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 النقاط الرئيسية:
  سيطرة عمى العدوىلموقاية لمالعمود الفقري  ىوالتنظيؼ والتطيير والتعقيـ 
  ضروري قبؿ أي عممية تطيير او تعقيـ.والتنظيؼ المناسب 
  ينشر العدوى.الفشؿ في تعقيـ او تطيير المستمزمات الطبية المعاد استعماليا قد 
 .نوع ومستوى ازالة التموث مف المستمزمات الطبية يعتمد عمى طبيعة المادة والمقصود مف استعماليا 
  وأكثر تأثيرًا مف إزالة التموث بالمواد الكيمياوية. أكثر أماناإزالة التموث بواسطة الحرارة 
 مراقبة جيدة لممعقـ.ا مع جيد اوتغميف اجيد اتنظيفو التعقيـ بواسطة البخار مفيد فقط عندما يسبق 
 والبيئة. المحتمؿ حدوثو لالنسافلتقيؿ الضرر  بعد استعماليا مزيالت التموث الكيمياوية يجب اف تختار وتستعمؿ ويتـ التخمص منيا 
 اقية عند الضرورة.يّدربوا بالكامؿ ويمبسوا مالبس و  كؿ المسئوليف عف معاممة المواد المموثة يجب اف 
  ؽ يجب اف تكتب بشكؿ واضح وتوضع في مكاف مناسب لالشخاص المتدربيف لمراقبة اداءىـ.السياسات والطر 

 
 المقدمة:
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العناية الصحية اما تنعدـ فييا التسييالت  أماكف. بالرغـ مف ىذا فأف العديد مف عدوىالعمود الفقري لمنع انتشار البمثابة التنظيؼ والتطيير والتعقيـ  عتبري
ى والسيطرة عمييا او اف العامميف فييا ليس لدييـ التدريب الكافي. وفيما يمي نقدـ نظرة لمبادئ التنظيؼ والتطيير والتعقيـ بالتركيز عم العدوىالساسية لمنع ا

 التعامؿ مع المستمزمات الطبية متكررة االستعماؿ. )لمزيد مف التفصيؿ انظر الى المصادر(.
 التنظيف وقبل التنظيف:

 واعادة التعامؿ مع المواد المموثة، يجب اف يقوـ بما يأتي:كؿ شخص مسؤوؿ بالتعامؿ 
 .يخضع لتدريب كافي مع اعادة تدريب بشكؿ منتظـ 
 .يمبس مستمزمات حماية شخصية كافية 
 .يخضع لمقاحات وقائية تحوطية 

االخرى قبؿ التطيير او التعقيـ قبؿ التنظيؼ ليقمؿ مف كمية بما أف التنظيؼ يعني التخمص مف القذارة الظاىرة. قبؿ التنظيؼ يعني ازالة سوائؿ الجسـ والتموثات 
 يميا.المواد االمراضية وازالة المخمفات العضوية وغير العضوية لتسييؿ اعادة المعالجة مثؿ التنظيؼ الجيد امر حيوي لمقضاء عمى العدوى وتعق

عمؿ ميكانيكي وحراري يمكف اف يعمؿ يدويا و/ أو بمكائف  ويجب اف تفحص يحتاج الى مواد كيمياوية مع  -وقبؿ التنظيؼ الجيد لممستمزمات  -التنظيؼ 
ؼ. قبؿ التنظيؼ اليدوي االجيزة وتداـ بانتظاـ. المستمزمات التي سيعاد استعماليا يجب أف تفكؾ بأماف وتنظؼ حاؿ االنتياء مف استعماليا لمنع التموث مف الجفا

الفرشاة، الماء القوي( الزالة القذارة مف خارج وداخؿ المواد المعاد التعامؿ معيا. بعد تنظيؼ وتطيير يحتاج منظفات وانزيمات مع الحؾ )حؾ، استعماؿ 
ف بشكؿ جيد لمنع المستمزمات يجب غسميا بماء قوي بشكؿ جيد الزالة اية مواد كيمياوية متبقية ثـ تجفؼ. كؿ المستمزمات التي تـ التعامؿ معيا يجب اف تخز 

 يا.كسرىا او اعادة تموث
 

 تصنيف سبولدنك:
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 نقؿ العدوى.وغير الخطيرة معتمدًا عمى قوتيا في صنؼ سبولدنؾ المستمزمات الطبية / الجراحية الى: المستمزمات الخطيرة ونصؼ الخطيرة  1968في سنة 
االجيزة الجراحية والقسطرة التي تدخؿ الوعاء الدموي  األشياء الخطيرة تدخؿ االنسجة النظيفة والجياز الوعائي الدموي او االجيزة لتي مف خالليا يمر الدـ كمثاؿ:

 وىذه المستمزمات يجب اف تنظؼ وتعقـ قبؿ استعماليا.
ى ذلؾ. ىذه االشياء نصؼ الخطيرة تكوف بتماس مع غشاء مخاطي سميـ او جمد غير سميـ، الناظور الميفي ومجسات ميبمية واجيزة عالج تفسية ىي امثمة عم

 ء تحتاج الى تنظيؼ مسبؽ عمى االقؿ تنظيؼ عاؿ قبؿ االستعماؿ.المستمزمات او االشيا
ما عدا نقؿ الجراثيـ  العدوىاالشياء غير الخطيرة )مطوؽ المعصـ لقياس الضغط، السماعات الطبية( والتي تمس الجمد السميـ حيث فييا خطورة ضئيمة النتشار 

% )حجـ/ حجـ( مف الكحوؿ االثيمي في 70لدوري ومسح ىذه المستمزمات بمطير متعادؿ او الى أيدي االشخاص الذيف يعمموف بالرعاية الصحية. التنظيؼ ا
خاصة عندما يشؾ  الماء وىي عادة كافية )المستمزمات المعاد استعماليا مثؿ نونة السرير، كذلؾ المستمزمات غير الخطرة تحتاج الى تنظيؼ اقوى غسؿ وتطيير

 (.7كموستريديـ ديفيسيؿ المقاومة لمفانكومايسيف بتموثيا، كمثاؿ بكتريا االنتيروكوكس او
كبير معظـ السطوح في غرؼ االشخاص ومف خالؿ مستمزمات العناية الصحية ىي غير خطرة وال تحتاج الى تطيير روتيني. لكف السطوح التي تمس بشكؿ 

يدي. في الوقت الحاضر، ال توجد قواعد مقبولة بخصوص: متى وكيؼ خاصة االشياء التي تحيط المريض مباشرة، تحتاج الى تعقيـ مستمر لمنع نقؿ الجراثيـ لال
. بينما نظاـ تصنيؼ سبولدينؾ يبقى مفيدًا، فيو يحتاج الى تنظيـ ليالئـ االحتياجات الحالية. بريوف مع مقاومتو الغير طبيعية 8وكـ مرة يجب اف تعقـ ىذه االسطح

مكونة ألبواغ كموسترديـ ديفيسيؿ كجراثيـ ليا عالقة بالرعاية الصحية، فيي تجبر عمى اعادة فحص المستمزمات لعدة مواد فيزياوية وكيمياوية ولبروز الجرثومة ال
 الطبية.

ايد( تستعمؿ اعتياديا المستمزمات المموثة بالبريوف تحتاج الى نظاـ تعقيـ اكثر مف تمؾ التي ىي في االستعماؿ االعتيادي وبعض المطيرات )مثاؿ: كموتار ألديي
 إلعادة التعامؿ مع نواظير المعدة واالمعاء وتحتاج الى وقت تماس لقتؿ أبواغ الكوستيريـو ديفيسيؿ.
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ي يغطي عمى الفاصؿ بيف تستعمؿ المستمزمات الحساسة لمحرارة مثؿ نواظير الفايبر العينية المرنة بشكؿ متزايد في العمميات التي فييا جرؼ لمغشاء المخاطي والذ
 طيرة.الخطيرة ونصؼ الخ

 اعادة معالجة المستمزمات الطبية:
طرؽ التطيير لدييا فعالية التطيير: التطيير يعني تقميؿ عدد الجراثيـ عمى السطح غير الحي او االشياء التي تستعمؿ الحرارة والمواد الكيمياوية او كالىما اغمب 

 قؽ بالتأثير الميكانيكي والغسؿ بالماء الدافؽ.قميمة ضد ابواغ البكتريا. اي تقميؿ في كمية االبواغ ىي في الغالبية تتح
 البسترة والغميان:

بالكامؿ مف خالؿ  المستمزمات نصؼ الخطرة، مثؿ اجيزة العالج التنفسي واجيزة التخدير في االمكاف بسترتيا بتسخينيا بالماء. كؿ ىذه االجزاء يجب اف تغمر
قيقة وفي االماكف المرتفعة تحتاج الى وقت اطوؿ ألف درجة الغمياف تصبح اقؿ عندما يكوف الشخص درجة مئوية لمدة ثالثيف د 77-65تثبيت الحرارة بحوالي 

كف يجب اف ال نعتبر اعمى مف مستوى سطح البحر. أف تغطيس المستمزمات المقاومة لمحرارة في الماء المغمي لمدة عشرة دقائؽ يستطيع اف يقمؿ كمية الجراثيـ، ل
زف مياف ىي تقنية بطيئة وخالية مف الطرؽ الكيمياوية )ما داـ الماء نقي(. المستمزمات المعالجة يجب اف تعامؿ بعناية اثناء النقؿ وأف تخذلؾ تعقيما. البسترة والغ

 بشكؿ اميف.
 التطهير الكيمياوي:

ايد، ىايدروجيف بيروكسايد، بيرأسيتيؾ اسيد، فينولكس، فثالديي -المطيرات الكيمياوية العامة تتضمف الكحوؿ والكموريف ومركبات الكموريف، كموتارالدييايد، اورثو
السطوح المالئمة ليا  بايكوانايدز ومركبات االمونيـو الرباعية. ىذه الكيمياوية ممكف استعماليا لوحدىا او كمجموعة ويجب اف تستعمؿ حسب تعميمات المصنع ومع

 ة الصحية.يعود المطيرات التي تستعمؿ في مستمزمات الرعاي 1012فقط. جدوؿ 
ية الصحية. متطمبات في الحالة المثالية، المنتجات التجارية يجب اف تجتاز فحوصات قياسية لدعـ العالمة التجارية قبؿ بيعيا الستعماليا في مستمزمات الرعا

 فقط، ولكف تجعؿ فحص المنتجات مكمفًا.تسجيؿ المنتج والعالمة المسموحة لو تختمؼ بشكؿ واسع مف منطقة الى اخرى. وىذا ال يتدخؿ مع التناغـ العالمي 
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بينما المسح ىو  ىناؾ اختالؼ كبير بيف االدعاء عمى عالمة المنتج وحقيقة االستعماؿ. فمثال الوقت المقترح لمسطح البيئي اطوؿ بكثير لالستعماؿ العممي.
لمجراثيـ غالبا ال تدعـ ذلؾ. المطيرات الكيمياوية تختمؼ بشكؿ واسع في المعتاد في تطيير السطوح الغير مثقبة، ادعاءات العالمة حوؿ فعالية المنتج القاتمة 

عتمدة عمى فعاليتيا التأثير الذي تسببو لالنساف والمناخ. لذلؾ يجب اف تستعمؿ باعتناء. وعندما ال توجد بدائؿ مالئمة فقط توضع المطيرات في ثالث طبقات م
 بقتؿ الجراثيـ.

 المطهرات عالية المستوى:
شاط ضد أبواغ ات عالية المستوى فعالة ضد لبكتريا النامية والفايروسات )بضمنيا تمؾ التي بدوف غالؼ( الفطريات والبكتريا الفطرية. قد توجد لدييا نالمطير 

 اظور الميفي المرف.البكتريا بوجود اوقات تماس طويمة. المطيرات عالية المستوى استعممت لتطيير المستمزمات الحساسة لمحرارة والنصؼ خطيرة مثؿ الن
فثالدييايد( والمؤكسدات )مثاؿ، ىايدروجيف بيروكسايد وحاض بيرأستيؾ -مف االمثمة عمى المطيرات عالية المستوى ىي مركبات االلدييايد )كموتار ألدييايد، وأورثو

، لذلؾ مف الميـ ازالة المكروبات قبؿ التطيير. بما أف المؤكسدات أسد(. االلدييايد غير مؤذية وامينة باستعماليا بمعظـ المستمزمات. وكونيا تثبت المواد العضوية
 مؤذية اذا لـ تستعمؿ باعتناء. عمى أية حاؿ، بإمكانيا اف  تكوف سريعة المفعوؿ غير ثابتة وأمينة لمبيئة مف االلدييايد.

بعد التطيير تحتاج المستمزمات الى غسؿ شديد بماء معقـ ومصفى دقيقة تماس لمتطيير باالعتماد عمى الحرارة.  45-10تحتاج المنظفات عالية المستوى الى 
 الزالة اية بقايا كيمياوية. يجب اف تجفؼ بغسميا بالكحوؿ او تنظيفيا بالنفخ وىواء مصفى مف خالؿ قنوات قبؿ خزنيا بأماف.

 المطهرات متوسطة المستوى:
 رية والفطريات، ومعظـ الفايروسات في قتؿ االبواغ حتى بعد التعرض الطويؿ.قد تفشؿ المطيرات الفعالة ضد البكتريا النامية والبكتريا الفط

 المطهرات واطئة المستوى:
ت الغسؿ بصابوف غير المطيرات واطئة المستوى فعالة ضد البكتريا النامية )ما عدا البكتريا الفطرية(، بعض الفطريات والفايروسات صاحبة الغالؼ. في عدة حاال

 بدؿ المطيرات واطئة المستوى.طبي وماء ىو كافي 
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 التعقيـ:
. الحرارة ىي اكثر التعقيـ ىي أية طريقة تستطيع اف تقتؿ كؿ الجراثيـ في أو عمى االشياء، طرؽ التعقيـ الروتينية قد تحتاج الى تحوير لمعالجة البريونات

طبة، عندما تستعمؿ كبخار تحت ضغط في فرف، تقتؿ الجراثيـ بواسطة تغيير المعقمات المعتمد عمييا. معظـ االدوات الجراحية ىي مقاومة لمحرارة. الحرارة الر 
لبودرات( أو المستمزمات التي ال طبيعة البروتيف. الحرارة الجافة بفرف تقتؿ باالكسدة، والتي ىي عممية ابطأ الحرارة الجافة تستعمؿ لتعقيـ المواد الحساسة لمرطوبة )ا

( ا الشياء الحساسة لمحرارة تحتاج الى تعقيـ واطئ الحرارة، غاز اوكسيد االثيميف، بالزما غاز ىابدروجيف بيروكسايد وبخار تدخميا الرطوبة )الدىوف والشحـو
 فورمالدييايد غالبا ما تستعمؿ ليذا الغرض.

تحتوي مواد معقمة يجب اف تفحص  المستمزمات المعقمة يجب اف تخزف في مكاف جاؼ، نظيؼ، خالي مف الرطوبة مع التغميؼ الذي يجب حمايتو. الروـ التي
 وتعقـ ثانية. قبؿ االستعماؿ لتحقيؽ سالمة المانع والجفاؼ. اذا كاف التغميؼ غير موثوؽ منو فالمستمزمات ال تستعمؿ وبدال مف ذلؾ يجب اف تنظؼ وتغمؼ

 
 تعقيم بخار:

مف ماء خالي مف المواد الكيمياوية الطيارة(، لو نشاط واسع ضد المايكروبات البخار ىي مف اكثر الوسائؿ الموثوؽ بيا في التعقيـ. ىو غير ساـ )عندما يتولد 
ووقت. ىناؾ غرؼ  وقابمية دخوؿ جيدة، وىو رخيص وسيؿ مراقبتو. التعقيـ يحتاج الى تماس مباشر لمحاجة المراد تعقيميا مع البخار لدرجة حرارة معينة وضغط

 ارة عالية، ىي تعتمد عمى نفس اسس القدور الضاغطة. ىناؾ نوعيف مف المعقمات البخارية:مصممة والتي فييا بخار تحت ضغط معيف النتاج حر 
  الغرفة. صماـ تمؾ التي تعتمد عمى الحاذبية )الى االسفؿ( الغرؼ المزاحة، البخار يدخؿ مف اعمى الغرفة الخراج بخار اليواء االبرد واالكثؼ مف اسفؿ

 يسمح لمضغط بأف يتكوف وبأف ترتفع درجة الحرارة. ىذه الغرؼ تستعمؿ لمتعقيـ. العادـ يغمؽ عندما يزاؿ كؿ اليواء ىكذا
 

 المطيرات المستخدمة عمى نحو واسع في الرعاية الصحية 1،1،جدول 
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 االضرار الفوائد االستعماالت الطيف المواد
%( مف  90-60الكحوؿ )

ضمنيا االيثانوؿ والػ 
 آزوبرومانوؿ

مطيػػرات منخفضػػة 
 المستوىوواطئة 

يستعمؿ لتطيير خارج بعض المواد نصؼ 
الحرجة وغير الحرجة، مثاؿ عمى ذلؾ 
المحارير افموية والشرجية والسماعات، كذلؾ 
لتطيير السطوح الصغيرة مثؿ السدادات 
المطاطية لقوارير متعدة الجرعة. الكحوؿ 
لمنظؼ آمف وفعاؿ لتطيير بقعة لسطوح 

كذلؾ الكاونترات واالرضيات وسطوح اخرى 
 كثيرة االستعماؿ في االيدي.

سريع العمؿ، ال يخمؼ 
بقايا، ال يموف. قميؿ الكمفة 
متوفر بشكؿ واسع في عدة 
بمداف لالغراض الطبية 

 والبحثية.

طيار، سريع االشتعاؿ ومخدش 
لالغشية المخاطية، يبطؿ 
استعماليا بواسطة المواد العضوية 
قد تقوي المطاط ويعمؿ عمى تحمؿ 

البالستؾ  الصمغ وتشقؽ
 االكريميكي.

الكموريف ومركػبات 
الكموريف:االكثر استعماال 
ىو المحموؿ المػائػي 
لصػوديوـ ىايبوكمورايت 

% )القػاصػر 5.25-6.15
-100المنزلي( بتػركيػز 

جزء بالمميوف خالي  5000
 مف الكموريف

المطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات 
منخفضػػػػػػػة وعاليػػػػػػػة 

 المستوى

يستعمؿ لتطيير جياز قياس درجة النغمة 
ولتطيير البقع عمى سطوح الكاونترات 
واالراضي. يمكف استعمالو لتطيير الدـ 

 المراؽ.
اليايبوكمورايت المركز وغاز الكموريف يستعمؿ 
لتطيير اجيزة توزيع الماء الصغيرة والكبيرة، 
مثؿ ادوات االسناف وخزانات العالج بالماء، 
ومنظومات توزيع الماء في مراكز غسؿ 

 الكمية

فة وسريع منخفض الكم
التأثير. متوفر في معظـ 
المواقع، متوفر عمى شكؿ 
 سائؿ، حبوب او مساحيؽ.

مواد آكمة لممعادف بتركيز عالي 
جزء بالمميوف(.  500)اكثر مف 

تنعدـ فعاليتيا بواسطة المػواد 
العضوية. تزيؿ الموف او تقصر 
االقمشة. تولد غاز الكموريف عندما 
تمزج مع االمونيا، مخدشة لمجمد 
واالغشية المخاطية. غير ثابتة اذا 
تركت غير مغطاة او تعرض 
لمضوء او مخفؼ تحفظ في 

 حاويات غير شفافة.
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 االضرار الفوائد االستعمااللت الطيف المواد
 * االلدىيدات

 %2* كموتار ألدييايد:
* المحاليػػػػػػػػػػػػػػػؿ الحامضػػػػػػػػػػػػػػػية أو 
القاعدية. كذلؾ المواد المحضػرة 

صػػػػػػوديـو فينيػػػػػػت  -مػػػػػػع فينػػػػػػوؿ
 والكحوؿ

تسػػػػتعمؿ بشػػػػكؿ واسػػػػع كمطيػػػػرات  مطيرات عالية المستوى
عاليػػػػة المسػػػػتوى لممػػػػواد الحساسػػػػة 

 لمحرارة مثؿ النواظير

مػػػادة مثيػػػرة لمحساسػػػية ومخدشػػػة  مواد جيدة
لمجمػػػد والجيػػػػاز التنفسػػػػي. يجػػػػب 
اف تراقػػب حػػوؿ مسػػتوى فعاليتيػػا 
عنػػػػػػػػػد االسػػػػػػػػػتمرار فػػػػػػػػػي اعػػػػػػػػػادة 

 استعماليا.

ثابتػػة بشػػكؿ ممتػػاز فػػي عياريػػة  مطيرات عالية المستوى لمنواظير مطيرات عالية المستوى % 0.55فتااللدييايد -اورثو
 واسعة. 

عاليػػػػػػػة الفعاليػػػػػػػة لقتػػػػػػػؿ فعاليػػػػػػػة 
البكتريػػػػػػػػػػػػػا الفطريػػػػػػػػػػػػػة مقارنػػػػػػػػػػػػػة 

 بالكمورالدييايد. 
 ال تحتاج الى تنشيط

غاليػػػػة. تصػػػػيغ الجمػػػػد واالغشػػػػية 
المخاطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة. قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ 
المسػػػػػػػػػتمزمات التػػػػػػػػػي ال تنظػػػػػػػػػؼ 

مخدشػػػػػػة لمعػػػػػػيف، بشػػػػػػكؿ جيػػػػػػد. 
ضػػػعيفة بقتػػػؿ االبػػػواغ يجػػػب اف 
تتػػػػػػػػػابع فعاليتيػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػد اعػػػػػػػػػادة 
اسػػػتعماليا. ال تحبػػػذ عػػػف اعػػػادة 
التعامػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػع بعػػػػػػػػػض اجيػػػػػػػػػزة 

 الجياز البولي
-0.2حػػػػػػػػػػػػػػػػػامض بيرأسػػػػػػػػػػػػػػػػػتيؾ 

% وحػػػػػػػػوامض عضػػػػػػػػوية 0.35
 مثبتة اخرى

مطيرات، معقمػات، عاليػة 
 المستوى

تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواظير 
 االوتوماتيكيػػػػػة المعػػػػػاد اسػػػػػتعماليا.
ممكػػػػػػػف اسػػػػػػػتعماؿ لمتعقػػػػػػػيـ البػػػػػػػار 

وقػػت تعقػػيـ سػػريع بدرجػػة حػػرارة 
( دقيقػػػػػػػػػػة 45-30منخفضػػػػػػػػػػة )

درجػػػػػة  55-50بدرجػػػػػة حػػػػػرارة 

مخرشػػػة لػػػبعض المعػػػادف. غيػػػر 
ثابتػػػػة عنػػػػدما تنشػػػػط، قػػػػد تكػػػػوف 
مخدشػػػػػػػػػػػػػة لمجمػػػػػػػػػػػػػد ولممحتممػػػػػػػػػػػػػة 
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ولممػػواد الحرجػػة الحساسػػة لمحػػرارة، 
مثػػػاؿ، اجيػػػزة غسػػػؿ الكميػػػة. وىػػػي 
مالئمػػػػػػة لالجيػػػػػػزة اليدويػػػػػػة عنػػػػػػدما 

 تبرمج بشكؿ جيد.

مئويػػػػػػػػة، نشػػػػػػػػط بوجػػػػػػػػود مػػػػػػػػواد 
عضػػػػػػػػوية. منتجػػػػػػػػات صػػػػػػػػديقة 

)اوكسػػػػػػػػػػػػجيف، مػػػػػػػػػػػػاء، لمبيئػػػػػػػػػػػػة 
 حامض الخميؾ(.

 ولالغشية المخاطية.

 االضرار الفوائد االستعماالت الطيف المواد
بيروكسػػػػػػيد اليايػػػػػػدروجيف 

7.5% 
مطيػػػػػػر/ معقػػػػػػـ عػػػػػػالي 

 المستوى
ممكػػػػػف اسػػػػػتعمالو لمتعقػػػػػيـ الجػػػػػاؼ 

الحساسػػػة لمحػػػرارة. لممػػػواد الحرجػػػة 
 20دقيقة بدرجة حرارة  30تحتاج 

 درجة مئوية

لػػػػػػػػػيس فيػػػػػػػػػو نشػػػػػػػػػاط. عػػػػػػػػػديـ 
الرائحػػػػػػػة. منتجػػػػػػػات صػػػػػػػديقة 

 لمبيئة )اوكسجيف، ماء(

ممكػػػػف اسػػػػتعمالو مػػػػع النحػػػػاس والخارصػػػػيف 
 ونيكؿ/ فضة

بيروكسػػػػػػيد اليايػػػػػػدروجيف 
% مػػػػػػػع بيرأسػػػػػػػيتيؾ 7.5
 %0.23أسد. 

مطيػػػػػػر، معقػػػػػػـ عػػػػػػالي 
 المستوى

سػػػريع العمػػػؿ )مسػػػتوى عػػػالي  غسؿ الكميةلتطيير اجيزة 
دقيقػػة(  15مػػف التطييػػر فػػي 

ال يحتاج الػى تنشػيط.، عػديـ 
 الرائحة

ممكػػػػف اسػػػػتعمالو مػػػػع النحػػػػاس، خارصػػػػيف، 
نيكػػؿ والرصػػاص. احتماليػػة اف يسػػبب تػػأثير 

 عمى الجمد والعيف

مطيػػػػػػػػػػػر قميػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػى  الفينوالت
 متوسط المستوى

اسػػػػػػػػػتعممت الزالػػػػػػػػػة التمػػػػػػػػػوث مػػػػػػػػػف 
ة لمجػػػػػػػػػػػػػػػػو االسػػػػػػػػػػػػػػػػطح المعرضػػػػػػػػػػػػػػػػ

والمسػػػػتمزمات غيػػػػػر الحرجػػػػة. ليػػػػػا 
عالقػػػة بالسػػػمية وطيػػػؼ قميػػػؿ مػػػف 

تتػػػػرؾ بقايػػػػا عمػػػػى السػػػػطوح. مؤذيػػػػة لمبيئػػػػة.  ال تتأثر بالمواد العضوية.
ليس ليا فعاليػة ضػد الرواشػح )الفايروسػات( 
ال يوصػػػػػػػى باسػػػػػػػتعماليا فػػػػػػػي دور الرعايػػػػػػػة 

 واالسطح التي تالمس الغذاء
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 الفعالية ضد المايكروبات.
( 50-30ورز )ايودوفػػػػػػػػػػػػ

جػػػزء فػػػي المميػػػوف خػػػالي 
 مف اليود

يسػػتعمؿ عمػػػى بعػػػض المسػػػتمزمات  مطير قميؿ المستوى
غيػػػػػػػر الحرجػػػػػػػة. مثػػػػػػػاؿ: خزانػػػػػػػات 
العػػػػالج بالمػػػػاء، عمػػػػى أيػػػػة حػػػػاؿ، 

 االستعماؿ الرئيسي ىو كمعقـ

نسػػػػبيا خػػػػالي مػػػػف السػػػػمية او 
 التخدش

القضػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى نشػػػػػػػاطيا بواسػػػػػػػػطة المػػػػػػػػواد 
بجرابػػػػػػػػػات العضػػػػػػػػػوية. التػػػػػػػػػأثيرات الشػػػػػػػػػديدة 

 السيميكوف. قد تموف بعض االقمشة.

مركبػػػػػػػػػػػػػػػػات االمونيػػػػػػػػػػػػػػػػـو 
 الرباعية

مطيػػػر قميػػػؿ المسػػػتوى 
مػػػػػػا لػػػػػػـ يخمػػػػػػط بمػػػػػػػواد 

 اخرى

اسػػػػػتعمؿ عمػػػػػػى السػػػػػطوح البيئيػػػػػػة. 
 يمكف اف يستعمؿ عمى الجمد

ثابػػػػػػت بمواصػػػػػػفات المنظػػػػػػؼ 
الجيػػد )منظػػؼ موجػػب( عػػادة 

 غير مخدش

نسػػػػبيا تػػػػأثيره ضػػػػيؽ بقتػػػػؿ المكروبػػػػات لكػػػػف 
يع نشػػػػػاطو اذا خمػػػػػط مػػػػػع مػػػػػواد ممكػػػػػف توسػػػػػ

 اخرى مثؿ الكحوؿ.
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حوالي السوائؿ والمواد في المغمفات التي يستطيع البخار اختراقيا تستمر خطوة التعقيـ نفسيا عادة 
باوند/انج مربع(. في الغرؼ 15كيمو باسكاؿ )103.4درجة مئوية بضغط  121دقيقة بدرجة  15

المفرغة عاليا، يفرغ اوال اليواء مف الغرفة المعقمة ويدخؿ بعد ذلؾ ليسمح باختراؽ اسرع. ترتقع 
 206.8درجة مئوية في حوالي  134دقائؽ في  3الضغط والحرارة بسرعة ليسمح بأف يكوف الوقت 

 باوند/انج مربع(.30كيمو باسكاؿ )
االجيزة التي تعقـ يجب اف تمؼ بمواد لتسمح بدخوؿ البخار ليتمكف ذلؾ الجزء مف اف يبقى معقما 
اثناء خزنو، يجب اف تجنب  التحميؿ اكثر مف الالـز لمسماح لمدخوؿ السيؿ لمبخار في كافة انحاؿ 

يا وتأريخ التعقيـ مع المعقـ ورقـ الحمؿ لتسييؿ اي تذكر الحمؿ. الرـز يجب اف ُتَعمَّـ لمعرفة محتويات
 ولتساعد في دوراف التجييزات.

كؿ المعقمات البخارية يجب اف تفحص عند نصبيا ويستمر الفحص بشكؿ دوري وتحفظ سجالت 
 مكتوبة لمعمؿ ألعماؿ الصيانة. كؿ الموظفيف يجب اف يدربوا كميا في تشغيؿ غرؼ التعقيـ وامانيا.

 بة:المراق
 والكيمياوية المتوفرة بشكؿ روتيني لمراقبة غرفة التعقيـ. البيولوجيةيجب اف تستعمؿ المؤشرات 

)الحيوية( تحتوي عمى ابواغ لبكتريا جيوباسيمس ستريورو ترموفيمس. متوفر  البيولوجيةالمؤشرات 
 البيولوجيةمؤشرات تجاريا شرائح ابواغ او قناني تحتوي ابواغ توضع في الحمؿ لتعقيميا. بعد دورة ال

 تزرع او تقيـ لمنمو وكميا يجب اف تشير الى عدـ وجود نمو لتعمف نجاح  عممية التعقيـ.
المؤشرات الكيمياوية: تستعمؿ لتقييـ فيما اذا كاف الوقت الذي تحتاجو ودرجة الحرارة كافية اثناء فترة 

بوة وسوؼ يكوف ىناؾ تغيير التعقيـ. احد انواع المؤشرات الكيمياوية ىو شريط يوضع خارج الع
بالموف اذا تعرضت العبوة لمحرارة. المؤشر الكيمياوي ال يعني اف المنتوج قد تـ تعقيمو. انو يساعد 

 لمعرفة الخطأ في عمؿ الجياز ومعرفة االخطاء في الطريقة.
راقبتو لعممية الفراغ العالية، دخوؿ البخار لمحمؿ يعتمد عمى االزالة التامة لميواء. ىذا يمكف م

اوليما بواسطة "فحص التسرب" ىؿ مف الممكف ادامة الفراغ أو أف اليواء سوؼ يتسرب  -بطريقتيف
وثانيا، بقابمية البخار لمدخوؿ بعمبة صغيرة مف المناشؼ تستعمؿ في  -لمداخؿ )غالبا حوؿ الباب(

ؾ ريميز" يعتمد ىذا فحس "َبوي دؾ" اذا كانت ىذه االختبارات مقنعة بعدىا مراقب بديؿ يسمى "بارامتر 
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النظاـ عمى تأميف دورة التعقيـ ليمبي كؿ المواصفات الخاصة بالحرارة والضغط والوقت باستعماؿ 
. بما أف ىذه النظرة مستندة عمى قابمية البيولوجيةاالت مدرجة باالضافة الى، او بداًل مف، المؤشرات 

لى انيا موثوقة اكثر واسرع بكثير مف قياس البيانات وعمى االجيزة المدرجة، فإف النتائج تميؿ ا
 .البيولوجيةالمؤشات 

 معقمات اخرى:
يستعمؿ البخار كذلؾ في نوعيف مف المعقمات، طريقة بخار الفورمالدييايد في حرارة واطئة وبخار 

درجة مئوية( يستعمؿ مع بخار )الفورمالدييايد( لتعقيـ المستمزمات الطبية الحساسة لمحرارة  50-80)
التي اعناقيا ضيقة( وكالمعتاد فاف المستمزمات تنظؼ ومف ثـ تعامؿ. اوال، عمؿ فراغ دخوؿ )حتى 

البخار بعدة نبضات بعدىا بخار الفورمالدييايد. في نياية الدورة وبفرغ الفورمالدييايد بالكامؿ بعدة 
 نبضات مف البخار وفراغ عالي.
ء المعقـ ليس باالمكاف استعماليا مع السوائؿ لمراقبة ادا البيولوجيةتستعمؿ المؤشرات الكيمياوية و 

 والقوة السمية لمفورمالدييايد يبقى مصدر قمؽ.
في المعقـ الموىج يستعمؿ البخار لمعاممة المستمزمات الجراحية عندما المستمزمات الحرجة تموث 

ات الزرع عرضيا خالؿ العممية او عندما ال توجد وسائؿ لمتعقيـ. يجب اف ال تستعمؿ مطمقا لمستمزم
او لتعويض النقص في االالت الضرورية. اما ازاحة جاذبية و جياز تعقيـ قبؿ التفريغ ممكف 
استعمالو في التعقيـ الضوئي لممواد المثقبة او غير المثقبة بدوف تغميؼ او مع تغميؼ واحد. انتظار 

زمات التي تعقـ قراءة أي مؤشرات بايولوجية غير ممكف بسبب الدور السريع الذي يحتاجو لممستم
ضوئيا ما لـ توجد حاويات مالئمة ممكف استعماليا، ىناؾ خطر عالي مف اعادة تموث المواد 

 المعالجة والجرح الحراري لالشخاص خالؿ النقؿ لمنطقة االستعماؿ.
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 المايكروريف:
تعرض المستمزمات التي تحتوي عمى الماء لممايكروويؼ الذي يولد حرارة بسبب االحتكاؾ مف 

دوراف السريع لجزئيات الماء. تستعمؿ ىذه الطريقة فقط لتطيير العدسات الالصقة الناعمة ال
والقسطرات البولية التي تستعمؿ بشكؿ متقطع لمقسطرة الشخصية. عمى أية حاؿ، كميات قميمة مف 
الماء ممكف جعميا امينة لمشرب بواسطة استعماؿ المايكروويؼ في وعاء زجاجي او بالستيكي. 

 الطريقة. ويمكف غمس المواد البالستيكية او الزجاجية بالماء وتطييرىا في طباخ مايكروويؼ.بنفس 
 تعقيم الحرارة الجاف:

تستعمؿ االفراف باليواء الجاؼ لمتعقيـ الحار الجاؼ. حيث تستطيع الوصوؿ لدرجات حرارة عالية 
بؿ بدية دورة التعقيـ. االفراف ويجب اف تجيز بمروحة لمتوزيع المتساوي لمحرارة. قبؿ التسخيف ميـ ق

ذات اليواء الحار ىي اسيؿ في تصميميا وأأمف باالستعماؿ مف التعقيـ بالبخار المضغوط ومالئمة 
لتعقيـ الزجاجيات والمواد المعدنية والمساحيؽ والمواد الالمائية )نفط ودىف(. يستغرؽ التعقيـ ساعتيف 

درجة مئوية. البالستيؾ والمطاط  180بدرجة حرارة درجة مئوية، او ساعا واحدة  160بدرجة حرارة 
 والورؽ والقماش يجب اف ال توضع لتفادي خطورة الحرارة.

 اوكسيد االثيمين:
ستعمؿ اوكسيد االثيميف لتعقيـ المستمزمات الحساسة لمحرارة، الضغط او الرطوبة. وىو غاز عديـ ي

غاز اوكسيد االثيميف متوفرة. احدىما مع الموف مشتعؿ ومادة متفجرة وساـ لبشر. اثناف مف أمزجة 
% ثاني اوكسيد 91.5% اوكسيد االثيميف و8.5ىايدروكموروفمورو كاربوف واالخر ىو مزيج مف 

 الكاربوف. المزيج االخير ىو أقؿ كمفة.
تركيز اوكسيد االثيميف، الحرارة والرطوبة النسبية. ووفت التعرض يجب اف تكوف كميا بمستويات 

ممغـ/ لتر، الحرارة 1200-450لعممية لضماف التعقيـ. تركيز الغاز يجب اف يكوف صحيحة خالؿ ا
 6-1% واوقات التعرض مف 80% الى 40درجة مئوية. الرطوبة النسبية مف  63الى  37مف 

 ساعات.
اطالؽ باراميترؾ غير جائز الف تركيزات الغاز والرطوبة النسبية ال يمكف قياسيا، المؤشرات 

التي يوصى بيا ىي بسمس  البيولوجيةيجب اف يضمف في كؿ حمؿ. المؤشرات ال  البيولوجية
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كامؿ المضار الرئيسية  البيولوجيةاتروفيس، االحماؿ يجب ضمانيا حتى وقت احتضاف المؤشرات 
لمتعقيـ باوكسيد االثيميف ىي اوقات الدورة الطويمة والكمفة العالية. المواد المعقمة يجب اف تكوف ميواة 

 لمعالجة الزالة كؿ مخمفات اوكسيد االثيميف. جيدا بعد
 بالزما غاز بيوكسيد اليايدروجيف:

غاز البالزما يتولد في غرفة مغمقة تحت فراغ عميؽ باستعماؿ ذبذبة االرساؿ او طاقة المايكروويؼ 
النارة جزيئات غاز بيروكسيد اليايدروجيف النتاج جزيئات مشحونة، العديد منيا جذور حرة تفاعمية. 
بالزما الغاز ممكف استعماليا لتعقيـ المستمزمات الحساسة لمحرارة والرطوبة مثؿ بعض المواد 
البالستيكية، واجيزة كيربائية/ الكترونية والسبائؾ المعدنية السريعة التأثير. ابواغ جي. ستيروثير 

مات المعقمة موفميس تستعمؿ كمؤشرات بايولوجية. ىذه عممية آمنة وال تحتاج الى تيوية. المستمز 
متوفرة لالستعماؿ او الخزف. عمى أية حاؿ، ىو ليس مناسب لالدوات بتجاويؼ النياية المسدودة 
ومساحيؽ او سوائؿ. االضرار االخرى تضمف الكمفة العالية والحاجة لمواد تغميؼ خاصة طالما اف 

او عضوية موجودة  الوقت او البطانة ال يمكف اف تستعمؿ. باالضافة الى ذلؾ فإف اي بقايا سائمة
 تدخؿ في العممية.

 التطيير بالتعريض لمدخاف او البخار او الغاز:
مؤخرًا، لقد كاف ىناؾ اىتماـ كبير باستعماؿ المبخرات لمتعامؿ مع االسباب المرضية المرتبطة 
 بالرعاية الصحية مثؿ أس. اوريس المقاومة لمميثيسيميف وسي. ديفيسيؿ في البيئة. عدة ادوات متوفرة

 اآلف والتي تتفاوت في الكمفة، العممية التي استعممت ودرجة االختبار ىي قد تـ اجتيازىا.
العممية المشتركة ىي تبخير محموؿ بيروكسيد اليايدروجيف في غرفة مغمفة مثؿ غرفة المريض الزالة 

كسجيف التموث السطحي وتيوية ما بعد المعالجة ضرورية ألف بيروكسيد اليايدروجيف يتحمؿ الى او 
وماء. توضع اشرطة االبواغ بشكؿ استراتيجي في كافة أنحاء الغرفة وتسترجع الحقا لمراقبة تأثير 
 الطريقة. المضار تتضمف عدـ التوافؽ مع مواد الػ سيمولوسؾ وتآكؿ محتمؿ مف االجيزة االلكترونية.

غرؼ يجب اف ال تكوف تولد ثاني اوكسيد الكمور في الموقع قد ينبعث كغاز الزالة تموث الغرفة. ال
مغمقة فقط ولكف يجب اف تكوف مظممة لمنع ضوء الشمس الذي يعمؿ عمى تحمؿ الغاز. مثؿ 

 بيروكسيد اليايدروجيف، وثاني اوكسيد الكموريف طبيعيا يتحمؿ الى نواتج عرضية غير مؤذية.
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دمر لمواد االوزوف يمكف او يطير السطوح في الفراغات المغمقة، عمى أية حاؿ ىو غير ثابت وم
عديدة في اماكف الرعاية الصحية. عمى أية حاؿ، المعقمات الطبية المعتمدة عمى االوزوف متوفرة. 
ىي تولد غاز مف االوكسجيف وفي نياية الدورة الى االوكسجيف والماء بالعامؿ المساعد. الماكنة 

 قة التجويؼ.تستطيع اف تعامؿ العديد مف المواد والقدرة عمى التعامؿ مع المستمزمات ضي
 الترشيح:

طرؽ سيمة الزالة المايكروبات مف اليواء او السوائؿ الحساسة لمحرارة بمرورىا مف خالؿ الغشاء او 
الفالتر. ىذه العممية تحفظ الجراثيـ مستندة عمى حجميا بدوف قتميـ ما لـ يعرض الفمتر الى مواد 

 قاتمة لمجراثيـ.
با ما تستعمؿ الزالة التموث الجرثومي مف اليواء في فالتر ذات اليواء العالي الجزيئي ىي غال

المسارح الجراحية، مختبرات الجراثيـ ولصناعة المستحضرات الصيدالنية المعقمة. استعماليا في 
ردىات المستشفى وغرؼ االنتظار بشكؿ متزايد لتخفيض خطر انتشار االسباب المرضية المحمولة 

ي يجب اف تفحص مف اجؿ السالمة بعد تركيبيا مع تحديد جوًا. فالتر ذات اليواء العالي الجزيئ
 برنامج صيانة. الفالتر قد تستعمؿ في خطوط تجييز اليواء الزالة التموث الجرثومي.

والحقف.  البيولوجيةمايكرومتر تستعمؿ بشكؿ كبير لصناعة المواد  0.2الفالتر ذات القطر المسامي 
لصغير جدا. الفالتر ىي شائعة بحنفيات الماء المتنقمة ىذه الفالتر ال تزيؿ الفايروسات لحجميا ا

وداخؿ الناظور االوتوماتيكي متكرر االستعماؿ لحماية ىذه المستمزمات مف اعادة التموث بالبكتريا 
في ماء الشطؼ. السوائؿ التي تمر مف خالؿ ىذه الفالتر ىي غالبا تدعى معقمة، بالرغـ مف اف 

 ىذا ليس بالحقيقة الكاممة.
 واظير االوتوماتيكية المعاد استعمالها:الن

المستمزمات الطبية تطير غالبا يدويًا وعمى أية حاؿ مثؿ ىذا حساس لممشغؿ ويعرض العامميف لمواد 
معدية وكيمياويات سامة. النواظير االوتوماتيكية المعاد استعماليا بديؿ اكثر امانا ومتوفرًا. ىي 

منيا. وتحتاج الى ادامة مكمفة ومستيمكة )مطيرات، فالتر، تحتاج الى تجييز ماء وكيربائية موثوؽ 
الخ(. نوعية الماء ىي بشكؿ خاص ميمة الحباط اي عائؽ غير متكامؿ مف الفترات وكذلؾ منع 

 نمو االسباب المرضية االنتيازية مثؿ المايكوبكتريا البيئية والبسيدومونادز.
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 االشعاع فوق البنفسجي:
مصابيح فوؽ البنفسجية يجعؿ القوة في قتؿ المكروبات المواج االشعة فوؽ التقدـ االخير في تقنية ال

البنفسجية فعاؿ لمجموعة استعماالت. مصابيح فوؽ البنفسجية تزداد شعبيتيا لتطيير المياه والمياه 
القذرة. المستمزمات المعتمدة عمى االشعة فوؽ البنفسجية تسوؽ تطيير اليواء في المستشفيات 

فيض انتشار المسببات المرضية المحمولة جوًا. االدوات اآلف تسوؽ لتطيير السطوح والعيادات لتخ
 البيئية بالمستشفيات.

االشعة فوؽ البنفسجية ال تضيؼ أية مواد كيمياوية لمماء واليواء الذي يعالج فقط وليد مستويات 
التي تحتاج الى  منخفضة مف االوزوف. عمى أية حاؿ، ىو ال يستطيع اختراؽ االوساخ والمستمزمات

تعرض مباشر لالشعاع. ىذه المصابيح تحتاج الى تنظيؼ وتغيير دوري، ىي تستطيع بعث ضوء 
 مرئي حتى بعد تالشي االشعاعات فوؽ البنفسجية.

 المستمزمات ذات االستعماؿ الواحد:
داء تمؾ المستمزمات ذات االستعماؿ الواحد لـ تصمـ العادة استعماليا المنتجوف ال يضمنوف اماف وا

المستمزمات في حاؿ اعادة استعماليا. اذا اعادة االستعماؿ متوقعة، اجوبة مقنعة تحتاجيا لالسئمة 
 التالية:
 ىؿ الجياز سميـ ويعمؿ. -1
 ممكف اف يفكؾ الجياز لمتنظيؼ، ازالة التموث، ومعالجة اخرى. -2
 ىؿ نقدر تقييـ التعقيـ، اذا كاف الحاجة لذلؾ؟ -3
 ىؿ االعادة مكمفة. -4
الشخص المسؤوؿ في الموقع متوفر وراغب بتحمؿ المسؤولية عف أية نتائج سمبية مف ىؿ  -5

 استعماؿ المادة المعالجة ثانية.
 نقاط عامة:

 اولويات أي بي سي الرئيسية )بغض النظر عف المصادر(:
تطوير العادة االتفاقيات لالالت واالجيزة مستندة عمى المعايير المعترؼ بيا عموما عمى  -1

 معترؼ بيا وتوصيات المصنع.مواصفات 
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 استعماؿ ماء نظيؼ لتنظيؼ المستمزمات بشكؿ جيد. -2
 ادامة، استعماؿ، مراقبة الجياز، مثاؿ: قدر تعقيـ بالضغط. -3
 نبذ المواد الذي ال يمكف اف ينظؼ أو يعالج ثانية بشكؿ كافي. -4
 خزف المستمزمات المعالجة ثانية بعيدا عف المصادر المحتممة لمتموث. -5
 شكر:
رسالف، تـ بمساعدة الدكتورة ميا الفصؿ ىو تجديد لفصؿ سابؽ لمدكاترة: اولريكا رانجو واسامة  ىذا
 فتحي. .ـ

 المصادر:
جمعية لتقدـ التجييز الطبي. التعقيـ الكيمياوي والتطيير في اماكف العناية الطبية. أي أف  -1

 .2005: 58أس آي/ أي أي أـ آي أس تي، 
جيو عاـ لمتعقيـ بالبخار وتأميف التعقيـ في اماكف العناية جمعية لتقدـ التجييز الطبي. تو  -2

 .2006: 79الطبية. أي أف أس آي/ أي أي أـ آي أس تي 
تعميمات لمسيطرة عمى العدوى البيئية في الرعاية الصحية، توصيات سي دي سي وعدوى  -3

 52، 2003الرعاية الصحية لمجموعة السيطرة )أج آي سي بي أي سي(. أـ أـ دبميو أر 
. اج تي تي بي: //دبميو دبميو دبميو. سي دي سي جي او في. )أج 42-1(: 10)آر آر 

، بي 03 –اج سي اؼ  -آأف -آي سي بي أي سي/ بي دي أؼ/ توجييات، أي آي سي
 (.2011تموز،  26دي اؼ )وصوؿ 

لجنة توصية الجراثيـ الى قسـ الصحة )الموجز أـ أي سي(. التعقيـ، التطيير والتنظيؼ  -4
زة الطبية: توجيو عمى ازالة التموث، المممكة المتحدة. اج تي تي بي: //دبميو دبميو لالجي

دبميو. اـ اج آر أي. حكومة المممكة المتحدة/ منشورات/ توجييات االماف/ توجييات 
 (.2011تموز  26)وصوؿ  007438مستمزمات االماف االخرى، سي او أف 

لجنة توصيات االمراض المعدية لممقاطعة. )بي وزارة صحة اونتارو والعناية طويمة االمد.  -5
آي دي أي سي( أحسف التطبيقات لمتنظيؼ والتطيير والتعقيـ في كؿ اماكف العناية 

. اج تي تي بي: //دبميو دبميو دبميو. او أي أج بي بي. سي أي/ موارد/ 2010الصحية، 
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عقيـ. اج تي تطيير وت –احسف/ تنظيؼ  –تطبيؽ  –معرفة/ كتيبات  -بي آي دي أي سي
 (.2011تموز،  26أـ أؿ )وصوؿ 

روتاال دبميو أي، ويبر دي جي، توجييات في التطيير والتعقيـ في اماكف الرعاية الصحية،  -6
. مراكز سيطرة ومنع االمراض، اتالنتا، جورجيا اج تي تي بي: //دبميو دبميو دبميو. 2008

 -توجييات/ تطييرسي دي سي. جي أو في/ اج آي سي بي أي سي/ بي دي اؼ/ 
 (.2011تموز،  26، بي دي اؼ )مدخؿ 2008نوفمبر 

، توصيؼ االحتياجات الخاصة لمطيرات 2006، 3-158830المعايير العالمية آي أس،  -7
الغساالت )دبميو دي( التي توجو لالستخداـ لتفريغ وشطؼ وتنظيؼ والتطيير الحراري 
لمحاويات التي تستخدـ لحمؿ فضالت االنساف لمتخمص منيا بواسطة دورة عمؿ واحدة. اج 

تفصيؿ. اج  –. اي أس أو. أو ارجي/ اي اس او/ كاتالوؾ تي تي بي: //دبميو دبميو دبميو
 (.2011تموز،  26)مدخؿ  41078 –تي اـ؟ سي أي عدد 

ويبر دي جي، روتاال دبميو اي، ممر أـ بي، واخروف. دور سطوح المستشفى لنقؿ  -8
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