
 الفصل الخامس والعشرين
 المياه النظيفة

 دوروثيا هانسين
 

 النقاط الرئيسية:
  والمموثات الكيمياوية.الميكروبات المعدية من  اكل شخص خالييصل المياه ليجب ان 

  االنابيب يجب ان يحقق عنيا بانتظام طبقا لتقييم  مياه. نوعية مياهمصادر ال ايةحميجب
او االدارات )السمطات( العامة. التحميل  مياهخطورة والتعميمات الوطنية من قبل مجيزي ال

في نقطة االستعمال يجب ان تؤدى بانتظام )مثال، احصاءات الطبق )الزرع( حول إي. 
 يروجينوزا، عتر ليجيونيال(.كوالي او االشكال الكروية )كولي فورمز(، بسيدوموناس ا

 اان، الفمترة، او معاممتيالغميان ماكروبايولوجيا بواسطة  تكون آمنةالشرب يمكن ان  مياه 
 بالكمور.

 االضافية قد تكون ضرورية )مثال، عممية ازالة االيونات(. مياهفي أماكن الرعاية، معالجة ال 

 الجرثوميوث جيود ضرورية لمنع االخطاء المعدية من التم. 

 
 :1الخمفية

لترات لمشخص باليوم.  7.5لحياة االنسان، ان المتطمب اليومي االدنى ىو  ةضروري مياهال
الشرب. التفشي  مياهواالمراض قد تسبب بواسطة االبتالع، استنشاق قطرات من أو تماس مع 

ة قد تسبب انتشار السيئ مياهقد تتضمن عدد كبير من االشخاص. نوعية ال مياهلالمراض المنقولة بال
الكوليرا، التايفوئيد، الدزنتري، التياب الكبد، مرض الجيارديا، دودة غينيا، ومرض شيستوسومياسس. 

غير أمين، تفشي  مياهمميون شخص يموت كل سنة من أمراض اإلسيال، معظميم بسبب  1.8
ي ممواكي كذلك يحدث في األقطار الصناعية مثال تفشي كربتوسبوريديوسس ف مياهمحمول بال

الشرب قد يشكل اخطار  مياه. التموث الكيمياوي ل2شخص 400.000)الواليات المتحدة( اصاب 
الشرب اخطار الصحة يميل التموث الكيماوي لتسبب تأثيرات  مياهصحية. يميل التموث الكيمياوي ل

 مزمنة طويمة االمد بينما التموث المايكروبايولوجي يسبب امراض حادة وتفشي.



 :مياهعمقة بالامراض مت
 تصنف عمى اساس االنتقال. مياهمحمي: األمراض المعدية المتعمقة بال

 مياه. االنتقال ممكن ان يسبب بابتالع المياه: االمراض بسبب االحياء الدقيقة بالمياهالمنقولة بال
المموث )مثال، أمراض اإلسيال ، كوليرا، التايفوئيد، التياب الكبد أي، مرض الجارديا، االلتياب 

مموث  مياهاألميبي(، استنشاق قطرات او بخاخات مموثة )مثال مرض ليجيونيموسس( او التماس مع 
الشرب  مياه)مثال: امراض الجمد، التياب االذن الخارجية(. العديد من مسببات االمراض تنقل خالل 

)انظر جدول  مياهالمموث، اعتمادا عمى قابمية اصابتيم وقابميتيم لالستمرار بالبيئة او االنتشار في ال
25 ،1.) 

من قبل التموث البرازي. االسباب المرضية االخرى قد توجد بشكل  مياهاالحياء الدقيقة قد تدخل الى ال
 .مياهطبيعي في البيئة أو في مصدر ال

والتي غالبا مرتبطة بالنظافة السيئة. امثمة امراض االسيال،  مياهامراض سببيا قمة ال :المياه ندرة
 تراخوما، رمد ومرض جمد.

: االمراض التي تسبب بواسطة الطفيميات التي تحتاج الى مضيف وسطي مائي لدورة مياهال تموث
 حياتيم مثال، شيستوسومياسس )بميارزيا(.

. امثمة ىي، مالريا، مياهتي تنتقل بواسطة نواقل حشرات متعمقة بال: االمراض المياهناقل متعمق بال
 حمى الضنك، حمى صفراء.



 مياهاألحياء الدقيقة الموجودة بال 12،1جدول 
الكائنات الحية الدقيقة التي قد 

 تتكاثر في امدادات المياه
الكائنات الحية الدقيقة التي قد 

بين  مياهتبقى في تجييزات ال
 شير 1اسبوع و 1

الكائنات الحية الدقيقة التي 
الكثر  مياهتبقى في تجييزات ال

 من شير
 البكتريا

 كامبيموبكتر جيجوناي، عتر ليجيونيال
 كامبيموبكتر كوالي

 بيرسينيا انتيروكوالبتيكا.

 إي كوالي المرضية، مايكوبكتريا الغير سمية
إي كوالي ذات النزيف 

 الداخمي

 

 الفايروسات
 األدينوفايروسات   
 فايروسات انتيرو  
 فايروس التياب الكبد نوع أي  
 فايروس نورو  
 فايروسات روتا  

 بروتوزدا
 كربتوسبوريديوم بارفم انتاميبا ىيستواليتيكا عتر اكانثاميبا
 سايموسبورا كابيتانيسس جايرديا انتيستيناليس ناكميريا فوليري

 توكسوبالزما كوندي  
 



 :6-3العناية الصحية
. كالىما ممكن ان يستعمروا مياهالمستشفيات غالبا فييا انابيب مياه معقدة وانظمة معالجة حرارة ال

باالحياء الدقيقة )مثال، أميبا غير مرضية، عتر بسيدوموناس، عتر ليجيونيال، مايكوبكتريا الموجودة 
. مياهالبكتيري يزداد بواسطة ركود الفي كل مكان، عفن( الذي قد يتحد ليكون افالم بايولوجية. النمو 

 .مياهبسبب نموىم بدرجة حرارة مثالية، عتر ليجيونيال يستعمر بشكل رئيسي انظمة توزيع ال
يمكن الفمم الحيوي الميكروبى . جزيئات مياهيزداد بعمر نظام توزيع الالفمم الحيوي الميكروبى تكون 

االعمى في النموذج االول بعد فتح الحنفية. ان يكون قد انزاحت ومغبرة. اعداد المكروبات ىي 
استنساخ الجزيئات التي تحتوي عترات ليجيونيال يمكن ان يسبب مرض ليجيونيير حتى في جيدي 

 .مياهالمناعة. العفنيات ممكن ان تكون مقاومة لمتركيزات القياسية لمكمورين الحر الموجود في ال
  من  مياهبسيدوموناس ايروجينوزا. اذا انبوب الالبالليع دائما تأوي االحياء الدقيقة، خاصة

المغسمة تمس مباشرة الى المخرج، قطرات التي تحتوي بكتريا يمكن ان تعطي رذاذ وتشكل 
 اخطار معدية الى الجيدي المناعة ومرضى بالتميف الكيسي.

 :مياهاستعماالت ال
ستعمل لالغراض المحمية ي مياهالمحمي بأنو " مياهمحمي: منظمة الصحة العالمية )ىو( تعرف ال

االعتيادية، بضمنيا االستيالك، الغسل، تحضير غذاًء. عند اعتبار الكميات المطموبة لمتجييز 
" اربعة انواع من مياه"ساحبي ال 7-6المحمية مقترحة. في دراسة مياهالمحمي، تقسيم استعماالت ال

 االستعمال فحصت:
 )استيالك )شرب وطبخ 
 ة(.نظافة )نظافة شخصية ومحمي 
 .)استعمال منعة )غسل سيارة، سقي عشب 
 .)استعمال منتج )انشطة تجارية 

 
 

 الرعاية الصحية:



 يستعمل: مياهفي مؤسسات الرعاية الصحية، اضافة لذلك ال
 .البقاء المعقام )الفرن( لمتعقيم 
 .أثناء تطيير االدوات الطبية، مثال، سماعات 
 .في وحدات غسل الكمية 
 .في وحدات االسنان 
  الصيدلية.في 

لتموث االحياء الدقيقة، خاصة عندما  عرضةىي و درجة الحرارة البيئية تتأثر ب مياهالانظمة معالجة 
ونمو الفمم الحيوي الميكروبى . الركود يروح لتكوين مياهتكون ىناك فترات ال حاجة او قمة الحاجة لم

ايروموناس ىايدروفيال، مايكوبكتريا  ، مثال، بسيدوموناس ايروجينوزا،مياهاالحياء الدقيقة المحمولة بال
 الغير سمية وعترات ليجيونيال. االفالم الحيوية تعيق التطيير.

 :9-8المبادئ االساسية
 غميان، كيمياويات، اوزون، ترشيح: -امين مياهجعل ال

يجمع من آبار او  مياهسطحي،  مياهمن مصدر بدون انابيب، مثل حصبات السقف،  مياهتجييزات ال
باالنبوب غير امين من الناحية المايكروبية، يحتاج نقطة معالجة  مياهمن تجييزات  مياهاو شالالت 

البيتي تتضمن عدد من طرق  مياهاالستعمال وخزن محمي. التقنيات لتحسين النوعية المايكروبية لم
عالج كيمياوية وفيزياوية. عمى أية حال، ليس كل الطرق فعالة عمى حد سواء في تخفيض المسببات 

 المرضية او قابمة لمتطبيق وكمتا المحميون واماكن الرعاية الصحية.
 المحمي: مياهال
 الترشيح. ان، وضع الكمور اوالغميان يمكن ان ُيعمل امين بواسطة  ةالمحمي مياهال

 :الغميان 
ان االجراء الموصى بو ىو برفع الحرارة بحيث "غميان دوار" )فقاعات كبيرة تخرج باستمرار الى 

من مصدر الحرارة والسماح لو  مياه( تحقق. "غميان دوار" يجب ان يدام لدقيقة قبل ازالة المياهسطح ال
رارة واطئة بينما االرتفاع يزداد. دقيقة بدرجات ح مياهبأن يبرد بشكل طبيعي بنفس الحاوية. غميان ال

 متر فوق مستوى سطح البحر. 1000ان االضافي يجب ان يضاف لكل الغميان واحدة من وقت 



ان يقتل الخاليا النامية من الغميان حفظ من التموث بعد المعالجة اثناء الخزن. يجب ان ت مياهال
اومة لمقتل الحراري، المعالجة لتخفيض البويغات البكتريا، فايروسات وبروتوزوا. ألن االبواغ اكثر مق

 ان يجب ان يضمن وقت وحرارة كافية.الغميان ب
 اضافة الكمور )يكمور(:

%( مادة 6-5اضافة الكمور يمكن ان يتم باضافة قطرتين من السائل الغير مشتم من الكمور البيتي )
المضبب عمى التوالي. الخميط يجب  مياهقطرات لكل لتر من ال 4الصافي و مياهقاصرة لكل لتر من 

دقيقة قبل االستعمال. ألن محاليل القاصر ىي غير  30ان يحرك جيدا ويجب ان يترك عمى االقل 
ثابتة في ضوء الشمس وفي درجات الحرارة الدافئة، ىي يجب ان تخزن في القناني الزجاجية السمراء 

 بارد ومظمم.أو الخضراء او القناني البالستيكية المضببة في مكان 
 الترشيح:

 مياهىناك انواع عديدة من الفالتر البسيطة متوفرة. مثال، فالتر شمعة وحجارة، في فمتر شمعة، ال
يسمح لمترشيح ببطء خالل مادة سيراميكية مثقبة. الطفيميات الكبيرة )بيضة، كيس( ومعظم البكتريا 

 مياهفو بشكل دوري بحكو بمطف تحت تبقى بالطبقة الخارجية من مادة الفمتر. الفمتر ممكن ان نظ
 نظيف جاري. الفايروسات ال تزال بواسطة فالتر الشمعة.

 فالتر الحجارة مقطوعة من الحجارة المحمية المثقبة. مضارىا بانيا صعبة التنظيف.
 المرشح. مياهبناء انبوب جمع يجب ان يمنع اعادة تموث ال

 قضايا الرعاية الصحية:
االمين ضروري. اعتمادًا عمى  مياهالصحية التجييز المستمر لكميات كبيرة من الفي اماكن الرعاية 

 االمين قد يكون مالئم. مياهنوع امداد المياه، طرق مختمفة لم
امين. اضافة الى  مياهباالنبوب، اضافة الكمور قد يكون كافي لجعل ال مياهاذا كان ىناك تزويد 

او صوديوم كالسيوم ىايبوكمورايت، اضافة الكمور يمكن ان  ىايبوكمورايت الصوديوم، القاصر السائل،
كي با. غاز الكمورين سام جدا ويجب ان يعالج بعناية  5.5ينجز بغاز الكمور، يسيل تحت ضغط 

 بواسطة موظفين تقنيين مدربين جيدًا.
ريع الشرب. مشا مياهمن تجييزات ال يوجد فييا انابيب قد تستمزم استعمال مشاريع معالجة  مياه

الشرب تجمع التجمط )خثرة( والتمبد، الترشيح، والتطيير. يجب ان تدام بشكل منتظم  مياهمعالجة 



 0.5حسب تعميمات المنتج. معظم التقنيات تستعمل الكمورين الحر كمطير. بقايا الكمورين الحر 
 ممغم/ لتر يوصى بيا. تركيز الكمورين الحر يجب ان يراقب يوميا.

النو ينتج من االوكسجين بالمولدات، تجييز  مياهتعمل لمتطيير في معالجة الاالوزون يمكن ان يس
 بعد المعالجة. مياهكيرباء ثابت ىو ضروري، االوزون سام، ويجب ان يزال من ال

يجب ان تنجز بانتظام بزروعات عد اإلطباق وفحوصات لبكتريا الكوليفورم  مياهتقييم نتائج معالجة ال
سي أف يو )وحدات تكوين مستعمرة( لكل مل وال توجد  500ك اقل من الكمي. يجب ان يكون ىنا

 (.2، 25مل )انظر جدول  100بكتريا كوليفورم في 
 خزانات الخزن:

. خزانات الخزن يجب ان تغطى لمنع مياهخزانات الخزن يجب ان تكون خالية من التموث ومحكمة لم
البارد يجب ان  مياهخزانات الخزن لم التموث. الخزانات يجب ان توضع في الظل ومعزولة جيدًا.

الحار، الحرارة يجب ان تبقى  مياهدرجة مئوية أو أقل. في خزانات الخزن لم 20تحافظ عمى حرارة 
 درجة مئوية. بناء خزانات الخزن يجب ان  تسمح لتصريف كافي. 60فوق 

وتطير في فترات بسب خطورة تكوين االفالم الحيوية داخل الخزان، يجب ان تفحص، تفرغ، تنظف، 
. انابيب الحار والبارد يجب ان يكون معممًا اذا كانت قريبة مياهمنتظمة. يعتمد ترددىا عمى نوعية  ال

 البارد. مياهمن بعضيا لمنع انتقال الحرارة واحتمالية الزيادة، في درجة ال
 في الرعاية الصحية. مياهمتطمبات نوعية ال 2،1،جدول 

درجة مئوية و  ،،رجة حرارة تعداد البميت )الصحن( في د
 درجة مئوية 36

 سي أف يو/ مل 155≥

 مل 011صفر في  إي كوالي

 مل 011صفر في  كوليفورم بكتريا

 مل 011صفر في  بسيدوموناس ايروجينوزا

 مل. 011صفر في  ستربتوكوكاي البراز

 سي اف يو= وحدات تكوين المستعمرة.
 عممية ازالة االيونات: -غسل الكمية مياه



الذي يدخل ماكنة التنافذ العكسي  مياهفي غسل الكمية ينتج بالتنافذ العكسي. ال االمزالة ايوناتي مياهال
جزء بالمميون كمورامينز. اذا  0.1جزء بالمميون كمورين حر او اقل من  0.5يجب ان يحتوي اقل من 

كان ضروري، ازالة كمورين أو كمورامينز ممكن انجازه بواسطة الفالتر التي تحتوي كاربون جزيئي 
التر يجب ان تستبدل وال تجدد عندما تستيمك. منشط. فمترين من الكاربون في سمسمة يوصى بيا. الف

عندما يستبدل فمتر الكاربون، مكان وضع الفمتر يجب ان يطير ويشطف قبل ان يوضع الفمتر 
الجديد. تجارب بكتريولوجية شيرية يجب ان تؤدى بالحال بعد عممية التنافذ العكسي. اذا لم تزال 

، مايكرون ثانوي او سم داخمي/ فمتر ناعم جدا سوف البكتريا او تقتل بواسطة وحدات ازالة االيونات
، مياهنحتاجو في اسفل مجرى وحدة إزالة االيونات. اذا استعمل خزان الخزن في نظام معالجة ال

 مستويات البكتريا يجب ان تقّيم مباشرة من ىذا الخزان.
 الهندسة:

 المحمية والرعاية الصحية:
ضمن المجتمع ومؤسسات الرعاية  مياهمة تجييز الفريق مدرب جيدا يجب ان يكون مسؤول الدا

يجب ان  مياهوالمصادر المحتممة لمتموث يجب ان تعرف. مصادر ال مياهالصحية. نوعية مصدر ال
يجب ان تكون مفصولة  مياهتحمى وطرق المعالجة يسيطر عمييا. انابيب تصريف مياه المجاري وال

 الحار يجب ان تعزل جيدا. مياهان. انابيب الجيدا. االجراءات يجب ان تؤخذ لمنع عودة الجري
 الرعاية الصحية:

في االنبوب. الخطوط النيائية يجب ان تكون قصيرة  مياهبناء نظام انابيب يجب ان يتحاشى توقف ال
قدر االمكان. انابيب المياه التي لم تستعمل يجب ان تزال. الميويات يجب ان تخمص من الكالسيوم 

الحار والبارد يجب ان تراقب في الحنفيات. كل اجيزة معالجة  مياهالحرارة لم اذا كان ذلك ضروريًا.
 وخزانات الخزن يجب ان تنظف وتطير بانتظام. تردد ذلك يجب ان يقرر حسب تقدير الخطر. مياهال

فقط فورًا قبل جمبيم لمخدمة لغرض منع تكون الفمم  مياهانظمة مائية مبنية حديثا يجب ان تمأل بال
 انظمة مائية مبنية حديثا تحتاج بأن تطير وتشطف قبل االستعمال. الحيوي.



يجب ان يدام  مياهخالل نظام معالجة ال -ونمو المكروبات، تدفقالفمم الحيوي الميكروبى لمنع تكوين 
التي يمكن ان تكون معقمة حراريا او كيمياويا يجب ان  مياهفي كل االوقات. مكونات معالجة  ال

 ُتختار. 
 ق السيطرة ومنع العدوى:دور فري

، مثل مرض االسيال مياهفريق السيطرة ومنع العدوى يجب ان يراقب المرضى لالمراض المنقولة بال
او مرض ليجينير. فريق السيطرة ومنع العدوى )آي سي تي( يجب ان يقيم مخاطر نظام شبكة  

السيطرة ومنع العدوى يجب ان . فريق مياهومؤسسات الرعاية الصحية وكل االجيزة لمعالجة ال مياهال
 يعرف:
  الشرب. مياهمن اين يأتي 
  الشرب. مياهكيف عولج 
  ما ىي المواد التي استخدمت في بناء نظام الشبكة المائية. مثال، ىل مواد ىي حديد صمب

 رمادي، رصاص، فوالذ مكسو بالقار، النحاس، فوالذ مغمون، بولي إثيمين او فينيل كمورايد.
  الشرب. ىناك مواد كيمياوية ىي اصال موجودة كمموث لممياه  مياهالكيمياويات التي تموث

الجوفية )مثال: زرنيخ، مبيدات حشرات( وكيمياويات التي تنتج بواسطة مادة السباكة )مثال: 
 نحاس، رصاص، كادميوم، بولي سايكمك اروماتك ىايدروكاربونز(.

 ت في  المؤسسة.التي استعمم مياهاالجيزة لمعالجة ال 
  اذا كان ىناك اشخاص في خطورة عالية من مرض ليجيونيرز او اذا كان ىناك مرضى

ناقصي المناعة شديدين )مثال: مرضى الزرع، مرضى مع متالزمة نقص المناعة 
 المكتسب(.

استنادا الى تقييم خطر وسيمة الفرد والتعميمات الوطنية، فريق السيطرة ومنع العدوى يجب ان 
 مياهمزالة منو االيونات،  مياهالشرب،  مياهالتحاليل الكيماوية والمايكروبايولوجية لينسق 

 االستحمام،... الخ.
 تردد التحميالت يجب ان يقيم استنادا الى النتائج.



اضافة الى استعمال زروعات احصاء الصحن، فحوصات بكتريا االشكال الكروية الكمية 
رعاية الصحية الذين لدييم مرضى في خطورة مرض ليجيونير والنايترات يجب ان تحمل. مؤسسات ال

 الحار. مياهيجب ان يقيموا بانتظام حول عترات ليجيونيال في منظومة ال
، بسيدوموناس ايروجينوزا يجب ان تكون جزء من التقييم. أِسس مياهاذا كان ىناك معالجة او خزن 

الصحية. احدى الطرق لعمل ذلك ىو عمل  طريقة مراقبة الكتشاف مرض ليجيونيرز المرافق لمرعاية
فحوصات مختبرية مالئمة لكل ذات الرئة المرتبطة بالرعاية الصحية. اذا كان ىناك دليل حول 

 مرض ليجيونيرز المرتبط بالرعاية الصحية، اعمل تقييم بيئي لمعرفة مصدر عترات ليجيونيال.
لتموث او الكمورة )اضافة الكمور( يمكن ان الحار ضروري، ازالة ا مياهاذا كان تطيير نظام توزيع ال

 يؤديا.
  71بدرجة حرارة  مياهدقائق بال 5 ≤ازالة التموث بالحرارة العالية: اشطف كل مخرج لمدة-

 درجة مئوية. 77
 صوديوم ىايبوكمورايت( -كمورة )اضافة الكمور(: اضف كمورين كافي )من المفضل، قاصر

جزء بالمميون(. اشطف كل مخرج حتى تكتشف ≤) ممغم/ لتر 2 ≤النجاز بقايا كمورين حر 
 ساعة. 24 ≥لكن  2 ≤رائحة الكمورين. ادم عمى تركيز كمورين مرتفع في المنظومة 

 التعميمات القابمة لمتطبيق:
 نشرت بواسطة منظمة الصحة العالمية: مياهىناك تعميمات دولية عمى ال

. اج 2006رمادي،  مياهلممياه القذرة، فضالت و تعميمات منظمة الصحة العالمية لالستعمال االمين 
 26صحة/ استحمام إي أن )دخل  -صحيا -مياهتي تي بي: // دبميو دبميو دبميو. ىو. آي أن تي/ 

 (.2011تموز، 
في اقطار االتحاد االوربي او الرابطة االوربية لمتبادل الحر، توصيات المجنة االوربية لمتقييس يجب 

// دبميو دبميو دبميو. سين. إي يو/ سين/ صفحات/ ديفولت. أي أس بي  ان يطبق، أج تي تي بي:
 (.2011تموز،  26أكس )دخل 



اذا لم تكن ىناك تعميمات وطنية، "تعميمات السيطرة  عمى االصابة البيئية في مؤسسات الرعاية 
 9ة )ىيكباك(الصحية" لمراكز الواليات المتحدة لمسيطرة ومنع االصابة لجنة ممارسة النصيحة والسيطر 

 يمكن تطبيقيا.
 قضايا المصدر المنخفضة:
 المبادئ االساسية لالتباع:

 مياهاستعمل تدليك يدوي اساسو الكحول لمنع النقل اليدوي لممسببات المرضية المحمولة بال. 
 باالنابيب. مياهالمموث او خزانات السوائل البيئية. امنع ركود ال مياهتخمص من ال 
  تصرف بانتظام وتطير.خزانات الخزن يجب ان 
  اسس اجراءات وقائية لنمو المكروبات ضمن نظام التوزيع، مثال، حافظ عمى درجة حرارة

 درجة مئوية. 51الحار فوق  مياهدرجة مئوية ودرجة حرارة ال 20البارد تحت  مياهال
 5 ≤اليامة او طوارئ، افتح الحنفيات ونافورات الشرب بتدفق كامل لمدة  مياهبعد عرقمة ال 

بدرجة حرارة عالية او كمورة. في وحدات غسل الكمية غير  مياهدقائق، او  استعمل شطف بال
غسل الكمية لمنع استعمار غشاء التنافذ العكسي وباتجاه  مياهفمتر قبل المعالجة وطير نظام 

او خزان لخزن  مياهمجرى النير التموث المايكروبي. اذا كانت المؤسسة لديياخزان لحفظ ال
 ، تأكد إذا كان يجب تصريفو، تطييره، او اعادة ممئو.مياهال

  .مواد صيدالنية او المحاليل الطبية يجب ان ال تخزن عمى الثمج اذا كان قصد االستيالك
المحاليل الطبية يجب ان تحفظ باردة فقط مع ثمج معقم او جياز صنع خصيصا ليذا 

 الغرض.
  طبقا الداء المصنع.صناديق خزن الثمج يجب ان تنظف وتطير بانتظام 
 سي اف يو/ مل  500الذي يستعمل لعالج االنسان الروتيني يجب ان يحتوي اقل من  مياهال

 عمى احصاء صحن عضوي التغذية )صحون نمو  البكتريا باستخدام وسط زرعي(.
 المستخدم لشطف النواظير المطيرة ونواظير القصبات اليوائية يجب ان تغمى او ترشح  مياهال

مايكرومتر. القنوات الداخمية لقنوات المجوفات المعالجة ثانية  0.2-0.1تر خالل فال



% كحول ثم المعالجة 70لمنواظير او نواظير القصبات يجب ان تجفف )مثال، استعمال 
 باليواء القوي(.
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