
 گرافی نودستگاه سوو  رعایت بھداشت پروب واژینال

 

 

 م بھ تذکر : زموارد ال

 احتمال نشت ترشحات واژینال بھ داخل پروب 

 درصد  2تا  0.9کاندوم :  از ستفادهابا

 درصد 81تا  8 : پوشش ھای تجاری پروب

احتمال پارگی کاندوم در حین انجام بیوبسی یا پانکچر تحت 
 درصد 9 سونو گرافی :

 

 تقسیم بندی وسایل پزشکی از نظر آلودگی :

 

این وسایل کمترین خطر را در  وسایل پزشکی غیر بحرانی :
بیماران دارد چون تنھا با پوست سالم (مثل پروب آبدومینال ) 

.در این موارد گند زدایی کم (مثل پروب آبدومینال )تماس دارد
 یا متوسط پیشنھاد می شود.

وسایلی ھستند کھ خطرباالتری  وسایل پزشکی نیمھ بحرانی:
(مثل   تماس دارد وست غیر محافظ ذار یا مخاطھاپبا  چوندارند.

 .پروب واژینال)

این وسایل بایستی از گند زدایی سطح باال برای حذف  مورددر
 بجز اسپور باکتری ھا استفاده شود.میکرو ارگانیسم ھا  میتما

ترین خطر را دارد. این این وسایل باال وسایل پزشکی بحرانی:
یا در اعمال ستریل بدن مثل فضای داخل عروقی وسایل در نواحی ا

استفاده می شوند. گند زدایی این وسایل تھاجمی مثل بانکچر
یا بایستی استریل شده یا از خیلی خاص و با اھمیت می باشد.

 کرد. استفاده گند زدایی سطح باال روش

 

 سطوح مختلف گند زدایی :



در این گند زدایی بیشتر باکتری ھا و  گند زدایی سطح پایین :
 وبعضی از قارچ ھا از بین می روند .بعضی ویروس ھا 

 مواد مورد مصرف:

  ویروس الزم بھ ذکراست کھ(الکل ، ترکیبات آمونیم کوترنری  

SARS-CoV-2  سیار حساس بھ این دستھ مواد ھستب. 

 

در این گند زدایی تمامی میکرو ارگانیسم  گند زدایی سطح باال:
 ھا بجز اسپور باکتری ھا حذف می شوند 

  مواد مورد مصرف :

 مثل سایدکس  %2.4تا  3.2%ید ر آلدھگلوتا

	 OPAدکس یمثل سا یدآلدھموارد غیر گلوتا 

 دیوکسیدکلرین

 %7.5ن ژبراکسید ھیدرو

 

 

 واژینال  بگند زدایی پرومراحل تمیز کردن و 

 

	برداشتن پوشش روی پروب (کاندوم یا پوشش تجاری) -1
حذف تمامی ژل باق مانده توسط پارچھ نمناک با مقدار کمی  -2

	مایع ظرف شویی و سپس شتشو با آب جاری
	خشک کردن پروب با دستمال نرم -3
استفاده از ماده گند زدایی ترجیحًا، مواد حاوی آمونیوم  -4

	کوترنری
	

 :ھای جانبیمراقبت 

جھت پوشش پروپ واژینال می توان از کاندوم یا پوشش ھای  
مرطوب  یپالستیکی تجاری مخصوص استفاده کرد. کاندوم ھا بایست

باشند. کاندوم ھا از پوشش ھای پالستیکی تجاری  داروبدون شده و



دو ال بھ ھم در پوشش ھای صال تابھ علت احتمال نشت از سطح (
مطمئن تر ھستند و از دستکش ھای التکس ھم مطمئن تر  )پالستیکی

بعضی ھا استفاده . دنبوده و معادل دستکش ھای جراحی می باش
 .اندکرده  پیشنھادوشش را در موارد خطر پ وداز 

 

 :Couplingتوصیھ در مورد ژل 

	

می انجام در مواردی کھ در مخاط استریل سونوگرافی  ژل استریل
 و مری) نواژ ، ومرکت،شود ضروری است (مثل معده 

بستھ ھای کوچک تک دوز ، یا قوطی ھای چند در ژل غیر استریل
 دوز 

اگر از قوطی ھای چند دوزاستفاده می شود وقتی ژل تمام شد 
وقتی قوطی استفاده قوطی ھا دور ریختھ شود و مجددا پر نگردد. 

نمی شود درب آن حتمًا بستھ شود و از تماس سر قوطی ژل با 
 ترانسدیوسر اجتناب کنید.

 

 ند نکتھ مھم:چ

الکل میتواند باعث تجزیھ وخشک شدگی بروب شود ترجیحا استفاده 
 نشود.

ب قطعات فلزی و ای خانگی (وایتکس) باعث تخریده ھضدعفونی کنن
 .بالستیکی دستگاه میشود

سایت شرکت سازنده قبل از استفاده از مواد ضد عفونی کننده بھ 
 توجھ کنید.

بھ حفظ سالمت محیط  استفاده از مواد ضد عفونی کننده در بایستی
	و برسنل توجھ کنید


