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 محيط و سطوحروشهای تهيه محلول گندزدایي 

 و

کننده دست ضد عفوني  
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یدجد کروناویروس  مقابله با  
 

 
 

 :تنظيم و ترجمه

 محمدعلي ززولي دکتر

 (مازندران پزشكي علوم دانشگاهدانشكده بهداشت  علمي هيئت عضو)

 

جهت مقابله  یيدازمحلول گند يهته يوهدر خصوص شو عموم مردم محيط راهنما به منظور استفاده کارشناسان بهداشت  این

 شده است. يهته یدجد یروسبا کروناو

 "ویرایش اوّل"

 



 
 

 لضدعفوني کننده دست با پایه الكتهيه محلول  رزط
اطرافیان  وفراد و پرسنل دخیل در امر درمان کلیه ی ا ،های ضدعفونی کننده دست بر پایه الکل برای استفاده بیمارانفرآورده هداشت جهانیبسازمان 

 به شرح زیر توصیه نموده است:محلول این دو شیوه برای تهیه و تولید نمائید. توصیه می را

 تهيه با استفاده اتانول الف( 

 :خلوط شودمزیر در داخل یک بطری مدرج  لیتر محلول لازم است مواد با حجم رای تهیه یک ب 

 میلی لیتر  3/333درصد)حجم/حجم(:  69اتانول  -1

 میلی لیتر 7/11درصد:  3هیدروژن پراکسید  -2

 لیترمیلی 5/11درصد:  63گلیسرول  -3

س پ حجم یک لیتر با آب مقطر یا آب جوشیده سرد شده پرکنید و آرام آن را تکان دهید تا محتویات مخلوط شوند. بطری را تا  آنگاه 

 است. استفادهمحلول آماده  از اختلاط کامل

و )حجم/حجم(  درصد 54/1 يسرول، گل)حجم/حجم(%08اتانول : توليد شده عبارتند از یينها يبرکغلظت تو  فرمول "

 ")حجم/حجم( درصد 124/8 يدروژنه يدپراکس

 

 تهيه با استفاده از ایزوپروپيل الكل (ب

 :خلوط شودمزیر در داخل یک بطری مدرج  لیتر محلول لازم است مواد با حجم برای تهیه یک 

 میلی لیتر  5/751درصد)حجم/حجم(:  3/66یزوپروپیل الکل ا -1

 میلی لیتر 7/11درصد:  3هیدروژن پراکسید  -2

 لیترمیلی 5/11درصد:  63گلیسرول  -3

را تکان دهید تا محتویات مخلوط آرامی آن را به حجم یک لیتر با آب مقطر یا آب جوشیده سرد شده پرکنید و  بطری را تا  آنگاه 

 است. استفادهمحلول آماده  پس از اختلاط کامل شوند.

 درصد 54/1 يسرول، گل)حجم/حجم(%54 الكل ایزوپروپيل: توليد شده عبارتند از یينها يبرکغلظت تو  فرمول "

 ")حجم/حجم( درصد 124/8 يدروژنه يدو پراکس)حجم/حجم( 

 

 درصد 69از الكل  درصد 58الكل  يهته طرز

 ی علمیهابراساس آخرین یافته و و ضدعفونی دست یقاتتزر، یوندر واکسناس مناسب خلوصبا توجه به ضرورت استفاده از الکل  با

با   ل الکبرای این مصارف . توصیه می شود است ت میکروب کشی درصد دارای بیشترین خاصی 92-71الکل اتیلیک یا اتانول در غلظت 

باشند به روش زیر تهیه می %69توان با الکل غلیظ که عمدتا می ،لذا چنانچه الکل با این خلوص دسترس نباشد تهیه شوددرصد  77خلوص 

  :دنمو

 (× X يظخلوص الكل غلدرصد=درصد 58  ×ليترميلي 188  )

 :ینصورتا در

مخلوط نمود. آب مقطر یترل یلیم 27درصد با  69 الکل یترل یلیم 73 ستییبا ، درصد 69از الکل  درصد 77الکل  میلی لیتر 177 یهته یبرا  

 ود.مقطر مخلوط نم آب یترل یلیم 277درصد با  69 الکل یترل یلیم 773 ستیبای ،درصد 69درصد از الکل  77 الکلبرای تهیه یک لیتر 
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 ظروفو  سطوح  ،کلر برای گندزدایي محيطروش تهيه محلول های 
گرم در ميلي 1888درصد یا   1/8غلظت برای گندزدایي سطوح لازم است از محلول کلر با مطالعات نشان داد که 

 انگیخ مایع سفید کننده یا( یمسد هیپوکلریت)لدرصد از ترکیبات مختلف کلردار نظیر آب ژاو 1/7رای تهیه کلر ب. استفاده نمود ليتر

ان کلر فعال در این میزدر زمان تولید معمولا متفاوت است. این ترکیبات درصد کلر استفاده نمود.  (پوکلریت کلسیمهیپرکلرین)پودر و 

 درصد کلر از هریک از این ترکیبات به صورت زیر عمل شود.  1/7باشد لذا برای تهیه محلول کلر می %95-%77 و 5%به ترتیب ترکیبات 

ش ماسک و دستک یرنظ یفرد یمنیاستفاده از آن داشتن لوازم اهنگام به شدت خورنده است لذا در  فرار، سمی و یاکلر ماده :توجه

 است.  یضرور

 لژاو آباز درصد  1/8کلرروش تهيه محلول الف( 

 برای تهیه محلول رقیق از یک محلول غلیظ از رابطه زیر استفاده شود:

[(
درصد غلیظ

درصد رقیق
) − 1] = قسمت آب                           (           1رابطه)              

 باشند:درصد کلر فعال می 5دارای ب ژاول یا مایع سفیدکننده با توجه به اینکه آ

[(
5

0.1
) − 1] = 49 

در ظرف درب دار و  صاف شدهآب و ترجیحا آب مقطر یا  یسرد و معمول واحد آب 56را به این محلول  واحد 1لازم است بنابراین 

درصد  1/7لیتر محلول  5سی سی یا  5777،سی سی آب مخلوط شود  1677سی سی محلول با  177 اگر مثلا. اضافه نمود یکیپلاست یحاترج

 .حاصل خواهد شد

 .اشدمحلول غلیظ کمتر بموجود در درصد کلر ممکن است  .توجه شودخریداری شده ل یا مایع سفیدکننده برچسب آب ژاو ابتداتوجه: 

درصد باشد در اینصورت  5/3 اگر غلظت کلر محلول غلیظ خریداری شده مثلامحاسبه شود  1طه در اینصورت باید نسبتهای اختلاط طبق راب

 مخلوط شود.آب  واحد 31محلول غلیظ با  واحددرصد از آن لازم است یک   1/7برای تهیه محلول 

 

   (يمکلس هيپوکلریت) پودر پرکلریناز درصد  8.1کلرروش تهيه محلول ب( 

را ( آن خورییسه قاشق چا یا یقاشق غذاخور یکگرم )معادل  15مقدار یباتقرباشد. ابتدا کلر میدرصد   95- 77ن حاوی یپودر پرکلر

ته ظرف  رسوب در بعد از انحلال و ته نشینی کمیباشد. حاوی یک درصد کلر میحاصل محلول  .حل شودبه خوبی سرد آب  یترل یکدر 

 توانید آنرا بدور بریزید.نمائید که میرسوب می

گرم در لیتر میلی 1777درصد یا  1/7مخلوط نمائیم، محلول کلر  آبقسمت  6را با یک قسمت از این محلول  ،1طهطبق راباگر حال 

 6با تمام یک ليتر را ، لازم است رقیق نمائیمدرصد  1/7به محلول کلر را  %1محلول کلر اگر بخواهیم تمام یک لیتر یا تولید خواهد شد. 

 درصد کلر تهیه خواهد شد. 1/7لیتر محلول  17 نصورتمخلوط نمائیم که در ایليتر آب سرد 

  

  :توجه
با گذشت زمان، کلـر  یجشود. محلول کلر به تدر یخنک و در ظرف در بسته، دور از نـور نگهدار یرا در جا %1است محلول کلر  لازم-1

 ماه مصرف شود.  یکدر کمتر از  یهته یخاز تار یددهد و با یمـؤثـر خـود را از دست م

و  یشده و حداکثر زمان ماندگار ینگهدار یشود لازم است در ظرف درب بسته ا یم یهته یبترت ینکه به ا درصدی  1/7محلول کلر -2

، تازه مصرف یماده گندزدا یکارآمد یش. به جهت افزااعت در نظر گرفته شده استس 21 یگندزدائ یاتعمل یقابل استفاده بودن برا

 باشد یم یتکردن آن در اولو
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 دارترکيبات کلرحاوی  با محلولگندزدایي صحيح  شيوه 
نموده و سپس اقدام به یزبه منظور حذف گرد و غبار تم مرطوبابتدا سطوح را با پارچه  ،تمام سطوح یبرا ییاز عمل گندزدا قبل 

 .گردد ییگندزدا

 آن  یپارچه را فشرده و با کم کردن آب اضاف ،فرو برده و بعد از آغشته شدن آندرصد  1/7حاوی محلول کلررا در سطل تمیز پارچه

که احتمالا با دست لمس شده اند  یسائل و ،هادرب و پنجره ی،دستگیرهو صندل یزم یرو ورود و خروج، یمانند)محل ها یجهت سطوح

  .یداستفاده کن و ... ( تلفن یوار،د مانند:درب،

 دقیقه در این محلول قرار داد و سپس آبکشی نمود. 1به مدت حداقل توان ظروف و وسایل آشپزخانه را می 

  ای آغشته به محلول کلر استفاده نمود. پارچه "يت"ازو غیره برای گندزدایی کف اتاق، سالن 

مجزا باشد ودیشاستفاده م یگرد یمکانها یکه برا یلیاز وسا یدبا یبهداشت یها یسسرو ییوسائل نظافت و گندزدا ، دستمال ها ،سطل. 

 ییدنما ضیو در صورت صدمه آنرا تعو ینندنب یبپاره نشوند و آس، دستکش و ماسک مخصوصلباس یددر طول مدت نظافت مراقب باش. 

  یمناسب در طول مدت نظافت ضرور یهتهو جهت ایجادپنجره اتاقها  یا، باز کردن درب باشندمی بوبا توجه به اینکه این مواد دارای 

  .است

محلول توسطبا آب داغ شستشو و سپس پس از هر بار مصرف  یدبا یگیرندنظافت مورد استفاده قرار م یکه برا هایو تی ها پارچه 

 .شوند ییگندزدا کلر %1حاوی
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