اثر معکوس کلرهگزیدین بر محلولهای الکلی ضدعفونیکننده دست
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 -1واحد تحقیق و توسعه شرکت شیمیایی نوین پاک شرق

مقدمه و هدف :عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتی درمانی سالیانه جان تعداد بسیاری افرراد را در سرتاسرر
جهان میگیرد .با رعایت اقدامات کنترل عفونت میتوان تا حد زیادی از بروز ایرن نروع عفونرتهرا پیگرگیری کررد.
بهداشت دست یکی از مهمترین اجزا کنترل عفونت میباشد .به همرین علرت سرازمان بهداشرت جهرانی( )WHOو
مرکز پیگگیری و کنترل بیماریها ( )CDCدستورالعملهایی را در خصوص ایرن مهرم و رر کررد انرد و در آن بره
بررسی اهمیت بهداشت دست ،موقعیتهای رعایت آن و همچنین مواد دعفونیکنند دست پرداختهانرد .یکری از
قسمتهای مهم فرآیند بهداشت دست ،انتخاب محلول مناسب میباشد .با توجه به این نکتره آخررین دسرتورالعمل
صادر از  WHOمربوط به سال  9002و  CDCمربوط به سال  9009میباشد ،بررسی مقاالت جدید جهت اطالع از
تغییرات در این زمینه روری به نظر میرسد .باید توجه داشت انتخاب محلول نامناسب باعث میشود ردعفونی
دستها به درستی انجام نپذیرد که این امر تاثیر به سزایی در افزایش تعداد عفونتهرای وابسرته بره مراکرز درمرانی
دارد .هدف از این مطالعه بررسی عوامل اثرگذار بر محلولهای دعفونیکنند دست میباشد.
روش پژوهش :این مطالعه از نوع مروری میباشد که با بررسی گزارشات ،تحقیقات و مطالعات مختلف که نترای
آن در مجالت و وبسایتهای علمی معتبر به چاپ رسید  ،انجام شد است.
نتایج و بحث :هندراب الکلی به شرطی که دارای غلظت مناسب الکل باشد اثر بیگتری نسبت به پوویدون آیرودین
(بتادین) دارد .همچنین اثربخگی الکل نسبت به ترکیب پوویدون آیودین ر اتانول نیز بیگتر میباشد .قابل ذکر اسرت
در بین الکلها ،ایزوپروپانول نسبت به بقیه الکلها ماننرد اترانول در ردعفونی دسرت ارجحیرت دارد .نکتره قابرل
توجهی که مطالعات جدید به آن اشار کرد اند این است که کاهش میکروارگانیسمها در محلرول ردعفونیکننرد
دست دارای الکل در مقایسه با محلول حاوی الکل به همررا کلرهگزیردین ،در زمران اسرتفاد و  6سراعت پرا از
استفاد بیگتر است .بنابراین ا افه کردن کلرهگزیدین به فرموالسیون هندراب نه تنها کارآیی آن را افزایش نمیدهد
بلکه سبب کاهش کارآیی هندراب نیز میگردد.
واژههاي کليدي :بهداشت دست ،هندراب ،الکل ،کلرهگزیدین ،کنترل عفونت

