مقاله پژوهشی
امکانات کنترل عفونت ،سالمت انسان و محیط زیست در یونیت و دستگاههای دندانپزشکی
مسلم شیرآقایی ،نسرین مبین علی
صنایع دندانپزشکی فخرسینا

چکیده
زمینه و هدف :با روند روبه رشد فن آوري مهندسی پزشکی ،توانمندي و امکانات مناسب ساخت یونیت براي رفع
اشکاالت،كاستی ها و تطابق محصوالت با استانداردهاي بین المللی و داخلی و فراهم آوردن زمینه اي جهت كنترل
عفونت پس از بررسی هاي كارشناسی اینگونه اقدام شد.
روش بررسی :در قسمت اعظم بدنه دستگاه از مواد اولیه مرغوب همانند آلومینیوم ،فوالدهاي ویژه ،براس ،پلی كربنات
و پلی آمیدها و براي سیستم هاي متحرک از موتورهاي ایمن با قدرت مناسب استفاده گردید .براي قسمت هاي مرتبط
با بیمار كاالهاي نیمه ساخته و قطعات بهداشتی و مدیکال گرید بهداشتی بکار برده شد.
یافته ها :از سال 8631 –8811با كوشش و بکارگیري دانش فنی براي تحقیق و طراحی یونیت كامل دندانپزشکی
اولین گام هاي مؤثر توسط این شركت برداشته شد .طی سال هاي ،8633 -38دانشگاه شهید بهشتی و هیئت علمی
سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران امکانات الزم ،كیفیت فنی مهندسی و كاربردي نمونه یونیت آزمایشگاهی
طراحی و ساخته شده این مجموعه را گواهی نمودند .در قسمت اعظم بدنه دستگاه از مواد اولیه مرغوب همانند
آلومینیوم ،فوالدهاي ویژه ،براس ،پلی كربنات و پلی آمیدها و براي سیستم هاي متحرک از موتورهاي ایمن با قدرت
مناسب استفاده گردید .براي قسمت هاي مرتبط با بیمار كاالهاي نیمه ساخته و قطعات بهداشتی و مدیکال گرید بکار
برده شد.
نتیجه گیری :هم اكنون داشتن امکانات كنترل عفونت و سالمت در دستگاه هااي دندانپزشاکی بیشاترین تااثیر بار
تشخیص درست ،آموزش ،بهداشت ،درمان ،سالمتی و بازدهی ،بهره وري و اقتصاد را در مراكز دندانپزشکی دارد كه براي
رسیدن به آن یونیت هاي پگاه و دستگاه هاي دندانپزشکی فخرسینا تمام امکانات الزم را دارا می باشد.

واژه های کلیدی :یونیت دندانپزشکی ،كنترل عفونت

مقدمه
تعریف كنترل عفونت عبارتست از سیاست و روش هایی
باراي به حداقل رساندن انتشار میکروارگانیسم ها .در
واقع بیماري هاي عفونی توسط میکروارگانیسم ها از
طریق تماس انسان با انسان ،حیوان با انسان ،انسان باا
سطوح آلوده ،انتقال از طریق ذرات موجود در هوا و
انتقال از راه آب و غذا در كلینیك و بیمارستان به وجود
می آیند.
دندانپزشك و كاركنان دندانپزشکی به علت تماس
مستقیم و غیر مستقیم با میکروارگانیسم هاي موجود
در خاون و بزاق ،در معرض احتمال ایجاد و گسترش
انواع عفونت قرار دارند[1].
با وجودي كه واكسیناسیون سبب ایجاد ایمنی در
میزبان می شود ،اما كاهش قدرت بیماري زایی عامل
عفونی باه سادگی میسر نمی شود .بنابراین ،كاهش
تعداد میکروارگانیسم ها هدف اصلی كنترل عفونت
است .همة كارهایی كاه براي كنترل عفونت انجام می
دهیم ،مانند استفاده از وسایل حفاظت شخصی
)دستکش ،عینك ،ماسك( ،دهانشویه قبل از كار،
رابردم ،ساكشن قوي ،واكسیناسیون ،استریلیزاسیون
وسایل ،ضد عفونی كردن سطوح ،توجه به آلودگی آب
یونیت و غیره همگی در مسیر همین هدف كلی است.
][2

امري شایع است و احتمال انتقال بسیاري از بیماري ها
مانند وبا ،اسهال خونی ،اسهال آمیبی ،كولیت،
 Cryptosporidiosisو هپاتیت نوع  Aو  Eرا
افزایش می دهد .آب از طریق سیستم آب شهري
غیراستریل و با ورود به مسیرهاي پالستیکی چندكاناله
به محل اتصال توربین ،پوآر یا سرنگ آب و هوا و
دستگاه جرمگیري اولتراسونیك هدایت می شود.
انجمن دندانپزشکی آمریکا ) ،(ADAتعداد مجاز
میکروارگانیسم هاي موجود در یونیت را برابر
 022 CFU/mlاعالم كرده است .تعداد
میکروارگانیسم هاي موجود در آب ورودي یونیت برابر
با  022 CFU/mlو آب خروجی یونیت برابر با
( 82222-8222 CFU/mlحتی

 022222و

بیشتر) گزارش شده است .میزان میکروارگانیسم هاي
آب خروجی یونیت در ایران ،از  02222 CFU/mlتا
 02222متغیر است .درنتیجه ،آلودگی آب خروجی از
یونیت دندانپزشکی بسیار بیشتر از آب ورودي می باشد.
این مسئله ناشی از تشکیل بیوفیلم می باشد .عبور آب
از درون لوله هاي ظریف یونیت و سرعت كمتر جریان
آب در مجاورت دیوارة داخلی لوله ها (شکل )8سبب
تشکیل توده اي حاوي حداقل  02نوع میکروارگانیسم
در سطح داخلی لوله به نام بیوفیلم می شود .بهعالوه،
آب آشامیدنی حاوي مواد ارگانیك و غیرارگانیك
مختصري است كه به عنوان عامل تغذیه كنندة

انتقال میکروارگانیسم ها از راه آب یونیت

میکروارگانیسم هاي موجود در آب و بیوفیلم عمل می

دندانپزشکی و هوای فشرده

كنند .بنابراین منبع میکرارگانیسم ها براي تشکیل

انتقال عوامل عفونی درنتیجة خوردن و یا استنشاق
ذرات آب یونیت توسط كاركنان دندانپزشکی و بیمار

بیو فیلم در یونیت هاي دندانپزشکی ممکن است از دو
طریق؛ لوله هاي آب شهري ورودي به یونیت ،برگشت
بزاق بیمار از ساكشن باشد[3].

 .8استفاده از مخزن آب مستقل از آب شهري
 .0استفاده از آب استریل براي جراحی هاي دهان
 .6استفاده از فیلترهاي میکروبی براي جذب
میکروارگانیسم ها و اندوتوكسین كه بالفاصله قبل از
ورود آب به هندپیس و سرنگ آب و هوا نصب و طبق
دستور سازنده در فواصل مناسب تعویض می شود.
 .0تجهیز یونیت به  Non Retraction Valveكه
از ورود میکروارگانیسم هاي محیط دهان به درون
سیستم جلوگیري كند .این تجهیزات ،نیاز به كنترل
مداوم و تعویض دارند.
 .0تخلیة آب و هوا (فالشینگ) به مدت چند دقیقه
قبل از پذیرش اولین بیمار و نیز بین  20تا  30ثانیه
بین دو بیمار .این عمل در واقع  Flushingیا پاشیدن
آب نامیده می شود كه البته موجب از بین رفتن
بیوفیلم نمی شود ،ولی تعداد میکروارگانیسم هاي
پالنکتونیك آزاد یا شناور و میکروارگانیسم هاي
احتمالی از فلور نرمال بیمار قبلی را كاهش می
دهد[0].
 .3به حداقل رساندن ذرات یا ترشحات ،ضمن كار با
استفاده از ساكشن قوي و رابردم.
 .1استفاده از مواد شیمیایی (ید ،یون هاي نقره ،اوزون)

بهبود کیفیت آب خروجی از یونیت
اگرچه شواهد متعددي از انتقال بیماري عفونی از
طریق آب یونیت دندانپزشکی وجود ندارد ،اما بهبود
كیفیت یونیت همواره مد نظر كارخانه هاي سازنده و
دندانپزشکان بوده است .خالصه توصیه ها به شرح ذیل
است:

و سایر سیستم هاي ضدمیکروبی مانند اشعه ماوراي
بنفش ( )UVبه منظور حمله به بیوفیلم و بهبود
كیفیت آب یونیت.
 .8استفاده از پوشش هاي محافظ بر روي وسایل][3

کمپرسور هوای یونیت

خون ،بر طول عمر میکروارگانیسم ها اثر می

انتقال عوامل عفونی از طریق كمپرسور هوا بسیار كمتر

گذارند[8].

از كمپرسور آب است .فشرده سازي هوا توسط

ضدعفونی كردن سطوحی كاه قابال پوشش نیستند با

كمپرسور هوا می تواند براي میکروب ها كشنده باشد.

محلول هاي ضدعفونی كه توسط شركت سازنده توصیه

رطوبت موجود در كمپرسور آب ،مکانی براي رشد

می شود ،الزامی است .نمونة این سطوح مستعد آلوده

میکروارگانیسم ها ایجاد می كند .انتخاب كمپرسور

شدن:

توسط دندانپزشك بسیار مهم است كه داراي هواي
فشرده بدون رطوبت و فاقد روغن ) (Oil Freeباشد.
][1
كمپرسورها باید پس از فشرده سازي هوا ،بخارات آب
را حذف كنند .در این صورت شرایط براي زنده ماندن
باكتري ها قبل از اینکه هواي فشرده به گیرنده
كمپرسور برسد از بین می رود.كمپرسورهایی كه بدون
روغن هستند توصیه می شود[4].

آلودگی سطوح
عواملی مانند پراكنده شدن ذرات مایعات دهان و تماس
با دستکش آلوده می تواند موجب آلودگی سطوح
تماسی و وسایل موجود در مطب با میکروارگانیسم ها
شود .برخی از میکروارگانیسم ها مانناد باسیل سل
TBمی تواند براي هفته ها روي سطوح زنده باقی
بماند ،درحالی كه ویروس هرپس طی چند ثانیه تا
دقیقه از بین می رود .نمونة دیگر ،ویروس هپاتیت B
است كه می تواند حدود  1تا 82روز روي سطوح
خشك و تا 62روز روي سطوح مرطوب خونی زنده باقی
بماند ،در حالی كه ویروس  HIVفقط حدود  82دقیقه
روي سطوح خشك و  0روز روي سطوح مرطوب خونی
زنده می ماند .به هرحال ،عوامل مختلفی چون نوع
میکروارگانیسم ،وجود یا عدم وجود مواد مغذي بزاق و

دكمه هاي كنترل صندلی ،دستگیره چراغ ،شیلنگ
سرنگ هاي آب و هوا ،پوآر آب و هوا ،زیر سري صندلی
دندانپزشکی ،دسته ها و كلید چراغ یونیت ،كلید هاي
تنظیم صندلی دندانپزشکی ،كلید هاي آمالگاماتور،
تجهیزات رادیوگرافی ،جك هاي تنظیم تابوره،
دكمه نگاتوسکوپ[6].

رادیوگرافی

مدیکال گرید بهداشتی ساخته شده و همچنین در برابر
مواد ضدعفونی كننده مجاز مقاومت دارا می باشد.

برخی انواع میکروارگانیسم ها می توانند تا  48ساعت

كلیه سطوح ظاهري یونیت ،چراغ ،كراشوار ،صندلی

روي سطوح دستگاه هاي رادیولوژي زنده بمانند .انتقال

بیمار و صندلی دندانپزشك در تماس با بیمار و كاربر از

عفونت می تواند از طریق محلول ظهور و ثبوت ،دستگاه

جنس  Low&High Pressure Aluminiumو

و فیلم رادیوگرافی صورت گیرد .عالوه بر این ،توجه به

 ABS ,Polycarbonate ,Polyamideتزریقی

پسماندهاي شیمیایی خطرناک در رادیولوژي به ویژه

می باشد كه در اثر شستشو با مواد شوینده و

محلول ثبوت ،ورقه سربی داخل فیلم داخل پاكت فیلم

ضدعفونی ماهیت آن غیر قابل تغییر از نظر خوردگی و

الزامی است .در مجموع ،توصیه هاي زیر براي كنترل

غیر قابل نفوذ به میکروب و مواد آالینده باشد.

انتقال آلودگی و پسماندهاي شیمیایی ارائه شده است:

مجاري آب ورودي به اینسترومنت ها قبل از تمام

 .8استفاده از وسایل حفاظت شخصی كاركنان

قطعات مربوطه داراي فیلتر باكتري و سختی گیر آب

 .0استفاده معمول از دهانشویه ضدعفونی براي تهیة

به داخل مجاري اینسترومنت ها می باشد.

رادیوگرافی داخل دهانی

یونیت مجهز به نان ریتراكشن ولو(عدم برگشت)

 .6استفاده از وسایل یکبار مصرف و یا قابل استریل

 ،Non Retraction Valveسد برگشت توام بدون

كردن با حرارت

وكیوم آب به داخل مجاري اینسترومنت ها می باشد.

 .0قرار دادن كاور پالستیکی روي  Coneدستگاه
رادیوگرافی و اسپري آن باا محلول ضدعفونی

صندلی دندانپزشک

 .0قرار دادن كاور پالستیکی در قسمت كنترل دستگاه.

روكش صندلی غیر قابل اشتعال ،بدون درز ،نفوذناپذیر،

در مورد دستگاه رادیوگرافی پانورامیك ،محل قرار

قابل شستشو و ضدعفونی نمودن و داراي قابلیت خشك

گرفتن چانه ،راهنماي موقعیت سر ،پانال كنتارل و

شدن سریع و بدون تغییر در ماهیت كیفیت رنگ می

كلیاد زماان اشعه با كاور پالستیکی پوشانده یا به
روش اسپري ضدعفونی شوند.

باشد.

 .3فیلم هاي رادیوگرافی با بزاق و گاهی خون آلوده می

کنسول دندانپزشک

شوند ،باید هنگام تهیه رادیوگرافی از دستکش استفاده

شیلنگ هاي روي تابلت مربوط به هندپیس ها و

كرد[1,7] .

همچنین داخل یونیت مدیکال گرید بهداشتی می
باشد .شیلنگ هاي روي تابلت مربوط به هندپیس ها و

روش پژوهش

همچنین داخل یونیت مدیکال گرید بهداشتی گرید می

كلیه اجزاء و قطعات و تیوپ هایی كه در نهایت با

باشد.

محیط حفره دهان و دندان در ارتباط باشند ،از مواد

کراشوار
كاسه كراشوار – لوله لیوان پركن و لوله شستشو كاسه،
در اثر شستشو با مواد شوینده و ضد عفونی كننده
ماهیت آن غیر قابل تغییر باشد و قابلیت جدا شدن و
اتوكالو را دارا می باشد.
كاسه كراشوار از جنس چینی پرسیلن قابل جدا شدن،
شستشو ،ضدعفونی و اتوكالو می باشد.
لوله لیوان پركن و شستشوي كاسه كراشوار قابل
جداشدن ،شستشو ،ضدعفونی و اتوكالو می باشد.
یونیت سیستم اتوماتیك شستشو وگندزدایی مسیر
سرساكشن ها و تیوب هاي منتهی به سپراتور ساكشن
را دارا باشد.

ساكشن یونیت مجهز به تمام امکانات شامل تانك و
كوپلینگ ها و (مواد گندزداء دوره اول) براي شستشو،
ضدعفونی (گندزدایی) مسیر لوله ها و ساكشن ها باشد.

نتایج و بحث
با بدست آوردن پیشرفت های جدید ویژگی های
خاص یونیت همانند بدنه از جنس آلومینیوم ،امکانات
 ،09یونیت،
کنترل عفونت و سالمت ،حرکت افقی ْ

چراغ دندانپزشکی

صندلی ،چراغ ،کراشوار ،تغییر دستی زاویه نشیمنگاه
( )Trendeleburgو کاربرد  X-rayبر روی یونیت

چراغ روشنایی باید از مواد مناسب ساخته شده باشد

دندانپزشکی ،تمام شرایط الزم سالمت انسان و محیط

كه امکان تمیز كردن آسان و جلوگیري از ایجاد گرد و

زیست به دست آمد كه بیشترین تاثیر براي رسیدن به

غبار ایجاد را داشته باشد .دستگیره هاي چراغ باید با

اهداف سالمت و كنترل عفونت را در مراكز دندانپزشکی

پوشش پالستیکی یکبار مصرف پوشانده شوند .دسته

دارد.

چراغ یونیت دندانپزشکی قابلیت جدا شدن و اتوكالو را
دارا باشد .دسته چراغ قابل پوشش و فویل نمودن را به
سادگی دارا باشد.

تقدیر و تشکر:
با سپاس فراوان از حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران،
و همکاري سازمان هاي حامی این كنگره كه با فراهم
آوردن این امکان زمینه گسترش هر چه بیشتر
تحقیقات و پژوهش در زمینه كنترل عفونت را فراهم
آورده اند تا به بهبود سطح سالمت فردي و اجتماعی
بینجامد.
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