
بسم هللا الرحمن الرحیم 



ایدز  HIV



سالمتهموارهواندپراکندهزیستمحیطدرمیکروبیعوامل

ضایعوفسادموجبواندازدمیمخاطرهبهراگیاهوحیوانانسان،

میبینازرامفیدعواملازبسیاريوشوندمیغذائیموادشدن

برند



ازبسیاريتوانمیمختلفشیمیاییوفیزیکیعواملازاستفادهبا

.شدآنهارشدتوقفموجبیاوکردنابودراهامیکروارگانیسم

عواملنظرازبایدمیغذائیوانرژيمنابعبرعالوههااصوالمیکروارگانیسم

راوضعیتیچنیناگروباشندداشتهمساعديشرایطشیمیاییوفیزیکی

ممکنبلکهشودنمیبرقرارخوبیبهآنهازندگیورشدتنهانهباشندنداشته

شوندنابودکلیطوربهاست



اینهمچنانایدزعفونتموارداولینتشخیصازسالسیگذشتازپس

راسالمتبخشهايگذاريسرمایهازايعمدهقسمت،درمانبدونبیماري

.استدادهاختصاصخودبه

شودمیسببکهاستآنماهیتویروساینبامقابلهدشواريدالیلازیکی

آگاهموضوعاینازوخودباشدگذشتهشانشدنآلودهازهاسالافراد

آنکهبدونکندآلودهنیزرادیگرافرادتواندمیHIVبهمبتالفرد.نباشند

.بداندخود



امکانکهمراکزيکنندگانمراجعهوکارکنانوایمنیحفاظتمسئلهاخیردههدودر

.استکردهخودجلببهراعلمیمراکزازبسیاريتوجهاستباالآنهادربیماريانتقال

پیداتماسآلودهغیرفردخونباآلودهفردخوناستممکنکههاییمکانازیکی

زنگایدزبیماريگیريوهمهوگسترشپیدایشباهشتاددهه.استآرایشگاه،نماید

:مانندالمللیبینوسازمانهايآورددرصدابههاآرایشگاهکارکنانبرايراخطر

ازوبسیاريکارکنانازحفاظتومرکزبیماریهاکنترلمرکزوجهانیبهداشتسازمان

مراجعهکارکنان،حفاظتبرايايویژهمقرراتکهداشتآنبرراعلمیمراکز

.نمایندتدوینکارمحیطوایمنیکنندگان



موچین ها،تیغ ها،ازبیشتراستفادهدلیلبهزنانهآرایشگاه

بامقایسهدرتاتووپدیکورابزارکوچک،تیزقیچی هاي

بهداشتی،اصولنکردنرعایتصورتدرمردانه،هايآریشگاه

.باشندافرادشدنآلودهبرايمستعدتريهايمحیطتوانندمی



یکبارغیرابزاريازاستفادهبامشتريچندینبهخدماتارائه

شوند،میپوستپارگیودیدگیآسیب،خراشسببکهمصرف

راHIVانتقالاحتمالکهاستتوجهقابلنکتهمهمترینواولین

دلیلبهنیزآرایشگرانبعالوه.دهدمیافزایشاماکنایندر

رعایتصورتدرهامشتريخونباکردنپیداتماسامکان

.هستندویروساینبهابتالخطرمعرضدرحفاظتیاصولنکردن



تحقیقات.شودمیانجامهاآرایشگاهدرکهاستخدماتیترینتهاجمیازیکیخالکوبییاتاتو

نشدهانجامایراندرطریقاینازایمنیسیستمنقصویروسانتقاالتمیزانمورددرزیادي

غیرروشبهتاتوانجاميواسطهبهافرادازتعدادچهکهدانیمنمیدقیقطوربهماواست

مصرفیکبارغیرهايسوزنازاستفادهمنطقیصورتبهاما.اندشدهآلودهویروسبهبهداشتی

میوجودبهجزییهايخونریزيوکنندمیپوستواردرارنگکهتاتوهمچونعملیبراي

.باشدHIVبهابتالنتیجهدروآلودهخونباکردنپیداتماسبرايعاملیتواندمیآورند،

انتقالاصلیعواملازیکیکهخونباتوانندمینیزدهندمیارائهراخدماتاینکهافرادي

.کنندپیداتماساستویروساین



با رعایت اصول توصیه شده اي همچون همراه داشتن تیغ ، قیچـی،  

توسط مشتري ها و همچنـین اسـتفاده از   ... حوله، شانه، سوهان و 

سوزن هاي یکبار مصرف، پوشیدن دستکش و شست و شوي دست هـا  

و گندزدائی صحیح لوازم و ابـزار  از طرف آرایشگران و ضدعفونی

به راحتی می توان از انتقال این ویروس از فردي به فردي دیگر کار 

.در محیط آرایشگاه ها جلوگیري نمود



ضدعفونی و گندزدائی 
ضدعفونی و گندزدائی لوازم و ابزار کار نقش موثري در جلوگیري 

.از انتقال بیماري هاي واگیر دارد



Germicideمیکروب کش   Microbioeidal

ماده میکرب کش عوامل بیماري زا و بسیاري عوامل غیر بیماري زا را کشته ولی آندوسپورها را 

. از بین نمی برد

Microbioestaticمتوقف کننده رشد میکروب ها    

ایـن  . عواملی که براي ارگانیزم ها کشنده نبوده ولی شدیدا از رشد آنها جلوگیري می کننـد  

عوامل فقط از افزایش تعداد میکرو ارگانیسم ها جلوگیري می کنند و قادر به کشتن و یا حـذف  

میکرارگانیسم ها نبوده و با زدودن و حذف ماده میکروبیواستاتیک، مجددا میکروارگانیسـم هـا   

.رشد و تکثیر می یابند 

تعاریف



،آبدرانحاللازپسکهترکیبییاماده
مایعسطحیکشش،حاللیاوآبیمولکولهاي

کهدهدتغییررامایعدوبینسطحیکششیا
مینامیدهSurfactantیاسطحیموثرماده
.شود



کردنضدعفونی
درهامیکروبتکثیرورشدازکهگرددمیاطالقعواملیبهکنندهضدعفونی

طوربهوگردندمیآنهانابوديموجبیاوکردهجلوگیريزندهنسوج

.داردکاربردزندهسطوحمورددراختصاصی

بهآسیبازتاباشدکمترگندزداهابهنسبتبایستیکنندهضدعفونیغلظت

.گردداجتناببدنهايبافت



:Disinfectantضد عفونی کننده 
هر عامل یا ترکیب شیمیایی را که باعث جلـوگیري از عفونـت و یـا نـابودي     

میکربهاي بیماري زا و سایر میکروارگانیسم هاي مضر مـی گـردد ضـدعفونی    

) . نه الزاما اسپور باکتریها(کننده می نامند 

طبق تعریف انجمن بهداشت عمومی آمریکا به کشتن عوامل پاتوژن با روشـهاي  

شیمیایی و یا فیزیکی که بطور مستقیم اعمال می گردد ضـدعفونی گفتـه مـی    

.  شود



گندزدا
به موادي اطالق می شـود کـه مـانع رشـد و یـا فعالیـت       

در غلظت هاي . میکروارگانیسم ها شود و یا آنها را نابود سازد 

پائین گندزداها ممکن است باعث جلوگیري از رشـد و از بـین   

رفتن فعالیت هاي حیاتی میکروارگانیسم شود امـا در غلظـت   

.هاي زیاد باعث از بین رفتن میکروب می شود



Disinfectionگندزدایی 
ازبین بردن اشکال رویشی بالقوه خطر ناك ارگانیسم هاي بیماري زا : گندزدایی 

بر روي اشیاء بی جان است و نمی تواند با اطمینان کافی کلیه میکروب ها را نابود 
. سازد

گندزدایی هنگامی به کار می رود که عمل استریلیزاسیون غیـرممکن و یـا غیـر    
. ضروري باشد

هدف از گندزدایی به حداقل رساندن خطر عفونت و یا فساد محصوالت است کـه  
اغلب با کاربرد مواد شیمیایی و از طریق کاهش تعداد میکروبها بویژه میکروبهاي 

. بیماري زا در محیط بی جان صورت می گیرد



الکل



، الکل ها داراي خواص مناسبی به عنوان  به عنوان یک گروه از ترکیبات شیمیایی 

30درصد در زمان کمتر از 70الکل اتیلیک . مواد ضد عفونی کننده می باشند 

الکل ها در  . ثانیه بسیاري از عوامل بیماري زاي میکروسکوپی را از بین می برد 

مجاورت آب باعث تغییر شکل پروتئین ها گردیده ؛ در صورتی که در محیط بدون  

به همین علت الکل اتیلیک  . آب پروتئین ها به سادگی تغییر ماهیت نمی دهند 

.  خالص داراي خاصیت کمتري نسبت به الکل حاوي مقداري آب می باشد 



50- 70الکلومرطوبسطوحبرايدرجه95الکل
استمناسبرطوبتکمیاوخشکسطوحبرايدرجه

بایستیکنندمیگندزدائیرابیماراتاقکهافرادي
70الکلباکاراتمامازپسرادستهایشانحتما

باکتريوهاقارچرويالکل.کنندضدعفونیدرصد
ازکمیتعدادرويوندارداثرداراسپورهاي

.دارداثرنیزهاویروس



خالصه  
90درجه و قدرت ضدعفونی کننـدگی الکـل   90قدرت نفوذ الکل •

.درجه است 60درجه کمتر از 
.درجه می باشد 70تا 50حداکثر تاثیر الکل در غلظت بین•

براي ضدعفونی پوست در قبل از عمل جراحی یا تزریقـات از یـک   
درجه اسـتفاده  70قسمت الکل اتیلیک 30قسمت محلول ساولن در 

ضمنا از همین محلول می توان بـراي گنـدزدایی ابـزار    . می شود 
.پزشکی مانند سوند ودست کش استفاده کرد 

30براي ضدعفونی وسایل فلزي و تیره از همین محلـول در مـدت   
.دقیقه می توان استفاده کرد 



درجه 96از الکل ) 1

درجه 70الکل =  یک پیمانه آب  +   درجه  96پیمانه الکل 3

درجه 90از الکل ) 2

درجه70الکل = دوسوم پیمانه آب  +  درجه  90پیمانه الکل 3



)هیپو کلریت سدیم ،کلروکس ، داکین ، وایتکس(آب ژاول

رایج.باشدمیسوددوهیپوکلریتمحلولژاولدرآبموجوداصلیماده

.استژاولآبشودمیاستفادهکنندهسفیدعنوانبهآنازکهايمادهترین

سدیمهیپوکلریت.استسدیمهیپوکلریتژاولآبدرموثرواصلیماده

)NaOCl(آنازکمیخیلیدرصدکهاستقويالعادهفوقترکیبی)درصد5

بهکنندهسفیدعنوانبهومختلفهاينامباوکنندمیحلآبدررا)

درصد5محلولهمانژاولآبوهاکنندهسفیدبنابراین.کنندمیبازارعرضه

.هستندسدیمکلریتهیپو



سفیدیکزیراداردنیزکنندهضدعفونیخاصیتکهاستاینژاولآبمزیت
سفیدقدرتژاولآببهپربوراتکمیمقدارافزودن.استدارکلرکننده

هیپوکلریتمحلولکهداشتتوجهبایدالبته.دهدمیافزایشراآنکنندگی

اکسیژن،شدهتجزیهOcl- یونگرماورنومجاورتدر.استناپایدارسدیم

درراآنبایدلذا.شودمیکاستهآنعملشدتازنتیجهدروکندمیآزاد
ها،محلولاستبهترهمچنین.کرددارينگهگرماازدورنیزوماتظروف

شودمیتجزیهسادگیبهماندندراثرحالهربهزیراشوداستفادهتازه

NaOCl---NaCl+O2



کاربردهاي آب ژاول 
به عنوان ضد عفونی کننده 

تمام میکروارگانیسم ها اعم از قارچ ، ویـروس و  ) آب ژاول ( محلول هیپوکلریت 

از این بعنوان یک ضدعفونی کننده و ماده دفـع بـو در   . باکتري را نابود می کند 

لبنیات ها ، مخازن آب ، دفع فاضالب ها و براي اهداف خانگی از قبیل ضد عفونی 

و نیـز از آن  . مناسب است .... کردن لگن ها و وان حمام ، لباس ها ، آشپزخانه و 

مثـل  ( در ضد عفونی کردن آزمایشگاه هایی که در معرض ویروس هپاتیت هستند 

. و اماکن  ومراکز تهیه و وتوزیع مواد غذایی استفاده می شود ) همودیالیز 



احتیاط در استفاده از آب ژاول 
نبایدهمینبراي.شودمیپشمرفتنبینازباعثژاولآب•

استفادهچرموابریشمینیزوپشمیهاپارچهبرايآناز
.کرد
شدنضعیفسببژاولآبدرهاپارچهزیادخیساندن•

.شودمیآنهاالیاف
.شودمیفلزيوسایلوفلزاتخوردگیسببژاولآب•



آب ژاول ماده اي بسیار سمی است و نباید آن را در محـیط هـاي   •
بسته به کار برد و از بکار بردن آن به همراه جوهر نمک و موادي مثل 

یعنی همیشه آن را بـه تنهـایی و   ( آن نیز باید جدا خودداري کرد 
زیرا این دو با ) . بدون مخلوط با پاك کننده هاي دیگر استفاده کنید 
.هم گاز بسیار سمی و کشنده کلر را تشکیل می دهند 

، پوست ، چشم و ریه ها را ) سدیم هیپو کلریت (ماده موثر آب ژاول •
لذا از تماس مستقیم آن . تحریک می کند و به آنها آسیب می رساند 

با دست باید پرهیز کرد و از ورود ناگهانی آن به چشم باید جلو گیري 
.نمود 



:نابودي کامل میکروارگانیسم ها 
حرارت مستقیم

این روش به علت آن کـه  ( بهترین راه براي نابودي کامل میکروارگانیسم ها حرارت شعله است 

) .ممکن است به مواد مورد استریلیزاسیون زیان وارد آورد داراي کاربردي محدود است 

مزیت آن عالوه بر سرعت این است که . این روش به طور کامل و سریع باکتریها را حذف می کند 

. هیچ گونه باقی مانده سمی در جسم مورد استریلیزاسیون بر جاي نمی گذارد 



قويعواملازاستفادههاباکتريکاملنابوديبهرسیدنراههايازدیگریکی
واسیدسولفوریک،اسیدنیتریکقبیلاززیادهايغلظتدرکنندهاکسید

وسایلبهمختصمعموالمواداینازاستفادهالبته.باشدمیاسیدکرمیک
اشعهوسیلهبهراجسمآنکهازقبلمواقعدربعضی.گرددمیايشیشه

کردنتمیزبرايمقدماتیاستریلیزاسیونمرحلهیکعنوانبهکنندهاستریل
.شودمیاستفادهاسیدازآلیموادوچربی



:Autoclaveحرارت مرطوب تحت فشار 
.کندمیفراهمجوشاندنتابیشتريحرارتدرجهمراتببهفشارتحتبخار

،عملسرعتاتوکالوکمکبهاستریلیزاسیونروشازاستفادهامتیازاتاز

انعقادموجبهااینتمامکهاستباالرطوبتیدرجهوزیادنفوذقابلیت

راباکتريکهنیستفشاراینکهباشیمداشتهتوجه.شودمیمیکروبهاپروتئین

بردنباالدرفقطفشارتغییروکندمیراکاراینباالحرارتبلکه،کشدمی

.استگرادسانتیدرجه100ازتجاوزحرارتدرجه



خستھ نباشید                تقدیم بھ شما


