
 

 رختشویخانه

رختشویخانه یکی از بخشهای مهم بیمارستان بوده و از نظر بهداشت و انتشار عفونت اهمیت زیادی دارد 

سیستم رختشویی در داخل رختشویخانه  باید بتواند از نظر بهداشتی و جلوگیری از تدداخل ثییدو و    . 

افراد دوره دیده در این قسمت استفاده تمیز مناسب باشد و احتمال این تداخل  را به حداقل برساند و از 

 شود.

  ورود و تفکیک البسه 

 فضای پیش شستشویی البسه آلوده 

  فضای شستشوی البسه عفونی 

  فضای شستشوی البسه غیر عفونی 

 آبگیری و فضای خشک ثن 

  لکه گیری 

 اتوثشی 

 بسته بندی 

  عالمت گذاری و انبار البسه تمیز 

 خروج لباسهای تمیز  

 رختشویخانه مصرف مواد شوينـــده و گنـــدزدا در ستـور العمل د

 

 مرحـله اول :استفاده از آب خالـــص  

 ابتدا البسه و ملحفه كثيف را با آب خالص )بسته به ميزان آلودگي (چندين بار شستشو دهيد .)اب سرد( 

 مرحــله دوم :استفاده از مواد شوينــده 

 بدست آيد .سپس  مخلوط كرد ه تا محلول يكنواختيپودرماشين و سودسبك را با هم درآب   

 لباسشوئي كه در حال كاركردن مي باشد ،اضافه نماييد به طوريكه البسه    آن را به ماشين

 ملحفه موجود در ماشين كف آلود گردد .

 اين كارتا حصول اطمينان از پاك شدن كليه البسه و ملحفه ها چندين بار تكرار گردد . 

 ماشين لباسشويي(ظرفيت كيلو  04گرم پودر)يا به ازاي هر  054  ليتر آب : 04به ازاي هر   

 كيلو ظرفيت ماشين لباسشويي( 04گرم سود) يا به ازاي هر  044ليتر آب :  04به ازاي هر  

 استفاده از مواد گنـــدزدا  مرحله سوم : 

 به ازاي هر ليتر آب : )منظور ليتر آبي كه ماشين لباسشويي طرفيت دارد .(   



 اضافه گردد.        %74/ . گرم پركلرين 00     يا    درصد01/. سي سي آب ژاول 77  

 اين محلول بايد روزانه تهيه و به ماشين لباسشويي اضافه گردد.   

 . مي شود  برابر  0  واد )در مرحله سوم (توجـــــه :جهت ملحفه و البسه عفوني مقدار م   

 برابر ظرفيت كيلويي خود آب ميگيرد . 0 "هر ماشين لباسشويي تقريبا    


