -4

دقيقه همه ريز جانداران بجز اسپورباكتريها را ضدعفوني مي كند امـا چـون    10درصد در مدت  70ل اتيل الك: الف
  .تبخير مي شود و به دليل ضعيف بودن اثر ضدعفوني كننده نبايد براي ضدعفوني سطوح استفاده شود زود
وز مـي باشـد بـراي    ر 14مدت زمـان اسـتفاده پـس از فعـال كـردن      ): درصد 2گلوترآلدوئيد قليايي (سايدكس : ب

  .گندزدايي وسترون كردن لوازم پالستيكي و الستيكي مانند تري ها مناسب است
دقيقه بصورت شناور در محلـول سـپس شستشـو بوسـيله آب بـراي سـترون كـردن         10براي ضدعفوني كردن مدت 

حـرك  ل موساعت بصورت شناور در محلول سپس شستشو بـا آب مقطـر و عـاري از آلـودگي ايـن محلـ       10مدت 
چشم، پوست و مخاط بوده و بخار آن محرك دستگاه تنفسي اسـت در صـورت تمـاس بـا آب كـافي شسـته و در       

براي سترون كردن توربين و هندپيس ها مناسب نمي باشد زيرا بـدليل شـناور شـدن    . ظرف در بسته نگهداري گردد
  .اين وسايل درون محلول به اجزاء دروني آنها آسيب وارد مي شود

  )سپترسوال( سكندكو -ج



 

و پاك و ضدعفوني كردن سطوح كوچك، تجهيـزات الكترونيـك، تـوربين و    ) اسپري(با اثر سريع بصورت افشانه 
قارچهـا  . اين محلول ويروس ايدز و هپاتيت را در يك دقيقه خنثي مي كند. دقيقه بكار مي رود 2هندپيس به مدت 

براي ضدعفوني سطوح بيروني توربين و انگل مناسب است  دقيقه از بين مي روند اين محلول 2و باكتريها در مدت 
  .ولي قادر به ضدعفوني كردن درون اين وسايل نيست

  :توصيه هاي جانبي
  .جهت كاهش آلودگي از بيماران بخواهيم قبل از درمان دهانشان را با دهانشويه با حداقل آب بشويند -1
ثانيه و همين طـور بعـد از    20شيفت به مدت  عبوردادن آب از شيلنگهاي آب يونيت و ساكشنها در اول هر -2

 .ثانيه از آنها آب عبور مي دهيم 20اتمام كار توربين و هندپيس ها را در سينك قرار داده و 

 جدا سازي محل كار بوسيله رابردم از بقيه دهان -3

ت سـديم بـه   ابتـدا شسـته سـپس در هيپوكلريـ    . (كليه قالبها قبل از ارسال به البراتوار باليني ضدعفوني شوند -4
 ).دقيقه قرار گيرند 15مدت 

 .زباله هاي عفوني بطريق صحيحي در كيسه هاي زرد رنگ و دو اليه جمع آوري و دفع گردند -5

 .عينك ها و تلقهاي آلوده با محلولهاي ضدعفوني شسته شوند -6

 .وسايل تيز و برنده در ظرفهاي مخصوص انداخته شده و نيدل ها بوسيله نيدل كاتر قطع شوند -7
  
  
  

  كنترل عفونت در دندانپزشكي : منابع
  ميشل و مارتين: اثر 

  درسنامه جراحي دهان و صورت
  محمدعلي دولت آبادي

  84سال  10مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شماره 
  
  

  :تهيه و تنظيم
  نرگس پيشداديان  
  مرضيه حسين زاده  


