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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
معاونت غذا و دارو

به نام خدا

ماندگاری کرونا ویروس ها و مواد مؤثر جهت ضد عفونی آنها
اخیراً ،یک کرونا ویروس جدید به نام  SARS-CoV-2که مسبب بیماری عفونی شدید سیستم

تنفستی

است ،به عامل تهدید سالممی در جهان تبدیل شده است .سرایت این بیمتاری ا انستان بته انستان بتا دوره
کمون  2تا  01رو و توسط قطرات تنفسی ،سطوح و دست آلوده صورت می پذیرد.
بنابراین اطالعات موجود در مورد پایداری کرونا ویروس  SARS-CoV-2در شرایط محیطی مخملف حائز
اهمیت می باشد .لذا نه تنها اطالعات موجود درمورد کرونا ویروس جدید( )0بلکه اطالعتات تمتام ماتا ت در
دسمرس در مورد ماندگاری کرونا ویروس های انسانی و حیوانی بر روی سطوح و نیز راه های غیرفعال سا ی
ویروس ا طریق عوامل یست کشنده که برای ضد عفونی شیمیایی به کار می رود ،بررسی گردید)2(.کته بتا
توجتته بتته شتتباهت کرونتتا ویتتروس هتتا بتته یکتتدی ر ،ایتتن اطالعتتات متتی توانتتد بتته کرونتتا ویتتروس جدیتتد
( )SARS-CoV-2نیز تعمی داده شود.
ا آنجایی که روش درمان قطعی برای این کرونا ویروس جدید ( )SARS-CoV-2شتناخمه نشتده استت،
مهار ود هن ام و جلوگیری ا انمشار بعدی ،در کنمرل و جلوگیری ا ادامه این نجیره عفونی بسیار حیتاتی
()2

است.

ماندگاری ویروس:
کرونا ویروس  SARS-CoV-2در یخچال بسیار پایدار است و بیش ا  01رو بیماری ا باقی می ماند در
حالیکه در دمای  01درجه سانمی گراد در عرض  5دقیاه غیر فعال می گردد ()0(.جدول شماره )0
بررسی پایداری کرونا ویروس  SARS-CoV-2بتر روی ستطوح مخملتف کته در دمتای اتتا ( 22درجته
سانمی گراد) و رطوبت  %55انجام شد ،نشان داد که کممرین مان پایداری کرونا ویروس SARS-CoV-2
بر روی کاغذ و دسممال کاغذی ( 3ساعت) و بیشمرین مان مربوط به سطوح صاف مانند اسمیل و پالسمیک
(0رو ) می باشد.
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معاونت غذا و دارو
()0

اما قابل توجه است که بر روی یه خارجی ماسک حمی بیشمر ا  0رو باقی می ماند(.جدول شماره )2

کرونا ویروس های انسانی در دمای اتا قادر هسمند بر روی سطوح بی جان تا  9رو عفونت ا باقی بماننتد.
این در حالی است که ماندگاری کرونا ویروس حیوانی بسیار بیشمر و تا  22رو تخمین ده می شود.

()2

ماندگاری کرونا ویروس ها با دما رابطه عکس و با رطوبت رابطه مسمای دارد .دمای با تر (  31یا  11درجه
سانمی گراد) مان ماندگاری کرونا ویروس ها را کاهش و دمای پایین ( 1درجه سانمی گراد -یخچال) افزایش
می دهد( .جدول شماره0و )3همچنین ماندگاری در رطوبت  51درصد بیشمر ا  31درصد بوده است.

()2

مطالعه در pHهای مخملف نشان داد که تغییر  pHتأثیری بر ماندگاری کرونا ویتروس SARS-CoV-2
()0

ندارد و در رنج وسیعی ا  )3-01( pHپایدار است و  pHاسیدی و قلیایی روی آن بی اثر است.
با توجه به ماندگاری طو نی ویروس ،سطوحی که در معرض تماس مکرر هستمند ،بته خصتو

در مراکتز

درمانی پمانسیل با یی برای انماال ویروس دارند.

جدول شماره  -1ماندگاری کرونا ویروس  SARS-CoV-2در دماهای مخملف

دما
(درجه سانمی گراد)

ماندگاری کرونا ویروس SARS-CoV-2

1

بیش ا  01رو

22

بیش ا  0رو

30

2رو

55

 31دقیاه

01

 5دقیاه

2
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معاونت غذا و دارو

جدول شماره -6ماندگاری کرونا ویروس  SARS-CoV-2بر روی سطوح مخملف در دمتای  22درجته
سانمی گراد و رطوبت %55

نوع سطح

ماندگاری ویروس

کاغذ

 3ساعت

دسممال کاغذی

 3ساعت

چوب

 2رو

پارچه

 2رو

شیشه

 1رو

اسکناس

 1رو

اسمیل

 0رو

پالسمیک

 0رو

یه داخلی ماسک

 0رو

یه خارجی ماسک

بیش ا  0رو

در جدول شماره  3اطالعات کامل تری در مورد ماندگاری کرونا ویروس ها بر روی سطوح مخملف با ذکر نام
و سویه ویروس و نیز دمای آ مایش ذکر شده است .اکثراً اطالعات مربوط به کرونا ویتروس انستانی انتدمیک
سویه  ،HCoV- 229Eتوضیح داده شده است.

3
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جدول شماره -8ماندگاری کروناویروس ها بر روی سطوح مخملف
ماندگاری
رفرانس

(hساعت و d

دما

روز)

تلقیح
(تیتر ویروس)

سویه /ایزوله

48 h

20°C

8–24 h

30°C

≥ 28 d

4°C

3–28 d

20°C

4–96 h

40°C

≥ 28 d

4°C

4–28 d

20°C

4–96 h

40°C

5

5d

21°C

10 3

6

2–8 h

21°C

5 x 10 3

7

5d

دمای اتا

10 5

Strain P9

7

4d

دمای اتا

10 5

Strain P9

7

4–5 d

دمای اتا

10 5

Strain P9

3

4

4

8

10 6

Isolate HCoV-

MERS-

EMC/2012

CoV

ناشناخمه

دمای اتا

10 6

ناشناخمه

Strain 229E
Strains 229E and
OC43

10 5

Strain GVU6109

10 4

< 5 min

TGEV
اسمیل

10 6

24 h
3h

10 5

ویروس*

نوع سطح

7

4d

دمای اتا

10 5

Strain P9

5

5d

21°C

10 3

Strain 229E

9

≤5d

22°-25°C

10 5

Strain HKU39849

MHV

HCoV

HCoV
SARSCoV
SARSCoV

آلومینیوم
فلز
چوب

SARSCoV
SARS-

کاغذ

CoV
SARSCoV

شیشه

HCoV
SARSCoV

پالسسمیک
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نوع سطح

*ویروس

MERS-

Isolate HCoV-

CoV

EMC/2012

SARS-

)(تیتر ویروس

10 5

ماندگاری
دما

d ساعت وh(

رفرانس

)روز
20°C

48 h

30°C

8–24 h

3

Strain P9

10 5

دمای اتا

4d

7

Strain FFM1

10 7

دمای اتا

6–9 d

10

HCoV

Strain 229E

10 7

دمای اتا

2–6 d

10

HCoV

Strain 229E

10 3

21°C

5d

5

HCoV

Strain 229E

10 3

21°C

5d

5

5 x 10 3

21°C

≤8h

6

CoV
SARSCoV

پی وی سی

 ایزوله/سویه

تلقیح

سمیک
سیلیکونی
دسمکش
جراحی

HCoV

Strains 229E and
OC43

تکس
گان

SARS-

10 6
Strain GVU6109

10 5

2d
دمای اتا

24 h

8

یکبارمصرف

CoV

سرامیک

HCoV

Strain 229E

10 3

21°C

5d

5

تفلون

HCoV

Strain 229E

10 3

21°C

5d

5

10 4

*MERS = Middle East Respiratory Syndrome
HCoV = human coronavirus
TGEV = transmissible gastroenteritis virus
MHV = mouse hepatitis virus
SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome
5
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
معاونت غذا و دارو

اثر ضد عفونی کننده ها بر ویروس:
در بررسی اثر ضد عفونی کننده های مخملف بر کرونا ویروس  ، SARS-CoV-2مادار  05میکرولیمر ا این
ویروس به  035میکرولیمر ا هر یک ا محلول های ضد عفونی کننده اضافه گردید و نمایج نشان داد که بته
جز محلول آب و صابون بایه ضد عفونی کننده های مورد آ متایش (جتدول شتماره  )1در عترض  5دقیاته
ویروس را غیرفعال می کننتد .بنتابراین چنانچته ا روش غوطته ور کتردن در محلتول آب و صتابون جهتت
ضدعفونی اسمفاده می شود حداقل باید  05دقیاه در آن باقی بماند )0( .این مطلب مغایرتی با شسمن دستمها
با آب و صابون به مدت  21ثانیه ندارد چرا که روش ها ممفاوت است.
جدول شماره  -7اثر ضد مواد عفونی کننده بر کرونا ویروس SARS-CoV-2

محلول ضد عفونی

غلظت (درصد /نسبت) زمان الزم برای از بین بردن ویروس(دقیقه)

سفید کننده

0419

5

سفید کننده

0499

5

آب و صابون

0419

05

اتانل

01

5

پوویدون آیوداین

0/5

5

کلروکسینول

1/15

5

کلره زیدین

1/15

5

بنزالکونیوم کلراید

1/0

5

در بررسی اثر مواد ضد عفونی کننده بر روی کرونا ویروس ها به روش تست سوسپانسون مشخص گردید که
اتانول -2 ،%95پروپانول  ،%011ترکیبی ا  -2 %15پروپانول بتا -0 %31پروپتانول ،گلوتتاردی آلدئیتد،%2/5
فرم آلدئید %0و پوویدون آیوداین  % 0/5براحمی بیماری ایی کرونتا ویتروس را ا بتین متی برنتد( .جتدول
شماره)5
6

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
معاونت غذا و دارو

سدی هیپو کلریت برای مؤثر بودن باید حداقل غلظت  %1/20داشمه باشتد .پراکستید هیتدرو ن بتا غلظتت
 %1/5در مدت مان  0دقیاه مؤثر است .اطالعات در مورد بنزالکونیوم کلراید در مدت مان تمتاس منطاتی
( 01دقیاه) ممناقض است ،این ماده با غلظت  % 1/2بتی اثتر و بتا غلظتت  %1/15کتامالً متؤثر متی باشتد.
کلره زیدین دی گلوکونات اساساً بی اثر است( .جدول شماره )5

()2

در بررسی اثر مواد ضد عفونی کننده بر روی کرونا ویروس ها به روش تست حامل( )carrierمشخص گردیتد
که اتانول در محدوده غلظت  %52-00در مدت مان یک دقیاته متؤثر استت .ستدی هیپتو کلریتت %1/5و
گلوتاردی آلدئید  %2نیز کامال مؤثر است .در حالی که سدی هیپو کلریت ،%1/15بنزالکونیوم کلرایتد %1/11
و ارتوفما لدئید  %1/55کممر مؤثر است(.جدول شماره )5

()2

جدول شماره  -5غیرفعال سا ی کروناویروس ها با انواع مواد ضد عفونی کننده (آ مایش سوسپانسیون)
کاهش عفونت
رفرانس

ویروسی

زمان
تماس

سویه /ایزوله

ویروس*

غلظت

ماده ضد عفونی کننده

)(log 10
11

≥ 5.5

30 s

Isolate FFM-1

11

≥ 5.5

30 s

Isolate FFM-1

11

≥ 4.3

30 s

Isolate FFM-1

12

> 4.0

30 s

Strain EMC

10

≥ 5.0

30 s

Isolate FFM-1

13

> 3.9

10

Strains MHV-

min

2 and MHV-N

13

> 3.3

10
min

Strain I-71

SARSCoV
SARSCoV
SARSCoV
MERSCoV
SARSCoV

95%

85%

80%

80%

اتانول ()Ethanol

78%

MHV

70%

CCV

70%

7

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
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ماده ضد عفونی کننده

غلظت

*ویروس

 ایزوله/سویه

زمان
تماس

کاهش عفونت
ویروسی

رفرانس

(log 10)
100%

75%

75%
)2-Propanol( پروپانول-2
70%

)propanol

بنزالکونیوم کلراید
)Benzalkonium chloride(

CoV
SARSCoV
MERSCoV
SARSCoV

50%

MHV

50%

CCV
SARS-

2-( پروپانول-2 پروپانول و- 0
Propanol and 1-

SARS-

45% and

CoV

30%

SARSCoV

Isolate FFM-1

30 s

≥ 3.3

10

Isolate FFM-1

30 s

≥ 4.0

12

Strain EMC

30 s

≥ 4.0

12

Isolate FFM-1

30 s

≥ 3.3

10

Strains MHV-

10

2 and MHV-N

min

> 3.7

13

> 3.7

13

Strain I-71

10
min

Isolate FFM-1

30 s

≥ 4.3

11

Isolate FFM-1

30 s

≥ 2.8

10

ATCC VR-759

10

(strain OC43)

min

0.0

14

Strains MHV-

10

2 and MHV-N

min

> 3.7

13

> 3.7

13

0.2%

HCoV

0.05%

MHV

0.05%

CCV

Strain I-71

CCV

Strain S378

3d

3.0

15

CCV

Strain S378

3d

> 4.0

15

0.00175
%

10
min

دی دسیل دی ممیل آمونیوم کلراید
Didecyldimethyl(
)ammonium chloride

8

0.0025%
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ماده ضد عفونی کننده

غلظت

*ویروس

 ایزوله/سویه

زمان
تماس

کاهش عفونت
ویروسی

رفرانس

(log 10)
کلره زیدین دی گلوکونات

10

2 and MHV-N

min

MHV

0.02%

CCV

Strain I-71

0.21%

MHV

Strain MHV-1

30 s

0.01%

MHV

Strains MHV-

10

2 and MHV-N

min

0.01%

CCV

0.001%

MHV

0.001%

CCV

Strain I-71

0.5%

HCoV

Strain 229E

Chlorhexidine (
)digluconate

Strains MHV-

0.02%

0.7–0.8

13

0.3

13

≥ 4.0

16

2.3–2.8

13

1.1

13

0.3–0.6

13

0.9

13

1 min

> 4.0

17

Isolate FFM-1

2 min

> 3.0

10

Isolate FFM-1

2 min

> 3.0

10

> 3.5

13

> 3.7

13

24 h

> 4.0

18

5 min

> 4.0

19

Sodium ( هیپو کلریت سدی
)hypochlorite

Strain I-71

10
min

10
min

Strains MHV-

10

2 and MHV-N

min
10
min

Hydrogen ( پراکسید هیدرو ن
)peroxide

1%

0.7%

)Formaldehyde( فرم آلدئید

گلوتاردی آلدئید

9

SARSCoV
SARSCoV

0.7%

MHV

0.7%

CCV

0.009%

CCV

2.5%

SARSCoV

10
min
Strain I-71

Hanoi strain

10
min
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ماده ضد عفونی کننده

غلظت

*ویروس

 ایزوله/سویه

زمان
تماس

کاهش عفونت
ویروسی

رفرانس

(log 10)
)Glutardialdehyde(

0.5%

7.5%

4%

1%

1%
پوویدون آیودین
)Povidoneiodine(

0.47%

0.25%

0.23%

0.23%

0.23%

SARSCoV

Isolate FFM-1

2 min

> 4.0

10

15 s

4.6

20

15 s

5.0

20

1 min

> 4.0

19

15 s

4.3

20

Hanoi strain

1 min

3.8

19

Hanoi strain

1 min

> 4.0

19

Hanoi strain

1 min

> 4.0

19

Isolate FFM-1

15 s

≥ 4.4

21

15 s

≥ 4.4

21

MERS-

Isolate HCoV-

CoV

EMC/2012

MERS-

Isolate HCoV-

CoV

EMC/2012

SARSCoV

Hanoi strain

MERS-

Isolate HCoV-

CoV

EMC/2012

SARSCoV
SARSCoV
SARSCoV
SARSCoV
MERS-

Isolate HCoV-

CoV

EMC/2012

*SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome
MERS = Middle East Respiratory Syndrome
MHV = mouse hepatitis virus
CCV = canine coronavirus
HCoV = human coronavirus
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جدول شماره  -5غیرفعال سا ی کروناویروس ها با انواع مواد ضد عفونی کننده(تست حامل)
کاهش
رفرانس

بیماریزایی
ویروس

Organ
ic

حجم

سویه /ایزوله

ویروس*

غلظت

load

ماده ضد عفونی
کننده

)(log 10
__

50 μl

ناشناخمه

TGEV

71%

50 μl

ناشناخمه

MHV

71%

50 μl

ناشناخمه

TGEV

70%

50 μl

ناشناخمه

MHV

70%

20 μl

Strain 229E

HCoV

70%

50 μl

ناشناخمه

TGEV

62%

50 μl

ناشناخمه

MHV

62%

20 μl

Strain 229E

HCoV

0.04%

Strain 229E

HCoV

0.5%

HCoV

0.1%
0.06%

22

3.5

22

2.0

22

3.2

22

3.9

23

> 3.0

22

4.0

22

2.7

23

< 3.0

سرم5%

23

> 3.0

سرم5%

20 μl

23

> 3.0

سرم5%

20 μl

Strain 229E

22

0.4

50 μl

ناشناخمه

TGEV

22

0.6

50 μl

ناشناخمه

MHV

0.06%

23

< 3.0

سرم5%

20 μl

Strain 229E

HCoV

0.01%

23

> 3.0

سرم5%

20 μl

Strain 229E

HCoV

2%

__

__

__

سرم5%
__

__

اتانول
Ethanol

بنزالکونیوم کلراید
( Benzalkonium
)chloride

__

__

هیپو کلریت سدی
( Sodium
)hypochlorite

Glutardialdehyde
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__

22

2.3

22

1.7

24

*4.9–5.3

__

__

50 μl

ناشناخمه

TGEV

0.55%

50 μl

ناشناخمه

MHV

0.55%

20 μl

Purdue
strain type 1

بخار غلظمی
TGEV
نامشخص

Orthophtalaldehyde
پراکسید هیدرو ن
( Hydrogen
)peroxide

;*TGEV = transmissible gastroenteritis virus
;MHV = mouse hepatitis virus
;HCoV = human coronavirus
*depending on the volume of injected hydrogen peroxide.
توجه  :زمان تماس برای تمام مواد  1دقیقه و برای پراکسید هیدروژن  6-8ساعت بوده است و تمام نمونه هوا روی
سطح استیل آزمایش شده اند.

جمع بندی
همانطور که گفمه شد کروناویروس های انسانی می توانند روی سطوح در دمای اتا تا  9رو بیماری ا باقی
بمانند و این مدت در مورد کرونا ویروس های حیوانی بسیار بیشمر و  22رو است .به همین دلیل ستطوحی
که به طور ممناوب در تماس هسمند ،به خصو
می کنند.

در مراکز درمانی ناش عمده ایی در انماال ویتروس اعمتال

()2

اطالعاتی در مورد انماال کرونا ویروس ها ا سطوح آلوده به دست ها در دسمرس نیست .هر چنتد در متورد
ویروس آنفو نزا  Aنشان داده شده است که تماس  5ثانیه ایی با سطح آلتوده  %30/0ا بتار ویتروس را بته
دست منماتل متی کنتد .در متورد ویتروس پتاراآنفو نزا تمتاس  3-5ثانیته ایتی میتزان کممتری ا انماتال
ویروس( )%0/5را به دنبال دارد.

()2

یک مطالعه نشان داده است که دانش آمو ان  23بار در ساعت ،صورت خود را با دسمانشان لمس می کننتد،
که بیشمرین تماس با پوست( )%55و سپس با دهان ( ،)%35بینی ( )%30و چش ها ( )%30می باشد.

()2
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هر چند میزان بارگزاری ( )loadویروس بر روی سطوح در موقعیتت شتیوع مشتخص نیستت ،کتاهش بتار
ویروسی روی سطوح بوسیله ضدعفونی کردن امکان پذیر است .به خصو

در مورد سطوحی کته بیشتمر در

تماس هسمند و یا در اطراف فرد بیمار وجود دارد و بار ویروسی با تری دارند.

()2

 WHOپیشنهاد می دهد که پاکسا ی محیطی و روش های ضد عفونی کردن به صتورت صتحیح و متداوم
انجام شود .پاکسا ی محیط توسط آب و شوینده مناسب و اسمفاده ا ضد عفونی کننده هتای معمتول بترای
ضد عفونی سطوح بیمارسمانی(مانند هیپوکلریت سدی ) مؤثر و کارآمد است .به طور معمول ،سفید کننده (با
غلظت  %5هیپو کلریت سدی ) با رقت  ،04011که غلظت نهایی  %1/15را به دست می دهد ،اسمفاده شتود.
نمایج این تحایق نیز نشان داده است هیپو کلریت سدی با غلظت  %1/0و در مان تماس یک دقیاته ،متؤثر
است (جدول شماره  .)5به همین دلیل مناسب است پیشنهاد داده شود که رقت  0451ا سفید کننده هتای
اسماندارد برای کروناویروس ها اسمفاده شود .برای ضد عفونی سطوح کوچک اتانول  % 52-00نمایج مشابه به
دنبال داشمه است .غلظت  %01اتانول برای ضد عفونی سطوح کوچک توسط  WHOنیز پیشنهاد داده شده
است.

()2

اطالعاتی در مورد چ ون ی آلوده شدن دست ها و یا بار ویروس که پس ا تماس با بیمار یا سطوح آلوده بتر
روی دست ها ایجاد می شود ،وجود ندارد WHO .پیشنهاد می دهد که ترجیحاً برای ضد عفونی دست هتا
ا مایع ضد عفونی دست با پایه الکلی اسمفاده گردد ،برای مثال پس ا درآوردن دسمکش .همچنین ار یتابی
فرمو سیون بر پایه اتانول  %21یا  -2پروپتانول  %05در برابتر ویتروس  SARS CoVو MERS CoV
نشان داده است که هر دو بسیار مؤثر هسمند.

()2

اطالعات آ مایش اهی در مورد کارآیی شسمشتوی دستت هتا در ماابتل آلتودگی کرونتا ویروستی دستمها در
دسمرس نمی باشد ،هر چند در تایوان نشان داده شده است که ایجاد مکان هتای شسمشتوی دستت هتا در
قسمت اور انس تنها تدبیر کنمرل آلودگی است و بطور محسوستی بتا حفا تت کادردرمتانی ا آلتودگی بته
 SARS CoVدر ارتباط است .بنابراین بهداشت دست ها می تواند اثر محافظمی داشمه باشد.

()2
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جلوگیری ا شیوع و انماال ویروس مانی بطور موفق امکان پذیر است که تدابیر صحیح بته صتورت مستممر
)2(

.بکار گرفمه شود

. رو بیماری ا باقی متی ماننتد9  کرونا ویروس های انسانی بر روی سطوح تاریباً تا،بنابراین به طور خالصه
 به طور چشم یری بیماری ایی ویروس را بتر روی%52-00  و اتانول%1/0 ضدعفونی سطوح با هیپو کلریت
 نیتز چنتینSARS CoV2  در مورد ویروس. کاهش می دهد، در مدت مان تماس یک دقیاه،سطوح
)2(
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انواع ماسک های پزشکی
با توجه به شیوع بیماری ویروسی کرونا و نیا به اطالعاتی در خصو
درخصو

انواع ماسک ها ،در ذیل به مطتالبی

انواع آنها و کاربردشان پرداخمه می شود.

ماسک های پزشکی بیشمر به عنوان ماسک های جراحی شناخمه می شوند .ماسک جراحی بته عنتوان یتک
محافظ در برابر ذارت معلق عفونی در فضا شناخمه شده و توسط ممخصصان سالمت در حین عمتل جراحتی
توصیه شده است .آنها به طور عمده توسط ممخصصان مراقبت های بهداشمی مورد اسمفاده قرار می گیرند تا
ا خود و دی ران در برابر شیوع بیماری های عفونی ناشی ا هوا ،مایعات بدن و ذرات معلق محافظت کنند.
ماسک های پزشکی یا جراحی برای پوشاندن دهان و بینی شما در نظر گرفمه شتده استت .آنهتا بتا متوادی
طراحی شده اند که می توانند ذرات بزرگ ،ترشحات و ...را مسدود کنند ،همه این موارد ممکن است حتاوی
ویروس یا باکمری هایی باشد که برای شما مضر باشد.
با این حال ،ذرات کوچک ممکن است هنو ه بموانند به یک ماسک پزشکی نفوذ کنند .ایتن ماستک هتا
برای محافظت ا فردی که آن را پوشیده در برابر اسمنشا باکمریهای موجود در هتوا یتا ذرات ویتروس
طراحی نشده اند و نسبت به ماسک هایی چون ماسک  N95یا  FPPکه به دلیل داشمن مواد ،شکل و
یه های محک محافظ بهمری هسمند ،محافظت کممری دارند.
ماسک های معمولی دوالیه کشودار :ایتن ماستک هتا بینتی و دهتان را متی پوشتانند امتا بته صتورت
نمی چسبند و در شرایط عمومی پزشکی اسمفاده می شوند .این ماسک ها برای محافظت یک طرفه ،بترای
جلوگیری و ممانعت ا خروج مایعات بدن و ورود به هوا ،به طورمثال بترای جلتوگیری ا سترفه و عطسته
طراحی شده اند و در برابر خون مااوم نیسمند.
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ماسک های جراحی سه الیه بند دار :در برابر ختون ،ترشتحات و حتدود 95درصتد نیتز در برابتر ذرات
باکمریها مااوم هسمند .این ماسک ها بیشمر ا ماسک های معمولی به صورت متی چستبند .در حتالی کته
ماسک های فیلمردار ایده آل هسمند ،ماسک های جراحی نیز هنو ه برخی ا کارهای مفید را در مینته
محافظت ا ویروس انجام می دهند .آنها مانع ا تماس های مکرر دست های ما با صورت به ویتهه دهتان و
بینی می شوند .طبق یک مطالعه ،ما به طور مموسط  09بار در ساعت صتورت ختود را لمتس متی کنتی .
بنابراین می توانی عوامل میکروب ا را به دسمها و سپس به صورت خود منماتل کنتی  ،پتس استمفاده ا
ماسک جراحی در این موارد مفید محسوب می شود.

 -8ماسک های فیلتردار برای حفاظت فردی:
این ماسک ها محک هسمند و به منظور پوشش دهی کامل صورت طراحی شده اند و کامالً به صورت می-
چسبند .با فیلمر کردن هوای تنفس شده ،برای حفا ت دو طرفه طراحی شده اند و در برابر خون ،ترشحات
و ذرات غیر روغنی ،مااوم هسمند .به صورت یکبار مصرف می باشند .برخی نیمه صورت را متی پوشتانند و
برخی کامالً صورت را کاور می کنند.
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انواع ماسک فیلتردار :
ماسک های :FFP
ماسک های  FFPکه با اسماندارد اروپایی  EN149: 2001طباه بندی شده اند*:
ماسک فیلمردار  :FFP1ماسک مناسب برای ذرات بزرگمر ا  5میکرون با فیلمراسیون  21درصد
ماسک فیلمردار  :FFP2ماسک مناسب برای ذرات بین  2تا  5میکرون با فیلمراسیون  91درصد
ماسک فیلمردار  :FFP3ماسک مناسب برای ذرات کوچکمر ا  2میکرون با فیلمراسیون  99درصد

ماسک های  Nو  Pو R
ماسک های  Nو  Pو  Rکه با اسماندارد امریکایی  NIOSHطباه بندی شده اند*:

ماسک فیلتردار کربن اکتیو یا کربن دار:
در این نوع ماسک ها یه هایی ا کربن فعال شده (کربن اکیمتو) بته منظتور حفا تت در ماابتل گا هتا و
بخارها در نظر گرفمه می شوند ،که باعث می شود که بوی آلودگی و گا های مضر هوا به داخل ماسک نفوذ
نکند.
*

منبع دو جدول فو  4طباه بندی ماسکها  -روابط عمومی اداره کل تجهیزات
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تاریخ انقضا و عمر مفید استفاده از ماسک فیلتردار:
به طور عمومی عمر مفید ماسک فیلمردار  N95و  FFP2می تواند تا  2ساعت کاری باشتد امتا بته طتور
کلی در سه حالت یر باید ماسک فیلمردار  N95یا  FFP2تعویض شود:
 اگر قالب کاسه ای شکل ماسک فرم خود را ا دست داده باشتد و روی صتورتمان بته طتور کامتل
محک نچسبد که باعث نشت هوای بیرون به درون ماسک شود.
 اگر با وجود دن ماسک روی صورت بوی دود و هوای آلوده ا بیرون را احساس می کنید.
 اگر فیلمر ماسک کثیف شده باشد و آلودگی ها گرد و غبار روی سطح آن دیده شود که قابل تمیز
شدن نباشند .آغشمه شدن به خون ،ترشحات و یا هر عامل عفونی دی تر ا بیمتار ،آستیب دیتدن
ماسک ،افزایش قابل توجه مااومت تنفسی
توصیه جدی:

مراحل قرار دادن ماسک پزشکی روی صورت
دسمان خود را تمیز کنید4
دسمان خود را تمیز کنید 4قبل ا لمس ماسک تمیز ،دسمان خود را با آب و صتابون کتامالً بشتویید .بایتد
دسمان خود را حداقل  21ثانیه بشویید.

همیشه ا یک حوله کاغذی تمیز برای خشک کردن دسمان خود اسمفاده کنید و سپس آن حوله کاغذی را
درون سطل باله بیندا ید .قبل ا اینکته آن را دور بیندا یتد ممکتن استت بخواهیتد ا آن حولته کاغتذی
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اسمفاده کنید تا پس ا شسمن دسمان خود ،در را با و بسمه کنید.
ماسک را بررسی کنید 4هن امی که یک ماسک جدید را ا جعبه درمی آورید ،آن را چک کنید تا اطمینان
حاصل کنید که هیچ گونه ناص ،سوراخ و پارگی در ماسک وجود ندارد .اگر ماسک دارای ناایص ،سوراخ و
شکاف است ،آن را دور ریخمه و ماسک جدید (اسمفاده نشده) دی ری را انمخاب کنید.
قسمت با ی ماسک را به درسمی تنظی کنید 4برای اینکه ماسک تا حد ممکن به پوست شما نزدیک شود،
قسمت با ی ماسک دارای لبه خمیده اما محک خواهد بود که می تواند در اطراف بینی شتما قترار گیترد.
قبل ا اسمفاده ا ماسک روی صورت خود اطمینان حاصل کنید که این قسمت به سمت با قرار دارد.

قسمت داخلی بیشتر ماسک های پزشکی به رنگ سفید است.
ا طرف مناسب ماسک به سمت بیرون اطمینان حاصل کنید 4قسمت داخلی بیشمر ماسک های پزشکی به
رنگ سفید است ،در حالی که قسمت بیرونی دارای نوعی رنگ استت .قبتل ا استمفاده ا ماستک بتر روی
صورت خود ،اطمینان حاصل کنید که قسمت سفید ماسک به سمت صورت شما باشد.

ماسک را روی صورت خود قرار دهید 4انواع مخملفی ا ماسک های پزشتکی موجتود استت کته هتر کتدام
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روش های مخملفی برای اتصال ماسک به سر شما دارند.
انواع مختلف ماسک های پزشکی بر اساس نوع بستن:
حلاه گوش 4برخی ا ماسک ها دارای  2حلاه گوش در دو طرف ماسک هسمند .ایتن حلاته هتا بته طتور
معمول ا یک ماده ا سمیک ساخمه شده اند تا بموان آنها را کشید .ایتن نتوع ماستک را توستط حلاته هتا
بردارید 0 ،حلاه را دور یک گوش قرار دهید و سپس حلاه دی ر را در اطراف گوش دی ر خود قرار دهید.
گره ای یا بندی 4برخی ا ماسک ها با تکه های پارچه ای که به پشت سر شما گتره ختورده استت ،ارائته
می شود .بیشمر ماسک ها با بندهای با یی و پایینی همراه هسمند .ماسک را به وسیله بنتدهای بتا بلنتد
کنید ،بندها را در پشت سر خود قرار دهید و آنها را به ه وصل کنید.
نواری 4بعضی ا ماسک ها دارای  2بند ا سمیک هسمند که در پشت و اطراف پشت سر شما قترار دارنتد.
ماسک را جلوی صورت خود ن ه دارید ،بند با را با ی سر خود بکشید و آن را در اطراف تاج سر خود قرار
دهید .سپس باند پایین را با ی سر خود بکشید و آن را در پایه جمجمه قرار دهید.

تنظیم قسمت روی بینی ماسک
قطعه بینی را تنظی کنید 4اکنون که ماسک پزشکی روی سر و صورت شما قرار گرفمته استت ،ا ان شتت
اشاره و ان شت شست خود اسمفاده کنید تا قسمت خمیده لبه با ی ماسک را در اطتراف پتل بینتی ختود
بچسبانید.
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در صورت لزوم باند پایین ماسک را گره بزنید 4اگر در حال اسمفاده ا ماستک بتا بنتدهایی هستمید کته در
قسمت با و پایین گره خورده است ،اکنون می توانید باند پایین را در یر پایته جمجمته ختود ببندیتد .ا
آنجا که تنظی قطعه بینی می تواند بر روی مناسب بودن ماسک تأثیر ب ذارد ،بهمتر استت بعتد ا تنظتی
قسمت بینی بندهای پایین را ببندید.

اگر تسمه های پایین را قبالً به ه گره ده اید ،شاید در صورت لزوم مجبور شوید دوباره آنها را محک تر
کنید.
ماسک را به صورت و یر چانه خود بچسبانید .پس ا آنکه ماسک کامالً ایمن شد ،آن را تنظتی کنیتد تتا
مطمئن شوید که صورت و دهان شما را پوشانده است ،و لبه پایینی یر چانه شما قرار دارد.

درآوردن ماسک پزشکی:


دسمان خود را تمیز کنید 4بسمه به آنچه که قبل ا برداشمن ماسک بتا دستمان ختود انجتام
داده اید ،ممکن است

م باشد که دسمان خود را بشویید.
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برای برداشمن ماسک ا بندهای آن کمک ب یرید و به قسمت جلویی و فیلمر آن دست نزنید
چرا که امکان انماال آلودگی به بدن شما وجود دارد.



ماسک های پزشکی طوری طراحی شده اند که فاط یک بار قابل اسمفاده هستمند .بنتابراین
وقمی ماسک را جدا کردید ،فوراً آن را درون سطل باله ب ذارید.



در محیط های پزشکی احمما ً سطل باله مخصو

برای وسایل بیوشیمیایی مانند ماستک

های اسمفاده شده و دسمکش وجود دارد .در یک محیط غیر پزشکی که ماستک متی توانتد
آلوده باشد ،ماسک را به تنهایی درون یک کیسه پالسمیکی قرار دهید .کیسته پالستمیکی را
گره بزنید و سپس کیسه پالسمیکی را درون سطل باله بیندا ید.


پس ا برداشمن و دور انداخمن ماسک دوباره دست هایمان را بشویید تا آلودگی منمال شتده
به دست هایمان را ا بین ببرد.
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پاسخ به پرسش های پرتکرار در خصوص استفاده از ماسک های تنفسی -ویرایش دوم :دهم
فروردین 1822
مهدی جهان یری
دانشیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار ،دانشکدۀ بهداشت ،دانش اه علوم پزشکی شیرا

چه تفاوتی بین ماسک  N95با ماسک جراحی وجود دارد؟
در بان ان لیسی ،دو کلمۀ  Respiratorو  Maskوجود دارد که در بان فارسی هتر دو ،ماستک ترجمته
می شوند  .ماسک های  ،N95به عنوان  ،Respiratorولتی ماستک جراحتی بتا عنتوان  Maskشتناخمه
می شود.

ماسکN95

ماسک جراحی

عنوان تخصصی

Respirator

Mask

کاربرد

ذرات کوچک غیرروغنی

نوع انطبا صورت

چسبان Tight fit

غیرچسبان Loose fit

نیا به آ مون انطبا

بله

خیر

نیا به آ مون کیپ بودن (توسط خود
اسمفاده کننده)

بله (در هر بار اسمفاده)
در صورت آسیب فیزیکی )حمی به

محدودیت ها

کش های آن (یا هن ام آلودگی سطح آن
با ترشحات بیمار ،باید در سطل باله
عفونی انداخمه شود)

فاط ترشحات و قطرات بزرگ
منمشرشده (مثل پرتاب بزا بیمار(

خیر

یکبار مصرف است
(بعد ا هر بار اسمفاده باید در سطل
باله عفونی انداخمه شود(.
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آیا می توان به جای ماسک های  N95/FFP2از ماسک های جراحی به منظور حفاظوت در
برابر ویروس ها استفاده کرد؟
پاسخ:
ماسک های جراحی به منظور اسمفاده به عنوان ماسک های ذرات )و ویروسها) طراحی نشده اند و قتادر بته
تأمین حفا ت کافی ،همانند ماسک های  N95نیسمند .با این حال ،ایتن ماستک بترای حفا تت در برابتر
ترشحات ناشی ا عطسه ،سرفه و نیز برای بیمارانی که این عالئ را دارند ،مناسب است.
ماسک های جراحی به طور اثربخش ،ذرات کوچک موجود در هوا را فیلمر نکرده و ا نشمی ناشی ا لبه های
ماسک ،هن ام نفس کشیدن کاربران جلوگیری نمی کند.
ماسک های جراحی ،به عنوان آخرین گزینه ،برای کارکنان بهداشمی درمانی ای که در مواجهه بتا بیمتاران
هسمند و به هر دلیل به ماسک های (FFP2) N95دسمرسی ندارد ،اسمفاده می شود.
منظور از ماسک های فیلتردار یا سوپاپ دار چیست؟
عموم مردم ،به اشمباه ماسک های سوپاپ دار را ماسک های فیلمردار می نامند و بعضاً تصور می کننتد کته
سوپاپ همان فیلمر است .سوپاپ در واقع شیر با دمی است که هن ام دم بسمه و هن ام با دم با می شود.
کار سوپاپ در واقع خروج راحت تر هوا با دمی است که سبب تجمع کممر هوای با دمی و رطوبت در هوای
ناحیۀ تنفسی کاربر می شود.
اگر ا ماسک های سوپاپ دار اسمفاده می کنید ،همیشه دقت کنید که یۀ

تینتی یتا ستمیکی ستوپاپ

سال باشد و به اصطالح ،تغییر شکل نداده باشد .در صورت ناص ،آلودگی بدون عبور ا فیلمتر ماستک وارد
ناحیۀ تنفسی فرد شده و سالمت فرد را در معرض خطر قرار می دهد.
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آیا بیماران می توانند از ماسک های سوپاپ دار استفاده کنند؟
پاسخ:
ماسک های سوپاپ دار برای افراد سال  ،مناسب است؛ ولی افراد بیمار نباید ا این ونه ماستک هتا استمفاده
کنند .چرا که هوای با دمی آنها که آلوده است ،بدون عبور ا فیلمر در محیط منمشر شده و افراد دی ر را در
معرض خطر قرار می دهد.
ماسک های سوپاپ دار برای افراد بیمار و افرادی که عالئ تنفسی (تب ،سترفه ،عطسته ،تن تی نفتس و )...
دارند ،نباید اسمفاده شود.
چرا گفته می شود هنگام استفاده از ماسک ،فرد نباید ریش ،سبیل یا موی صوورت داشوته
باشد؟
پاسخ:
ماسک های  N95یا  FFP2جزء ماسک های چسبان یا فشار منفی طباه بندی می شوند .بدین معنی کته
این ماسک ها مانی حفا ت کافی فراه می کنند که به طور کامل روی صورت کیپ شوند و هیچ مانع یتا
شکافی مثل ریش ،ته ریش ،سبیل ،خال ،جوش و  ...در محل تماس لبه های ماسک با صورت وجود نداشمه
باشد .در غیر این صورت ،هوای آلوده ممکن است ا لبه های ماسک به داخل ناحیۀ تنفسی کاربر وارد شود.
به عالوه ،نحوۀ تنظی ماسک ،حصول اطمینان ا کیپ شدن آن بتر صتورت و نیتز ،انمختاب انتدا ه و متدل
مناسب ماسک ،در اطمینان ا کارایی آنها بسیار اهمیت دارد.
برای اینکه ماسک اثر حفاظتی داشته باشد ،چه نکات مهمی را باید مدنظر قرار داد؟
پاسخ:
 انمخاب صحیح نوع ماسک
 اطمینان ا کارایی فیلمر آن
 نحوۀ اسمفادۀ صحیح
 تنظی ماسک و انطبا یا کیپ شدن آن روی صورت
 ن هداری و رعایت بهداشت دست ،قبل و پس ا پوشیدن ماسک
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نحوۀ صحیح پوشیدن ماسک های  N95/FFP2چگونه است؟
پاسخ:
برای پوشیدن ماسک باید دسمها را به طور کامل و مطابق اصول صحیح بهداشمی مخصو

دست ،شسمشتو

دهید و سپس مطابق مراحل نشان داده شده در شکل یر ،ماسک را اسمفاده کنید.

دقت داشمه باشید که اسمفاده ا ماسک مانی مؤثر استت کته همتراه بتا رعایتت اصتول بهداشتت دستت و
شسمشوی آن باشد.
دسمها به هیچ عنوان با سطح آلودۀ ماسک تماس پیدا نکند.
توجه 4نحوه پوشیدن مدلهای مخملف ماسک ها می تواتند ممفاوت باشد .برای اطالع ا نحوه پوشیدن صحیح
ماسک ها به توصیه های سا نده مراجعه کنید.
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نحوۀ دور انداختن و دفع ماسک های استفاده شده چگونه است؟

: منابع
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-howto-use-masks
https://www.ehss.vt.edu/uploaded_docs/201402031829220.NRP%20Designations.pdf
https://www.osha.gov/video/respiratory_protection/resptypes_transcript.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/UnderstandDifferenceInfographic-508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirator-use-faq.html
https://fastlifehacks.com/n95-vs-ffp/

1 3M Technical Bulletin, Surgical N95 vs. Standard N95 – Which to Consider? January,
2020, Available from: multimedia.3m.com › mws › media › surgical-n95-vs-standardn95-w...
2- Frequently Asked Questions about Personal Protective Equipment , Available from:
https://www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirator-use-faq.html

29

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
معاونت غذا و دارو

3- World Health Organization. Advice on the use of masks the community, during home
care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV)
outbreak. January 29, 2020.
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دستکش یکبار مصرف پزشکی
دسمکش یکبار مصرف پزشکی به علت جلوگیری ا انماال آلتودگی مماابتل بتین بیمتاران ،پرستماران و یتا
پزشکان ناش به سزایی را در صنعت پزشکی و درمتانی ایفتا کترده و همچنتین در برابتر متواد شتیمیایی،
ویروسها و باکمری های خطرناک ا بدن محافظت می کنند.
با توجه به کاربردهای گوناگون و ممعدد دسمکش ها و نیز مکان هایی که ا آن استمفاده متیگتردد ،بترای
افزایش اثر بخشی دسمکش ها

م است ،دسمکش مناسب انمخاب و ا آن به درسمی اسمفاده گردد.

عوامل مؤثر در انتخاب دستکش یکبار مصرف مناسب
گزینه های مخملفی ا دسمکش یکبار مصرف با توجه به نیا های مخملتف جامعته وجتود دارد و دانستمن
اطالعاتی ا قبیل میزان حفا ت ،راحمی ،دوام و نیز نوع دسمکش در انمخاب آن مه است.
با انمخاب های فراوانی که داری  ،تصمی

گیری می تواند کمی سخت باشد ،اما دانسمن اطالعات بیشمر در

مورد انواع دسمکش ها روند انمخاب را ساده تر میکند.
انواع دستکش یکبار مصرف پزشکی
 نایلونی


تکس

 وینیل
 نیمریل
 جراحی
دسمکش یکبار مصرف پزشکی معمو ا پلیمرهایی مانند تکس ،وینیل و نیمریل ساخمه می شوند ،اگرچه
ممکن است دسمکش های یکبار مصرف ا مواد دی ر مانند نئوپرن نیز ساخمه شوند.
دستکش التکس
تکس مادهای است که به طور طبیعی ا مایع شیری رن ی که ا درخت کائوچو به دست میآید امتا نتوع
مصنوعی آن با پلیمریزاسیون یک مونومر مثل اسمایرن که با ماده فعال ستطحی امولستیون شتده ستاخمه
میشود.
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دسمکش تکس غیر اسمریل در آ مایش اهها و معاینات پزشکی و حمی در محیطهای آشپزی که نیتا بته
انجام کار دقیق با دست است بکار میرود .درحالی که دسمکش تکس اسمریل کاربری با یی در عملهای
جراحی و معاینات داخلی پزشکی دارد.

نکمه مه در مورد دسمکشهای تکس امکان وجود حساسیت به آنها ست .خفیتفتترین حساستیمی کته
ممکن است دسمکش های تکس برای دستمان شتما ایجتاد کنتد ،بته صتورت خشتکی ،ختارش ،ستو ش،
پوسمه ریزی و قرمزی پوست اهر شده و در اثر اسمفادهی مداوم ا

تکس پدیدار میشود .ممکتن استت

پس ا چند هفمه اسمفاده ،این حساسیتها به صورت شدیدتری برو پیدا کنند که در این صورت بایتد بته
پزشک مراجعه شود .لذا با وجود این که دسمکش تکس ا حتس بهمتری در دستت در ماایسته بتا دی تر
دسمکشها برخوردار هسمند و کشسانی با تر و مااومت بیشمری نستبت بته ستوراخ شتدن در ماایسته بتا
وینیل دارند ،برای افرادی که به آن حساسیت دارند اسمفاده ا دسمکشهای وینیل توصیه میشود.
ویژگی های عمومی:
 فیت شدن در دست مانند پوست دوم
 حفظ سطح با یی ا حس مسه
 قابل اسمفاده برای مدت طو نی ،بدون ایجاد مشکل
 مناسب برای اسمفاده در محیط های با ریسک با مانند محیط های عفونی
 قیمت مناسب
 ک پودر ،برای راحمی در پوشاندن دست
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 بسیار منعطف و در عین حال محک
 قابل تجزیه در محیط یست
موارد استفاده از دستکش های التکس:
معمو ً این دسمکش ها برای محیط های آشپزی ،آ مایش اهی و معایناتی که نیا به انجتام کتار دقیتق بتا
دست است ،مناسب میباشد .دسمکشهای تکس می توانند منجر به واکنش های آلر یک برای برختی ا
کاربران شود ،امّا با این وجود بسیار پُرمصرف میباشند چرا که بته دلیتل انعطتافپتذیری و استمحکام ایتن
دسمکش ها ،دست کاربر به راحمی داخل دسمکش میشود و به وی اجا ه میدهد همه چیز را بته راحمتی
لمس نماید که باعث بهبود عملکرد ممخصصان و جراحان پزشکی میشود .دسمکشهای مورد استمفاده در
جراحی اساساً ا

تکس طبیعی یا مصنوعی ساخمه می شوند .اسمفاده ا دسمکش تکس پزشکی قتدممی

صد ساله دارد .د یل بسیاری برای اسمفاده ا این دسمکشها در معاینات و جراحیها وجود دارد.
واکنشهای حساسیتزای دستکش التکس:
خفیفترین حساسیمی که ممکن است دسمکش های تکس بترای دستمان شتما ایجتاد کنتد ،بته صتورت
خشکی ،خارش ،سو ش ،پوسمه ریزی و قرمزی پوست است که در اثر استمفادهی متداوم ا

تکتس دیتده

میشود .ممکن است پتس ا چنتد هفمته استمفاده ،ایتن حساستیتهتا بته صتورت شتدیدتری بترو پیتدا
کنند .نادرترین و شدیدترین نوع حساستیت ،حساستیت تماستی فتوری استت کته بعتد ا تمتاس عالئت
حساسیت به صورت آبریزش بینی ،قرمزی چش  ،گرفم ی عضالنی ،کهیر و خارش شدید نمایان می شود.
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دستکش وینیل
این دسمکشها ا مواد مصنوعی کلرید پلی وینیل تولید میشوند و همانطور که گفمه شد برای افرادی که
به تکس حساسیت دارند ایدهآل هسمند .دسمکشهای وینیل به طور کامل به دست نمیچسبند لذا برای
مصارفی که نیا به تعویض یاد دسمکش دارند بسیار مناسب اند .دسمکشهای وینیل در برابر مواد نفمتی،
او ون ،گریس ،اسیدی و با ی مااوم بوده و به دلیل ضخامت بیشمر ا

تکس در مصارفی مانند تمیز کاری،

نااشی ،محیطهای آ مایش اهی و آشپزخانه مورد اسمفاده قرار میگیرند .ا سوی دی تر ایتن دستمکشهتا
اغلب در ماایسه با دی ر دسمکشهای با کارکرد مشابه ،قیمت پایینتری داشمه و به صرفهتر هسمند.

ویژگی های عمومی:
 بدون تکس
 ا نظر فیت شدن به دست ،ضعیفمر ا دو نوع دی ر
 مناسب برای اسمفاده ی کوتاه مدت و محیط های با ریسک پایین
 ار ان ترین نوع دسمکش
 مناسب برای اسمفاده در محیط های بی خطر
 ک پودر جهت راحمی در پوشاندن به دست
کاربرد دستکشهای وینیل :
این دسمکشها معمو ً در تمیز کاری ،نااشی ،مونما کاری ،محتیطهتای آ مایشت اهی و آشتپزی استمفاده
میشود.
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دستکش نیتریل:
دسمکشهای نیمریل ا اکریلونیمریل بوتادین (نوعی پلیمر ترکیبی) ساخمه شده و عاری ا هرگونه تکتس
و پروتئین است .فرمو سیون این دسمکش ها سبب مااومت با در برابر مواد شتیمیایی ،ستایش و ستوراخ
شدن گشمه و ا سویی انعطاف با  ،راحمی و کاهش خسم ی دست را تضمین میکنند .براساس تحایاتات
انجام شده اسمفاده ا دسمکش نیمریل تأثیر سویی بر مهتارت دستت نتدارد ،لتذا استمفاده ا آن بتهعنتوان
جای زینی برای دسمکشهای تکس با در نظر گرفمن مزیت عدم ایجاد واکنشهای آلر یتک متورد تأییتد
است .شایان ذکر است این دسمکشها اغلب در ماایسه با دی ر دسمکشها قیمت با تری دارند.

ویژگی های عمومی :
 بدون تکس
 مااوممرین دسمکش در برابر سوراخ شدن یا پاره شدن
 حفظ سطح با یی ا حس مسه
 فیت شدن خیلی خوب به دست
 مناسب برای اسمفاده ی طو نی مدت
 مناسب برای محیط های با ریسک با مانند محیط های عفونی
 مااوم در برابر بسیاری ا مواد شیمیایی
 طول عمر با  ،حمی در صورت عدم اسمفاده
 ساخمه شده در رنگ های آبی یا مشکی که موجب تشخیص سوراخ یا پاره شدگی می شود
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کاربرد دستکش های نیتریل:
دسمکش نیمریل در محیط های آ مایش اهی ،شیمیایی و یا آشپزی مورد اسمفاده قرار متی گیترد .امترو ه
اکثر آ مایش اه ها به منظور کاهش وقوع حساسیت به تکس در کارگران ،دستمکش نیمریتل را جتای زین
دسمکش تکس می کنند .دسمکش های نیمریل ) (high nitrilآ مایش اهی با درجته بتا ی مهتارت و
چابکی ،به منظتور کتاهش دادن ریستک حتواد و جراحتات ،ا احمیاجتات ضتروری در  HPAو CEPR
می باشد.
دستکش جراحی
دسمکشهای جراحی تکس دار در ماایسه با دی ر دسمکشها دارای با ترین کیفیتت هستمند .دستمکش
جراحی به دلیل اسمریل بودن برای جراحی مورد اسمفاده قترار متیگیرنتد .ایتن دستمکشهتا ا

ستمیک

طبیعی ساخمه شدهاند و حس عالی لمس کردن را فراه ساخمه و ا حساسیت با یی برخوردار اند.
اگر چه دسمکشهای جراحی که امرو ه در دسمرساند ،ا مواد دی تری نظیتر پلتی ستوپرین نیتز ستاخمه
میشوند ولی دسمکشهای جراحی تکسدار برای انجام عمل توسط جراحان ترجیح داده میشتوند ،چترا
که امرو ه این مدل توسط تکنولو ی بهبود یافمه و حساسیت پوسمی ک تری را ایجاد میکند.
این دسمکشها در انواع پودری ،ک پودر و بدون پودر تولید میشوند و اسمفاده ا پودر در این دسمکش ها
به دلیل راحمی در پوشیدن صورت میپذیرد .امرو ه برای جلوگیری ا آسیب بته بیمتار و یتا متواردی کته
ممکن است تماس مسمای با پودر داشمه باشند ا پودر نشاسمه ذرت برای تهیه این دسمکشهتا استمفاده
میشود.
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بهترین نوع دستکش
اگر بخواهید یک انمخاب دقیق بین دسمکش های نیمریل و وینیل و تکتس داشتمه باشتید ،ا بتین انتواع
دسمکش ها ،دسمکش هتای نیمریتل متی توانتد بهمترین گزینته باشتد .ایتن دستمکش هماننتد دستمکش
وینیل جای زین مناسبی برای افراد دارای حساسیت به دسمکش تکس استت و ا

تکتس ماتاوم تتر و ا

وینیل راحت تر و نرم تر است .پیشنهاد میشود در صورت کار با مواد شیمیایی و روغنی ،ا نیمریل اسمفاده
شود .دسمکش های نیمریل نسبت به تکس و وینیل ،مااوم تر بوده و اسمحکام بیشمری نسبت به ستوراخ
شدن و پارگی دارد .در ماایسه با وینیل ،نیمریل ها قابلیت کشسانی بیشمر داشمه و ضخی تر است .با ایتن
وجود قدرت ا سمیکه تکس طبیعی بهمر ا هر دو نوع است .ا سویی در ساخت دسمکش هتای وینیتل و
تکس ،ا ترکیبات پروتئینی اسمفاده شده که این امر در ترکیبات ساخت نیمریل بکار بترده نشتده استت.
درنمیجه احممال واکنش های پوسمی به نسبت یادی کاهش می دهد.
د یل بسیاری وجود دارد که نیمریل را بهمرین دسمکش ا نظر درجه پزشکی معرفی کرده است کته ا آن
جمله می توان به موارد یر اشاره کرد4
 تمام دسمکش های نیمریل درجه پزشکی دارند و بدون تکس هسمند و در نمیجه ضد حساستیت
بوده و احممال برو واکنش های حساسیمی و ناراحمی های پوسمی را کاهش می دهند.
 نسبت به دسمکش های وینیل و تکس ضخامت بیشمری داشمه که سبب شتده مااومتت آن هتا
بیشمر شود و بنابراین به آسانی سوراخ یا پاره نشود.
 همچنین سد محافظمی بسیار مااومی می باشند و در برابر مواد شیمیایی مانند حالل های چربتی
و روغنها مااومت می کنند.
 دسمکش های نیمریل نسبت به دو نوع دسمکش دی ر قابلیت انعطتاف پتذیری بیشتمری داشتمه و
خاصیت کشسانی بیشمری نیز دارد.
 طراحی نرم و قابل انعطاف آنها ،پوشش مناسبی را فراه کرده است؛ همچنتین ال توی چستبناک
آن ها به مهارت و چابکی دست کمک می کند.
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نحوه استفاده از دستکش
هن امی که به طور منظ ا دسمکش اسمفاده می شود ،دسمکش یکبار مصرف محافظت بسیار خوبی را در
برابر آلودگی فراه می کند .دسمورالعمل های ذیل را جهت اسمفاده مناسب ا دسمکش دنبال کنید4
مرحله  40انمخاب
یک دسمکش مناسب را انمخاب کنید که جهت اسمفاده مورد نظر طراحی شده باشد.
مرحله  42بررسی
دسمکش یکبار مصرف پزشکی را ا نظر عدم وجود هر گونه دگی یا سوراخ بررسی نمایید.
مرحله  43شسمن
هرگز با داشمن دسمکش دست خود را نشویید .ابمدا دسمانمان را بشویید  ،خشک کنید و سپس ا دسمکش
اسمفاده کنید.
مرحله  41پوشیدن
دسمکش یکبار مصرف پزشکی را بردارید .هن ام پوشیدن دسمکش های یکبتار مصترف ،ا دستت دن بته
گوشی ،دسم یره و غیره خودداری کنید.
مرحله  45دور انداخمن
هرگز دسمکش های یکبار مصرف را مجدداً اسمفاده نکنید .دسمانمان را بشویید ،خشتک کنیتد و ستپس ا
یک جفت دسمکش نو اسمفاده کنید.
در موارد ذیل حمما به خاطر داشمه باشید دسمکش یکبار مصرف پزشکی را تعویض کنید4
 هن ام اسمفاده بین چند بیمار
 هن امی که دسمکش آلوده می شود
 هن امی که دسمکش کثیف می شود
 هن امی که دسمکش پاره شود
 هن امی که دسمکش برای چهار ساعت مموالی اسمفاده شده است
 پس ا عطسه ،سرفه ،یا لمس کردن مو یا صورت خود
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انتخاب سایز مناسب برای دستکش
سایز مناسب دسمکش در افزایش کارآیی دسمکش بسیار مؤثر است بدین منظور اندا ه دور دست را مطابق
شکل محاسبه کنید و با اسمفاده ا جدول سایز مناسب را انمخاب کنید.

نحوه خارج کردن دستکش از دست
 ابمدا قسمت بیرونی دسمکش را در قسمت مچ دست به گونه ایی که به پوست تماس نداشمه باشد
گرفمه و به سمت پایین می کشید.
 سپس دسمکش را بصورت پشت و رو در میآورید.
 دسمکش خارج شده را در دسمی که با دسمکش پوشیده شده ن ه دارید.
 ان شمان دسمی که بدون دسمکش است را ا با ی مچ و به طریای که بته روی دستمکش تمتاس
نداشمه باشد وارد دسمکش کنید.
 دسمکش دوم را ه به صورت پشت و رو در آورید در حالی که دسمکش اول داخل آن باقی بماند.
 دسمکش را در جای مناسب و محفوظ دور بیندا ید و دوباره اسمفاده نکنید.
 بالفاصله بعد دسمان خود را بشویید.
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مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی(تجهیزات حفاظت فردی)
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