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تعریف عفونت بیمارستانی•
اهمیت کنترل عفونت•
آمار و هزینه های ناشی از عفونت های بیمارستانی•
عوامل موثر در شیوع عفونت بیمارستانی•
مدیریت میکروبی محیط•
ضدعفونی کننده ها •
ایمنی فردی•
ضدعفونی کردن دست•
ضدعفونی ست های بیمارستانی•
چرخه ضدعفونی آندوسکوپ•
ضدعفونی کف سالن ها•
MicrozodaوMicorzedمعرفی محصوالت •



عفونت بیمارستانی
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•Nosocomial Infection
ساعت بعد از پذيرش بيمار در بيمارستان72يا 48•
)عفونت هاي زخم جراحي% 50تا 25)روز پس از ترخيص بيمار  30تا10•
((Implantيكسال پس از اعمال جراحي کارگذاری جسم خارجي  •
:آنکهشرطبه•
پذیرشزماندرعفونتآشکارعالئمعدم.1
بیماریکموندورهدراستقرارعدم.2
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اهمیت کنترل عفونت های بیمارستانی

افزایش مدت اقامت بیمار •
افزایش هزینه های بیمارستان•
از دست دادن روزهای کاری بیمار •
کاهش بهره گیری از تخت ها•
افزایش درصد انتقال بیماری•
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محاسبه هزینه های ناشی از 
عفونت های بیمارستانی در آمریکا
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محاسبه هزینه های ناشی از 
عفونت های بیمارستانی در آمریکا

محاسبات/ اعداد  توضیحات
میزان هزینه های ناش از کنترل عفونت در آمریکا

(تومان) قیمت دالر در ایران 
(تومان)محاسبه هزینه در ایران 

(تومان) 97در سال ( ارزش جان یک انسان)میانگین دیه 
399,260میزان ارزش نسبت به معیار انسانی

X 11,000

107,800,000,000,000

270,000,000

9,800,000,000
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میزان ارزش نسبت به معیار انسانی
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عوامل موثر در عفونت بیمارستانی
شخصیحفاظتوسایلازاستفادهرعایتعدم1.
هادستنظافترعایتعدم2.
عفونیبیمارانایزوالسیونرعایتعدم3.
بیمارانتختکمفاصلهونامناسبفضای4.
هواتهویههایدستگاهخرابی5.
بستریهایبخشمجاورتدرسازساختوساختمانیعملیات6.
عفونیهایزبالهدفعمشکالت7.
ایمنتزیقاتعدم8.
مالقاتزماندرخروجوورودجمعیتازدحام9.

عفونیعواملشناساییدرآزمایشگاهضعف10.

(بیوتیکیآنتیمقاوت)میکروبیمقاومتبروز11.

پرسنلبهداشتیپروندهضعیفکنترل12.

انترنوپزشکیدانشجویانحضور13.

هاکنندهضدعفونیوهادهندهشستشوازنادرستاستفاده14.

استریلیزاسیونمشکالت15.

...وساکشنوتراشهلولهادراری،شریانی،ووریدیکاتترونتیالتور،ازنادرستوطوالنیاستفاده16.

بدنآلودهمناطقدراورژانسیجراحیاعمال17.

عفونیبیماریهایبهمبتالپرسنلبرایمرخصیبودنممنوع18.

ناشناختههایبیماری19.

بیمارستانپرسنلبرایبازآموزیوآموزشنبودیاکمبود20.

یبندی کلطبقه
یپرسنل

محیطی

آموزشی
تجهیزاتی
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مدیریت میکروبی محیط
شناخت میکروارگانیسم ها. 1
شناخت بیماریزایی و بیماری های ناشی از میکروارگانیزم ها. 2
شناخت راه های انتقال. 3
شناخت عوامل کنترل کننده. 4
شناخت محیط و وسایل. 5
نکات مهم در انتخاب و استفاده از ضد عفونی کننده ها. 6
حفاظت فردی. 7

MQM
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میکروارگانیزم ها
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هامیکروارگانیزم

هاباکتری•



12

میکروارگانیزم ها

)+(گرمو(-)گرمهایباکتریساختار•
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میکروارگانیزم ها

Mycobacteriumباکتریساختار• tuberculosis
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میکروارگانیزم ها

هادیوارهساختاریمقایسه•



15

میکروارگانیزم ها

هاباکتریاسپورساختار•
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میکروارگانیزم ها
پوششبدونودارپوششهایویروسساختار•
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میکروارگانیزم ها
قارچ ها و مخمر ها ساختار•
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میکروارگانیزم ها
هاکنندهبرضدعفونیمقاومتهرم•

Bacterial 

Spores

Mycobacterium

Non-enveloped viruses

Fungi

Vegetative bacteria

Enveloped viruses

B. Subtilis

M. Tuberculosis

Poliovirus

Candida spp. Aspergillus spp.

S. aureus, P. aeruginosa

HIV, HBV, HSV, CMV

Susceptible

Resistant
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میکروارگانیزم ها

متابولیسمورشددردخیلعوامل•

O2

منابع انرژی

دما

pH
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مناطق پر مخاطره
ICU, CCUبخش مراقیت های ویژه•
بخش دیالیز•
بخش نوزادان •
بخش پیوند عضو•
بخش سوختگی•
بخش سرطان •
اتاق های ایزوله•
اتاق های عمل •
اتاق های زایمان •
ریکاوری•
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میکرو فلور بدن انسان 
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میکرو فلور بدن انسان 
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راه های انتقال
(...وخلطخون،ادرار،عطسه،سرفه،)ترشحات1.
آلودهآبیاغذای2.
ناقلینووسایل3.
هواطریقاز4.
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عفونت های بیمارستانی
(درجه سانتی گرد 38دمای باالتر از ) تب 
آپنه

باکتری2کشت خون مثبت 
برادی کاردی

لرز
هیپوتانسیون

سمع رال، رونکای و ویزینگ، سرفه
از لوله تراشه یا تراککشت مثبت

تاکی پنه، تاکی کاردی، برادی کاردی
ون وجود حفره، افیوژن پلور و یا انفیلتراسی

CRXجدید یا پشرونده در 
Dullnessوجود 

خلط چرکی، آپنه

(درجه سانتی گرد 38دمای باالتر از ) تب 
آپنه 

برادری کاردی
استفراغ

...(وCTScaneسونوگرافی، )شواهد رادیولوژیک 
سوزش ادرار و فوریت ادرای

پیوری در آنالیز ادراری
درد پائین شکم، هماچوری

(درجه سانتی گرد 38دمای باالتر از ) تب 
ترشحات چرکی از محل برش سطحی

حساسیت و دردناکی موضع
کشت مثبت از ترشحات زخم

قرمزی و گرمی موضع
ورم موضعی

عفونت پنومونیعفونت خونی 

عفونت زخم جراحیعفونت ادراری
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شایع ترین عوامل عفونت

E. coli → → Catheter Associated Urinary Tract Infections (CAUTI)

Staph. aureus → → Surgical Site Infection (SSI)

P. aeruginosa → → Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

Gram positive cocci → → Blood Stream Infections ( BSI)
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پیشگیری از عفونت ادراری 
(CAUTI)

شستشو و ضدعفونی کردن دست قبل از اقدام به کاتترگذاری1.

پوشیدن دستکش های استریل برای وارد کردن کاتتر 2.

کاتترتمیز کردن ناحیه ی پرینه با یک محلول ضدعفونی قبل از وارد کردن3.

دقت در وارد کردن کاتتر ادراری 4.

حفظ یک سیستم درناژ بسته5.

عدم باال بودن کیسه جمع آوری ادرار از مثانه6.

عدم تماس کیسه جمع آوری ادرار با زمین 7.

تخلیه کیسه جمع آوری باید به طور منظم8.
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پیشگیری از عفونت خونی
(BSI)

دادنقرارازقبلدستبهداشت1.

استریلکاتترIVتزریقهایکیتازاستفاده2.

تزریقمحلدرقبلالکل/کلرهگزیدینازاستفاده3.

Tegadermازاستفاده4.

ساعت96هرلولهوIVمحلتغییر5.

کاتترIVادامهبهنیازروزانهارزیابی6.
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پییشگیری از پنومونی 
(VAP)حاصل از ونتیالتور 

شستن و ضدعفونی دست قبل از انجام پروسیژر1.

درجه جهت محدود کردن احتمال آسپیراسیون30زاویه سر بیمار کمایی 2.

ساعت4مراقبت دهانی برای جلوگیری از تجمع باکتری های دهان هر 3.

پرهیز از تغذیه دهانی در بیماران ناتوان دربلع طبیعی4.

تعویض مرتب لوله های دستگاه5.

استفاده ساکشن تراشه استریل6.
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پیشگیری از
(SSI)عفونت زخم جراحی 

ضدعفونی پوست بیمار با کلروهگزیدین برای حمام شب قبل از عمل1.
جراحی و صبح عمل جراحی

رعایت اصول بهداشت دست جراح قبل از اقدام به عمل2.

اطمینان از رعایت الزامات ضدعفونی و استریل وسایل 3.

ضدعفونی محل جراحی قبل از شروع با کلروهگزیدین4.

رعایت اصول پانسمان و تعویض به موقع آن5.

اطمینان از ضدعفونی شدن محیط اتاق عمل6.

کم کردن مدت زمان جراحی7.
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عوامل کنترل کننده میکروارگانیزم ها

سیستم دفاعی بدنی
پوستـ1
هالیزوریموچربهایاسیدوویژهpHبا،بدندفاعیسداولین•

مخاطیسطوحـ2
•pHمعدهاسیدی
مژکهامداومحرکاتباتنفسفوقانیدستگاه•
بدنمختلفمجاریوبزاقترشحاتویژهترکیب•

ایمنیسیستمـ3
بدنمایعاتدرموجودهایمیکروارگانیزمبامقابله:همورال•
سلولیداخلهایمیکروارگانیزمبامقابله:سلولی•
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عوامل کنترل کننده میکروارگانیزم ها

خارج بدن
فیزیکی. 1

حرارت•
فشار•
پرتوهای رادیواکتیویته•
•UV

شیمیایی. 2
شوینده ها•
ضدعفونی کننده ها•
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اصطالحات و تعاریف
• Biostatics/Germ statics

نمايندصرفًا از رشد و تكثير اجرام جلوگيري مي
• Sanitizers

اين مواد تمام اجرام را از بين نبرده و فقط جمعيت ميكروب ها را در سطوح اشياء 
.  كاهش داده تا از نقطه نظر بهداشت عمومي بي خطر و ايمن باشند

• Cleaner
حذف فيزيكي مواد خارجي، خاك، غبار و مواد آلي مثل، خون، ترشحات و اجرام را 

.پاكسازي به طور معمول باعث حذف اجرام مي شودمی کندپاكسازي 
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اصطالحات و تعاریف
• Sterilization

ازبهمنجركهاكسيداتيلنازاستفادهمثلشيمياييياییگرمامثلفيزيكيمراحلبه
ميشودعنوانهاميكروارگانيسمزندگيشكلهايهمهتخريبورفتنبين

• Disinfection
دادتعكاهشباعثوميشوندبردهكاربهاشياءووسايل،اماكنضدعفونيبراي

آلودگییابيماريايجادقادربهآنهاكهدرسطحيبيماريزاهايميكروارگانيسم
نباشندشانميزبانبرايتهديدكننده

• Antiseptics
كه براي ضدعفوني سطوح زنده يا بافت ها مورد استفاده قرار ميگيرندموادی
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ضدعفونی کننده ها
چیست؟ضدعفوني كننده•

بينازياشارانتازجلوگيريكنترل،برايكهميشوداطالقشيمياييتركيباتبه
اشياءسطوحرويياودراماكن(قارچهاويروسها،باكتريها،)بيماريزااجرامبردن
.گيرندميقراراستفادهمورد
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هااهداف استفاده از ضدعفوني كننده
میکروارگانیزمجلوگيري از ورود . 1
میکروارگانیزمكنترل . 2
میکروارگانیزمجلوگيري از گسترش . 3
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ضدعفونی کننده ها
قويهايكنندهضدعفوني•
(High Level Disinfectants)
نهلزوماً،اهباكترياسپوررويومؤثراندبيماريزااجرامكليهرويهاكنندهضدعفونيازدستهاين•

تمام
عملميتواننديابدافزايش(ساعت3-12)آنهاتماسزمانمدتكهصورتيدرمواداين•

(سرداستريلياشيميايياستريليزاسيون).دهندانجامرااستريليزاسيون
هيدروژنپراكسيد–
اسيدپراستيک–
گلوتارآلدئيد–
فرمالدئيد–
آلدئيداورتوفتال–
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ضدعفونی کننده ها
ضدعفوني كننده هاي متوسط•

(Intermediate Level Disinfectants)
روس ها و بيشتر وي،داين دسته روي باكتريهايي كه قادر به جوانه زدن هستن•

.بيشتر قارچ ها مؤثراند
ترکیبات چهارتایی آمونیوم نسل پنجم–
الكل ها–
تركيبات كلر و يد–
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ضدعفونی کننده ها
ضدعفوني كننده هاي ضعيف•

(Low Level Disinfectants)
دارايهايويروسوهستندزدنجوانهبهقادركهباكتريهايي،دستهاين

سطوحپاكسازيبرايمعمولطوربهمواداين.برندميبينازراپوشش
.ميشونداستفاده

تركيبات فنليك–
نسل اولتركيبات آمونيوم چهارتايي–
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ته های هنگام مصرفنك
ضدعفونیفرآیندشروعازقبلهاآبکشیوشستشوها1.
آليموادميزان2.
ضدعفونيهدفبامتناسبرقت،انتخاب3.
اثرگذاريياتماسزمان4.
(آبجريانهدايت،آبسختي)سازيرقيقدراستفادهموردآب5.
فعالیتهنگامحرارتدرجه6.
.7pHمحصول
سازيذخيرهوپايداري8.
استفادهموردهايروش9.

سطوحتوپوگرافيوضعيت10.

نهاییآبکشی11.
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 (Mode of Action)روش عمل ضدعفوني كننده ها 

دي هيدراتاسيون و خشك كردن ميكروارگانيسم مثل حرارت 1.

شنده در سطح ميكروارگانيسم کايجاد اليه ضخيم 2.

نتااثر بر نفوذپذيري غشاء پالسمايي سلول با خاصيت سورفاكت3.

اثر تخريب بر پروتئينهاي داخلي بخصوص آنزيمها4.

pHتغییر شرايط فيزيكي مثل 5.
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 (Mode of Action)روش عمل ضدعفوني كننده ها 
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چگونگی اثر ضدعفونی کننده ها برمیکرو ارگانیزم

:اسيدها•
اهپروتئينرسوبونوكلئيكاسيدهايبينارتباطقطعطريقاز

نمايندميتحملغيرقابلاجرامازبسياريبرايرامحيطpHتغییربا

توضیحات
ايي محلولهاي غليظ اسيدها محرك بوده و باعث سوختگي هاي شيمي

غلظت هاي باال توليد گازهاي سمي
شكل غليظ در براي پوست و ريه هامحرك
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چگونگی اثر ضدعفونی کننده ها برمیکرو ارگانیزم

:قلیایی•
(NaOH)سديمهيدروكسيد•

مزميكروارگانيغشاءدرموجودچربيكردنصابوني

توضیحات
عنوان ضدعفوني كننده اماكن 

روي فلزاتباال خاصيت سوزانندگي و خورندگي 
دماباال بردنبا آن افزايش و فعاليت آهستــــه، 
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چگونگی اثر ضدعفونی کننده ها برمیکرو ارگانیزم

:هاالکل•
سلوليليزوسلوليغشايبهآسيبوهاپروتئينماهيتتغییر

توضیحات
ضدعفوني سطوح زنده و غيرزنده و ضدعفوني دست 

سریع االثر 
فعاليت ضدويروسي

به علت تبخیر سطحی باالاثرمحدود 
تاثير عالي جهت ضدعفوني كردن وسايل و ابزاركوچك

قابليت اشتعال
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چگونگی اثر ضدعفونی کننده ها برمیکرو ارگانیزم

:فرمالدئيد•
نوكلئيكاسيدهايارتباطقطعوپروتئينهاماهيتتغییر

توضیحات
هاها وهاگمايكوباكتريومها،ويروسها،قارچها،روي باكتريبر مؤثر

با آنيا تماس استنشاق ودر اثر سرطانزاو سوزاننده ، بسيار محرك
جهت فعالیت%(70)و رطوبت نسبي( درجه سانتيگراد14)به دما وابسته
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چگونگی اثر ضدعفونی کننده ها برمیکرو ارگانیزم

:گلوتارآلدئيد•
هاميكروارگانيسمغشاءدرموجودچربيكردنصابوني

توضیحات
(  آندوسكوپها)ضدعفوني لوازم پزشكي 

و درجه حرارت باال بستگي داردpH(>7)اثربخشي آن به ميزان زيادي به 
بسيار محرك و سوزاننده و سرطانزااستبا  آن استنشاق ويا تماس 

صابونها و آبهاي سختنسبت به فرمالدئيد درحضور مواد آلي،مؤثرتر
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چگونگی اثر ضدعفونی کننده ها برمیکرو ارگانیزم

:Clکلردارترکیبات•
نوکلئیکاسیدوپروتئینیپوششبهآزادرادیکالحمله

توضیحات
ماده اصلي موجود در آب ژاول ، هيپوكلريت سديم 

تمام ميكروب ها اعم از قارچ ، ويروس و باكتري را نابوداز بین برنده 
در غلظت هاي باال براي غشاهاي مخاطي،چشمها و پوستبا محرك 

ازهاي سميهيپوكلريت نبايد با اسيدها يا آمونياك به دليل توليد گعدم استفاده 
باالدوز مصرف
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چگونگی اثر ضدعفونی کننده ها برمیکرو ارگانیزم

:آمونيومچهارتاييتركيبات•
آمینهاسیدهایوسیتوپالسم،داخلغشا،رویاثر

توضیحات
و منفیمقابل باكتريهاي گرم مثبتمؤثر

قارچها و ويروسهايدرمقابل اثرمطلوب 
قلیاییpHی با در محيطیت باالتر فعال

در حضور شوينده ها، صابونها و آبهاي سختغيرفعال
غيرمحرك، غيرمخرب و سميت پائين

گسترده دمایی اثر باالمحدوده
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:آمونيومچهارتاييتركيبات•
(مثبتبارباهاييون)كاتيونيهايشوينده

سطوحسويبهكههستندشفافوبوبدون
جذبهاميكروارگانيسممنفيشارژبا

بابرگشتغيرقابلطوربهوميشوند
برقرارپيوندسلوليغشايفسفوليپيدهاي

هاپروتئينماهيتتغییرمنجربهونموده
.ميشوندغشانفوذپذيريدراخاللو

چگونگی اثر ضدعفونی کننده ها برمیکرو ارگانیزم
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ضدعفونی کننده ایده آل
سریع االثر. 1
وسیع الطیف. 2
رقت کم و اثر قوی. 3
(حد مجاز برای انسان و طبیعت)حداقل سمیت . 4
کمترین اثر خورندگی. 5
ارزان و قابل دسترس. 6
های مختلف pHفعال در آب های سخت، دما و. 7



51

استاندارهای ضدعفونی کننده ها

مجوزهای تولید1.

و کارایی محصولاثر بخشی2.

میزان اثر بخشی3.

سرعت اثر بخشی4.

پایداری محصول5.

ماندگاری محصول6.

بررسی اثرات جانبی7.

TuberculocidalViricidal

Surgical Hand Scrub

Fungicide

Hand Rub

Bactericidal Sporicidal
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تقسیم بندی مناطق بدن
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طبقه بندی وسایل اسپالدینگ
پاکسازیمکانیزم مثال تعریف سطح

بحرانی

بحرانینیمه

در تماس با پوست سالمغیر بحرانی

تماس با قسمت مخاطی در
ه  بدن یا پوست آسیب دید

دهان، بینی، گوش:  مانند 

تماس با منطقه استریلدر
، خون، استخوان: بدن مانند 

...بافت های نرم و 

خون،فشارگيرياندازهوسايل
ای،کافهزیربغلعصاهایها،بدپن

،کفابزارها،ووسایلفشارسنج،
بیمارانوتختدیوارها،میزها

...هاودربخشبستری

ریمانومتپروبهایبیهوشی،وسایل
آندوسکوپ،،الرنگوسکوپمری،

...وهاسیستوسکوپ

،ادراریوعروقیکاتاترهای
لنتایمپجراحی،وسایلالپاروسکوپها،

...وسونداولتراهایپروبها

 LLDضدعفونی 

اگر با خون یا ترشحات آلوده* 
ILDشده باشند با ضدعفونی 

آلودگی زدایی1.

شستشو2.

با  ILDیا  HLDضدعفونی 3.
دالیقدرت مایکوباکتریوم سی

آلودگی زدایی1.

شستشو2.

HLDضدعفونی 3.

استریلیزاسیون4.
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وسایل  پزشکی و دندانپزشکی
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ایمنی فردی
ترتیب پوشیدن

وسایل حفاظت فردی
شستن صحیح دست ها. 1
ضدعفونی کردن دست ها. 2
پوشیدن گان. 3
پوشیدن کاله. 4
ماسک. 5
محافظ صورت/ عینک . 6
دستکش. 7

ترتیب درآوردن
وسایل حفاظت فردی

دستکش. 1
گان. 2
شستن دست ها. 3
محافظ صورت/ عینک . 4
ماسک. 5
شستن دست ها. 6
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Hand Hygiene …
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شرایط دست 
قبل از شستشو یا ضدعفونی کردن
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چرخه شستشوی دست
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دستچرخه ضدعفونی کردن
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موقعیت ضدعفونی دست5
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موقعیت ضدعفونی دست5
مثال موقعیت ردیف

قبل از 
تماس با بیمار 1

قبل از 
اقدام به کار آسپتیک 2

بعد از 
بدن بیمارتماس با مایعات 3

بعد از
با بیمارتماس 4

بعد از
تماس با محیط اطراف بیمار 5

ورود به اتاق، تعویض تخت

ات مراقبت دهان و دندان، آسپیراسیون ترشح
تنفسی، پانسمان زخم، گذاشتن کاتتر

مونهنزخم،پانسمانتنفسی،ترشحاتدهان،ترشحاتباتماس
زایدموادجابجاییمدفوعی،وادراری،خونی،های

ت، بعد از دست زدن به بیمار، کمک به بیمار برای حرک
معاینه بالینی

تعویض ملحفه، تنظیم سرعت تزریق وریدی، چارت
...هولدر، الکر، پایه سرم و 



62

پنل آموزشی ضدعفونی دست
www.microzed.com
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گانه پاکسازی و ضدعفونی8مراحل 
آندوسکوپ ها

انجامزاپسبالفاصلهآنزیماتیکمحلولبهآغشتهاسفنجباآلیموادزداییآلودگی
آندوسکوپی

1

سازندهشرکتدستورالعملطبقحبابیاوفشاریجگتوسطنشتیتست 2

شستشومحلولباهاکانالشتشویوکشیبرسبادستیپاکسازی 3

وادمتداخلازجلوگیریوارگانیکموادبرداشتمنظوربهشربآببااولیهآبکشی
کنندهضدعفونیمحلولباشوینده

4

بااالبسطحکنندهضدعفونیباآندوسکوپهایکانالکردنضدعفونیووریغوطه
سازندهشرکتدستوالعملبهتوجه

5

ازپآندوسکوشستشویمنظوربهپایروژنموادازعارییااستریلآببادومآبکشی
کنندهضدعفونیمواد

6

AERهایدستگاهازاستفادهیاالکلباآبکشییاهواباآندوسکوپکردنخشک 7

هپافیلترهایواستریلهوایگردشبامرتبطمحلدرآندوسکوپانبارش 8
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روش اجرایی ضدعفونی سطوح



https://microzed.com/
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اچ دیمیکروزد
انواعبروثرمگستردهضدمیکروبیطیفباآبکشیبهنیازبدونجراحیاسکرابودستالکلیضدعفونی کنندهمحلول

انواعهپاتیت،ایدز،آنفوالنزا،مانند)پوشش دارویروس هایوقارچ هامایکوباکتریوم ها،منفی،ومثبتگرمباکتری های
(ویروسنوروویروس،روتامانند)پوششبدونو(19-کوویدویروسمانندلیپوفیلیک

ظرفیتیچهارکلرایدآمونیومترکیباتجدیدنسلایزوپروپانول،/اتانول%70:موثرهمواد
مزایا
ثانیه30سریع االثر در ▪
حاوی دو نوع الکل جهت افزایش اثربخشی با استفاده از اثر هم افزایی▪

(ساعت3)به همراه ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی با اثر طوالنی مدت 
دارای سورفکتانت جهت کاهش کشش سطحی و کمک به حذف اجرام▪

بیماری زا با باال بردن اثر شویندگی و ضدعفونی کنندگی
سازگار با پوست دست با مجوز عدم سمیت پوستی▪

لیتری20لیتری،5لیتری،1میلی لیتری،500:حجم ها
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اسکرابمیکروزد
باکتری هایانواعبرموثرگستردهضدمیکروبیطیفبامصرفآمادهجراحیاسکرابودستالکلیضدعفونی کنندهمحلول

مانندفیلیکلیپوانواعهپاتیت،ایدز،آنفوالنزا،مانند)پوشش دارویروس هایوقارچ هامایکوباکتریوم ها،منفی،ومثبتگرم
(ویروسنوروویروس،روتامانند)پوششبدونو(19-کوویدویروس

گلوکوناتکلروهگزیدینایزوپروپانول،/اتانول%70:موثرهمواد

مزایا
استفاده از اثر هم افزایی سه نوع بایوساید در فرموالسیون▪
(ساعت6)خاصیت آنتی باکتریال پایدار با اثر طوالنی مدت ▪
دارای خاصیت پاک کنندگی و ضدعفونی کنندگی سریع و همزمان و موثر▪
فرموالسیون ویژه به همراه مواد نرم کننده و رطوبت رسان به منظور جلوگیری▪

از خشکی پوست

لیتری1میلی لیتری،500:حجم ها▪
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پرپمیکروزد
ابکوچکجراحی هایانجاموتزریقمحلبرایپوستضدعفونیجهتاالثرسریعومصرفبهآمادهاسپری
یروس هایووقارچ هامایکوباکتریوم ها،منفی،ومثبتگرمباکتری هایانواعبرموثرگستردهضدمیکروبیطیف

پوششبدونو(هپاتیتایدز،آنفوالنزا،مانند)پوشش دار

ظرفیتیچهارکلرایدآمونیومترکیباتجدیدنسلایزوپروپانول،اتانول،:موثرهمواد

مزایا
اثربخشیافزایشجهتالکلنوعدوحاوی▪
مدتطوالنیاثرباظرفیتیچهارآمونیومترکیباتهمراهبه▪
تزریقاتهنگامدرالکلیپنبهمناسبجایگزین▪
پوستیحساسیتایجادبدون▪

میلی لیتری250میلی لیتری،125:حجم ها
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زخممیکروزدین
دگی،بریخراشیدگی،ازحاصلزخم هایضدعفونیبرایکلرهگزیدنیضدعفونی کنندهمصرفبهآمادهاسپری

منفی،ومثبتگرمباکتری هایانواعبرموثرگستردهضدمیکروبیفعالیتبادیابتیزخم هایوسوختگی
ویروس هاوقارچ هامایکوباکتریوم ها،

گلوکوناتدیکلروهگزیدین:موثرهمواد

مزایا
(ساعت6)پوستسطحیالیهبهکلروهگزیدیناتصالدلیلبهپایدارباکتریالآنتیخاصیت▪
زخمدرمانروندبهبودوتسریعبرای(زخمدبریدمانفرآیند)مردهبافتبرداشتبهکمک▪
استفادههنگامخارشوسوزشاحساسفاقد▪
آلیموادوخونحضوردرپایداروموثر▪
آبکشیبهنیازبدون▪

میلی لیتری125:حجم 
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فوممیکروزدین
ومثبتگرمایهباکتریانواعبرموثرگستردهمیکروبیضدطیفبامصرفآمادهبدنپوستکنندهضدعفونیفوم

موثرهگستردضدمیکروبیفعالیتباجراحیعملازقبلبیمارپوستسازیآمادهجهتهاویروسوهاقارچمنفی،
ویروس هاوقارچ هامایکوباکتریوم ها،منفی،ومثبتگرمباکتری هایانواعبر

اتانولگلوکونات،دیکلروهگزیدین:موثرهمواد

مزایا
کلروهگزیدیناتصالدلیلبهپایدارباکتریالآنتیخاصیتدارای▪

(ساعت6)پوستسطحیالیهبه
پیشگیریمنظوربهفرموالسیوندربایوسایددونوعافزاییهماثرازاستفاده▪
جراحیمحلعفونتاز
پوستخشکیازجلوگیریمنظوربهرسانرطوبتوکنندهنرمموادهمراهبهویژهفرموالسیون▪

میلی لیتری250:حجم 



72

سی اسمیکروزد
درورهاانکوباتخارجیوداخلیسطوحموثرکردنضدعفونیجهتمصرفآمادهکلرایدیآمونیومکنندهضدعفونی
ایبخش هورودی ها،دستگیرهودربمانندتماسپرسطوحبیمار،پیرامونوسایلوتجهیزاتنوزادان،بخش های

بدوندیگریتماسپرسطحهروالکلبهحساسسطوحپرستاری،کانترهایاداری،میزهایواتاقعمومی،بستری
.هاویروسوهاقارچومنفیومثبتگرمهایباکتریرویبراثرقدرتبادقیقه5زماندرآبکشیامکان

نسل جدید ترکیبات آمونیوم کلراید چهار ظرفیتی:مواد موثره
(استفاده از چند نوع از ترکیبات آمونیم کلراید)

مزایا
آماده به مصرف و سازگاری با سطوح مختلف  ▪
موثر بر طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها▪
رایحه دلپذیر و از بین برنده بوی نامطبوع▪

میلی لیتری750ولیتری5:حجم ها
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کواتنولمیکروزد
موثروسریعضدعفونیجهتاالثرسریعومصرفبهآمادهکلرایدآمونیومهمراهبهالکلیپرقدرتکنندهضدعفونی
2زمانمدترد...ودندان پزشکیتوربین هایویونیتالکترونیکی،تجهیزاتمانندبودهحساسآببهنسبتکهسطوحی

ویروس هایوقارچ هامایکوباکتریوم ها،منفی،ومثبتگرمباکتری هایانواعبرموثرگستردهمیکروبیطیفبرموثردقیقه
.پوششبدونوپوشش دار

ظرفیتیچهارکلرایدآمونیومترکیباتجدیدنسلایزوپروپانول،اتانول،:موثرهمواد

مزایا
آماده مصرف و سریع االثر▪
ترکیبی از الکل های مختلف به همراه ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی▪

جهت تسریع عملکرد سهولت کاربرد
مختلفسطوحباسازگاریخاصیتوسطوحرویبرخورندگیاثربدون▪

لیتری5میلی لیتری،750:حجم ها
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مکس-آی دیمیکروزد
منفی،ومثبتگرمباکتری هایرویبرموثرگستردهضدمیکروبیطیفباضدعفونی کنندهکنستانترهمحلول

باآبدرمحلولصورتبهمحصولاین.پوششبدونوپوشش دارویروس هایوکپک هاقارچ ها،مایکوباکتریوم ها،
وابزارکلیهضدعفونیبرایدندان پزشکان،وپزشکانمطب هایکلینیک ها،بیمارستان ها،دردقیقه15زماندر2%

.داردکاربردپزشکیتجهیزاتپلیمریقطعاتوبیهوشیدندان پزشکی،پزشکی،وسایل

سورفکتانتکلراید،آمونیومبیگوانیدی،کواترنریترکیبات:موثرهمواد

مزایا
حاوی دو نوع ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی موثر بر کلیه میکروارگانیسم ها▪
دارای پلیمرهای ضدخورندگي▪
دارای دو نوع سورفکتانت برای بهبود خاصیت پاک کنندگی بر روی▪

سطوح حاوی مواد آلی مانند خون و مخاط

لیتری5لیتری،1:حجم ها



اولترامیکروزد
Highضدعفونی کنندهکنستانترهمحلول levelومثبتگرمباکتری هایبرموثروگستردهضدمیکروبیاثرطیفبا
میکروزد.باکتری هااسپورویژهبهپوشش،بدونوپوشش دارویروس هایکپک ها،قارچ ها،مایکوباکتریوم ها،منفی،
انندمحرارت،بهحساسپزشکیابزارآالتکلیهباالیسطحضدعفونیجهتدقیقه15اثرزمانو%5رقتبااولترا

درمانیمراکزدر...وآمبوبگها،الرنگوسکوپها،آندوسکوپ

ظرفیتیچهارآمونیومترکیباتگلوتارآلدئید،:موثرهمواد

مزایا
بدون نیاز به ماده افزودنی فعال کننده ▪
بدون اثر خورندگی و حفظ اثر در آب های سخت▪
همراه با محلول معرف جهت بررسی میزان فعالیت گلوتارآلدئید ▪

لیتری5لیتری،1:حجم ها
75
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گلوتارکسمیکروزد
Highضدعفونی کننده،%2.7گلوتارآلدئیدحاویمصرفبهآمادهمحلول levelموثرگستردهضدمیکروبیطیفبا

بهوپوششبدونوپوشش دارویروس هایوقارچ هامایکوباکتریوم ها،منفی،ومثبتگرمباکتری هایانواعبر
باالدمایبهحساسپزشکیوسایلوابزارکلیهباالیسطحضدعفونیجهتگلوتارکسمیکروزد.اسپورهاویژه

درمانیمراکزدر...وآمبوبگها،الرنگوسکوپها،آندوسکوپمانند

%2.7گلوتارآلدئید:موثرهمواد

مزایا
موثر بر اسپورها باکتری ها▪
دقیقه 20تا 15قدرت ضدعفونی سطح باال در مدت ▪
عدم خورندگی لوازم و تجهیزات پزشکی و لنزهای آندوسکوپی ▪
قابلیت مصرف تا سه هفته پس از اولین استفاده ▪
همراه با نوار استریپ جهت بررسی فعالیت گلوتارآلدئید▪

لیتری5لیتری،1:حجم ها
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میکرانوکسمیکروزد
منفی،ومثبترمگباکتری هایبرموثرگستردهضدمیکروبیطیفباقویپاک کنندهوضدعفونی کنندهوغلیطمحلول

نامطبوعبویورسوباتحذفجهتپوششبدونوپوشش دارویروس هایوکپک هاقارچ ها،مایکوباکتریوم ها،
بابازسالن هایهوایضدعفونیو1:1000رقتبابایوفیلم هاحذفوسطوحرویمیکروارگانیسم هارشدازناشی
1:1500رقت

اسیداستیکپراکسیواکسایدپرهیدروژنپایدارترکیبات:موثرهمواد

مزایا
(دقیقه10تا5)سریععملکردباکنندهپاکوکنندهضدعفونی▪
آبکشیبهنیازبدونوخوراکی،گریددارای▪
سمیباقی ماندهفاقدوتخریب پذیرزیست▪
خوردنگیاثربدونظاهریآلودگی هایحذف▪

لیتری10:حجم 

https://microzed.com/
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َهندمیکروزدا
گرماکتری هایبانواعبرموثرگستردهضدمیکروبیطیفباآبکشیبهنیازبدوندستالکلیضدعفونی کنندهمحلول
مانندفیلیکلیپوانواعهپاتیت،ایدز،آنفوالنزا،مانند)پوشش دارویروس هایوقارچ هامایکوباکتریوم ها،منفی،ومثبت

(ویروسنوروویروس،روتامانند)پوششبدونو(19-کوویدویروس

ظرفیتیچهارکلرایدآمونیومترکیباتجدیدنسلایزوپروپانول،/اتانول%70:موثرهمواد

مزایا
ثانیه30سریع االثر در ▪
حاوی دو نوع الکل جهت افزایش اثربخشی با استفاده از اثر هم افزایی▪

(ساعت3)به همراه ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی با اثر طوالنی مدت 
دارای سورفکتانت جهت کاهش کشش سطحی و کمک به حذف اجرام▪

بیماری زا با باال بردن اثر شویندگی و ضدعفونی کنندگی
سازگار با پوست دست، با مجوز عدم سمیت پوستی▪

میلی لیتری250:حجم 

https://microzoda.com/
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ژلزدا-میکروزدا
طیفبامومیعمراکزتمامدراستفادهقابلنرم کنندهموادحاویآبکشیبهنیازبدوندستضدعفونی کنندهژل

مانند)ارپوشش دویروس هایقارچ ها،منفی،گرمومثبتگرمباکتری هایانواعبرموثرگستردهمیکروبیضد
پوششبدونو(19-کوویدویروسمانندلیپوفیلیکانواعهپاتیت،ایدز،آنفوالنزا،

پوستیبافتباسازگارویژهکوپلیمرهایاتانول،%70:موثرهمواد

مزایا
ثانیه30سریع االثر در ▪
دارای سورفکتانت و ماده نرم کننده پوست دست▪
بدون اثر سمیت پوستی▪
بدون نیاز به آبکشی▪
به صرفه برای مصرف به دلیل ویسکوزیته باال▪

میلی لیتری500:حجم 

https://microzoda.com/
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میکرووات-میکروزدا
موثرتردهگسمیکروبیضدطیفباحساسپوست هایبرایالکلبدونمصرفبهآمادهضدعفونی کنندهمحلول

انواعت،هپاتیایدز،آنفوالنزا،مانند)پوشش دارویروس هایقارچ ها،منفی،گرمومثبتگرمباکتری هایانواعبر
پوششبدونو(19-کوویدویروسمانندلیپوفیلیک

ظرفیتیچهارکلرایدآمونیومترکیباتجدیدنسل:موثرهمواد

مزایا
فاقد اثر تحریک پذیری بر روی پوست به دلیل عدم استفاده از الکل▪
ضدعفونی کننده بدون الکل برای پوست های حساس▪
بدون ایجاد حساسیت پوستی▪
بدون نیاز به آبکشی با رایحه دلپذیر▪
دارای سورفکتانت و ماده نرم کننده پوست دست▪

میلی لیتری500:حجم 

https://microzoda.com/
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تماسپرسطوح-میکروزدا
م هایمیکروارگانیسحاویآلوده،وسایلبابرخوردیاآلودهدست هایباتماسغبار،وگردنشستنعلتبهتماسپرسطوح

.کنندتهدیدرارادافسالمتمی توانندنمی روند،بینازشوینده هاازاستفادهباتنهاییبهکهمیکروارگانیسم هااین.هستندبیماری زا
ندمانآلودهسطوحباافرادتماسازناشیآلودگی هایانتقالازجلوگیریجهتمی توانتماسپرسطوحمیکروزدامحصولاز

کیف،یوتر،کامپموبایل،تلفن،صندلی،ومیزبرقی،پله هاینرده ها،آسانسور،دکمه هایواتاقساختمان،پنجرهودردستگیره های
ایلوسنگهبانی،اتاق هایورزشی،باشگاه هایرستوران ها،هتل ها،تجاری،اماکناداره ها،منازل،در...واداریتجهیزاتتحریر،لوازم
.کرداستفادهشخصیخودروهایوعمومینقلوحمل
.شوداستفادهمحلولبهآغشتهوتمیزتنظیفازبرقیوسایلبرای
ظرفیتیچهارکلرایدآمونیومترکیباتجدیدنسل:موثرهمواد
مزایا
ساخته شده از باکیفیت ترین مواد اولیه ▪
GMPتولید شده در شرایط ▪
و بدون پوشش...( و 19-مانند آنفوالنزا، ویروس کووید)موثر بر باکتری ها، قارچ ها، ویروس های پوشش دار ▪
آماده مصرف با رایحه دلپذیر▪
بدون اثر خورندگیتنفسی و –دارای گواهی عدم حساسیت ▪

میلی لیتری750:حجم 
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سطوحمیکروزدا
نندما)پوشش دارویروس هایقارچ ها،منفی،گرمومثبتگرمباکتری هایانواعمصرفبهآمادهضدعفونی کنندهمحلول

پرسطوحموثرکردنضدعفونیجهتپوشش،بدونو(19-کوویدویروسمانندلیپوفیلیکانواعهپاتیت،ایدز،آنفوالنزا،
یجادابدونپوشیدهسرسالن هایهوایضدعفونینامطلوب،رایحهوخورندگیاثربدونآبکشیبهنیازعدمباتماس

استنشاقیحساسیت

ظرفیتیچهارکلرایدآمونیومترکیباتجدیدنسل:موثرهمواد

مزایا
رقیق سازیعملیاتانجامبهنیازفاقد▪
میکروارگانیسم هاازگسترده ایطیفبرموثر▪
سطوحرویبرخورندگیعدمگواهیدارای▪
تنفسی-حساسیتعدمگواهیدارای▪

لیتری20ولیتری5:حجم 

https://microzoda.com/
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آشپزخانه-میکروزدا
نهمچنی.می شودبیماری زامیکروب هایانواعبهغذاییموادآلودگیبهمنجرآشپزخانهدرنظافتوبهداشترعایتعدم 

پاکرایجشوینده هایازاستفادهباراحتیبهکاربردشان،بهبنارندهانواعوچاقووکارتختهمانندآشپزخانه لوازمازبرخی
امکانهکآشپزخانهوسایلضدعفونیقابلیتباآشپزخانهمیکروزدای.می شوندتجمیعآن هادرمیکروارگانیسم هاونشده

.می کندشایانیکمکآشپزخانهبهداشتبهدارند،آبکشی

ظرفیتیچهارکلرایدآمونیومترکیباتجدیدنسل:موثرهمواد

مزایا
ساخته شده از باکیفیت ترین مواد اولیه ▪
GMPتولید شده در شرایط ▪
و بدون پوشش...( و 19-مانند آنفوالنزا، ویروس کووید)موثر بر باکتری ها، قارچ ها، ویروس های پوشش دار ▪
آماده مصرف با رایحه دلپذیر▪
تنفسی و بدون اثر خورندگی–دارای گواهی عدم حساسیت ▪

میلی لیتری750:حجم 

https://microzoda.com/


فریزرویخچال-میکروزدا
نت هایعفوسببودارندوجودآلودهغذاییمواددرکه«سالمونال»مانندباکتری هاییبرعالوهخانگییخچال هایدرمعمولطوربه

وبزرگساالنردمغزالتهابومننژیتبهمنجرمی تواندکهداردوجود«مونوسیتوژنزلیستریا»نامبههمدیگریباکتریمی شوند،روده
تنهارایج،تصوربرخالفوکنندرشدوبمانندزندهیخچالدمایدرمی توانندمقاومباکتری هایاین. شودباردارزناندرجنینسقط

وداخلیسطوحضدعفونیبرایمی توانرافریزرویخچالمیکروزدای.نمی روندبینازمتعدددفعاتبهحتییخچالکردنتمیزبا
.نمودفادهاستنداردآبکشیامکانکهسطحیهروداخلی،طبقاتدستگیره،درب،مانند(فانتزیرنگبدون)فریزرویخچالخارجی

ظرفیتیچهارکلرایدآمونیومترکیباتجدیدنسل:موثرهمواد

مزایا
ساخته شده از باکیفیت ترین مواد اولیه ▪
GMPتولید شده در شرایط ▪
و بدون پوشش...( و 19-مانند آنفوالنزا، ویروس کووید)موثر بر باکتری ها، قارچ ها، ویروس های پوشش دار ▪
آماده مصرف با رایحه دلپذیر▪
تنفسی و بدون اثر خورندگی–دارای گواهی عدم حساسیت ▪

میلی لیتری750:حجم 
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بهداشتیسرویس-میکروزدا
بایتنهایبهکهشدهمحیطدرمیکروبیآلودگیایجادسبببهداشتیسرویس هایازمکرراستفادهوکاملضدعفونیعدم

تفادهاسمنظوراینبرایمخصوصضدعفونی کننده هایازحتمااستالزملذا.نمی شوندرفعمعمولشوینده هایوپاک کننده ها
سطوحوشیرآالت،ودردستگیرهحمام،ودستشوییهایدیواروکفمانندسطوحیرویبربهداشتیسرویسمیکروزدای.شود

.داردمناسبیضدعفونی کنندگیخاصیتبهداشتیسرویس هایداخلی

ظرفیتیچهارکلرایدآمونیومترکیباتجدیدنسل:موثرهمواد

مزایا
ساخته شده از باکیفیت ترین مواد اولیه ▪
GMPتولید شده در شرایط ▪
و بدون پوشش...( و 19-مانند آنفوالنزا، ویروس کووید)موثر بر باکتری ها، قارچ ها، ویروس های پوشش دار ▪
آماده مصرف با رایحه دلپذیر▪
تنفسی و بدون اثر خورندگی–دارای گواهی عدم حساسیت ▪

میلی لیتری750:حجم 

https://microzoda.com/


کودکاسباب بازیواتاق-میکروزدا
ودخپیراموناشیایبردندهانبهوگرفتنگازمکیدن،بهشروعدندانشاناولینرویشهنگامخصوصبههمیشهکودکان
وستامیکروارگانیسم هارشدزمینه سازاسباب بازی هارویبررطوبتایجادکهچرامی دهدقرارآلودگیخطردرراآن هالذا.می کنند

نظورمبهبنابراین.استگوارشیبیماری هایانواعایجادنتیجهدرودهانبهویروس هاوباکتری هاانتقالآلودگی،اینپیامد
.استیضرور …ودندان گیرهاقاشق،شیر،شیشهاسباب بازی،متناوبضدعفونیمحیط،بیماری زایعواملانتقالازپیشگیری

اتانولظرفیتی،چهارکلرایدآمونیومترکیباتجدیدنسل:موثرهمواد

مزایا
ساخته شده از باکیفیت ترین مواد اولیه▪
GMPتولید شده در شرایط ▪
و بدون پوشش...( و 19-مانند آنفوالنزا، ویروس کووید)موثر بر باکتری ها، قارچ ها، ویروس های پوشش دار ▪
آماده مصرف با رایحه دلپذیر▪
تنفسی و بدون اثر خورندگی–دارای گواهی عدم حساسیت ▪

میلی لیتری750:حجم 
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خانگیحیواناتباتماسدرسطوح–میکروزدا
بهخارجازآلودگیانتقالباعثخانهخارجبهآن هاآمدورفتوشده اند،ناپذیریجداییعضوخانواده هادرخانگیحیوانات

طوحسمیکروزدامحصول.دارندمداومضدعفونیوپاکسازیبهنیازهستندآن هاباتماسدرکهسطوحیلذا.می شودخانهداخل
وبتمثگرمباکتری هایبرکه...وبازی،پارکقفس،خواب،محلمانندسطوحیضدعفونیبرایخانگیحیواناتباتماسدر

.باشدموثریکمکخارجیآلودگی هایازخانهداشتننگهایمندرمی توانداست،اثرگذارویروس هاوقارچ ها،منفی،

جدیدنسلظرفیتیچهارآمونیومترکیبات:موثرهمواد

مزایا
ساخته شده از باکیفیت ترین مواد اولیه ▪
GMPتولید شده در شرایط ▪
و بدون پوشش...( و 19-مانند آنفوالنزا، ویروس کووید)موثر بر باکتری ها، قارچ ها، ویروس های پوشش دار ▪
آماده مصرف با رایحه دلپذیر▪
تنفسی و بدون اثر خورندگی–دارای گواهی عدم حساسیت ▪

میلی لیتری750:حجم 
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خانگیحیواناتتجهیزاتووسایل–میکروزدا
اببودنهمراهوکردننگاهازنیزماومی برندلذتسریعخوردن هایغذاوخانهخارجدرگردشوکردنبازیازخانگیحیوانات

وانسانبینمشترکآلودگی هایانتقالازجلوگیریومنزلدرخانگیحیوانشدنایمن تربرای.نیسیتمبی نصیبلذتاینازآن ها
ی کنندهضدعفون.استضروریتوپوعروسک،اسباب بازی،قالده،غذا،ظرفمثلخانگیحیواناتوسایلپاکسازیونظافتآن ها،

یمنادرخاطراطمینانباعثمحصولاینازاستفاده.استموثرویروس هاوقارچ ها،منفی،ومثبتگرمباکتری هایبرمیکروزدا
.استمشترکبیماری هایانتقالازجلوگیریوخانه،داشتننگه

جدیدنسلظرفیتیچهارآمونیومترکیبات:موثرهمواد

مزایا
ساخته شده از باکیفیت ترین مواد اولیه ▪
GMPتولید شده در شرایط ▪
و بدون پوشش...( و 19-مانند آنفوالنزا، ویروس کووید)موثر بر باکتری ها، قارچ ها، ویروس های پوشش دار ▪
آماده مصرف با رایحه دلپذیر▪
تنفسی و بدون اثر خورندگی–دارای گواهی عدم حساسیت ▪

میلی لیتری750:حجم 
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