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بسم الله الرحمن الرحیم

استاد

دانشجو

1

عفونت در کنترل 
دندانپزشکی ترمیمی

آلودگیتعریف
.شدخواهدفرددربیماریوعفونتایجادباعثکهفردبهمیکروارگانیسمانواعانتقال

سه عامل مهم در 
بروز عفونت

یک میزبان 
مستعد

میکروب بیماری زا 
به تعداد کافی

مسیر مناسب ورود 
به بدن

2

دندانپزشکی حرفه 

.بزاقوخوندرموجودهایمیکروارگانیسمازوسیعیانواعخطرمعرضدر➢

C،HIVوBهپاتیت،تبخال،سل،الریهذاتسرماخوردگی،:همچونعفونیبیماری هایایجاد➢

3

:طریقازدندانپزشکیدرعفونتانتقال
ترشحاتسایروبزاق،خونبامستقیمتماس.۱
آلودهسطوحهایادستگاهوسایل،باغیرمستقیمتماس.۲
هوادرمعلقذراتباتماس.۳

خونلختهدرساعتدوتاHIVویروسواتاقحرارتدرروز۷تاBهپاتیتویروسکهباشیدداشتهتوجه
.میماندزنده

4

:محیط کار
یضدعفونهایمحلولبااندداشتهتماسآنبابیمارانکهسطوحیووسایلتمام✓

.شوندضدعفونیکننده
الستیکپیاآلومینیومیکاغذباقبالً:استمشکلآنهاکردنضدعفونیکهسطوحی✓

.شوندپوشاندهآبضدکاغذیاشفاف
انیکارگوآلیموادازمناسبحولهیادستمالباابتدا:شدنعفونیضدقابلسطوح✓

.شوندتمیز

5

پدالینوعازاستبهترآبشیردستگیرهیونیت،صندلیکنندهتنظیمچراغ،کلیدهای✓
.شودپوشاندهمصرفیکبارهایکاوربا←صورتاینغیردرباشد
.شوندضدعفونیسرویسازقبلبایددارندتعمیربهنیازکهوسایلی✓

6
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فردیتوصیه های ایمنی حفاظت 
:شاملایمنیهایتوصیه

دندانپزشکانودستیارانواکسیناسیون.۱
محافظتیهایپوششازاستفاده.۲
دست هاشستنصحیحنحوه.۳
تیزنوکوسایلباکارصحیحنحوه.۴

.پیشبندیاگانماسک،عینک،دستکش،:شاملخطرموردنواحیبرایحفاظتیپوشش های❑

7

:دستکش
.گرددتعویضبایددستکشبیمارهرباتماسازپس✓

جراحیغیرهایدرمانمعاینه،←استریلغیروالتکسهایدستکش✓

جراحیاعمالبرای←استریلهایدستکش✓

8

ماسک و عینک
.شودفادهاستشیلدیاعینکازبایدمستقیمترشحاتازهاچشمحفاظتبرای:عینک✓

:ترشحاتشدنپاشیدهمقابلدرصورتحفاظتبرای:ماسک✓

باشدداشتهامتدادچانهزیرتابینیرویازباید
شودتعویضبایدبیمارهربرایوشدنآلودهیاخیسصورتدر.

9

مناسبلباس 
.بلندآستینوداریقهمناسبروپوش✓
.بردخانهبهشووشستبراینبایدراآلودهروپوش✓
.گرددتعویضبالفاصلهشدن،آلودهبزاقیاخونباکهصورتیدر✓
.کنیدخودداریروپوشباغذاخوریسالن هایبهشدنوارداز✓

10

تیزنحوه کار با وسایل نوک 
.کردخمدستبانبایدراهاسوزن✓
:شودگذاریسرپوشآنمجددمصرفازپسبایدهاسرنگنیدل✓
.شدهتعبیههایونیتازبعضیرویبرمخصوصایمحفظهکهسرسوزنحفاظازاستفاده.۱
قرارشپوشدردردستیکوسیلهبهسوزنوگرفتهقرارکارمیزیاسینیرویدرپوش:زدننیزهروش.۲

.می یابدکاهشلینگنیداحتمالروشدواینوسیلهبه.می گیرد

11

: در صورت وقوع نیدلینگ 
پانسمانوشستهصابونوآبباراآنسپس←گرددخونریزیموجبتامیدهیمفشاررازخممحل✓

.میکنیم

،رخطپررفتارهایداشتن،کشورازخارجبهاخیرسفرداشتنشامل←گیریممیHistoryبیماریاز✓

.اخیرزماندرخونتزریقوخونیهایبیماریداشتناعتیاد،
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اولروز۱۰درگبولینگاماتزریقB←هپاتیتویروسانتقالاحتمالصورتدر✓

آزوتیمیدینتجویزHIV←ویروسبهآلودگیاحتمالصورتدر✓

درصدیکحدوددر←استکمبسیارزخمطریقازHIVانتقالخطرالبته✓

صفرهبکارکنانواکسیناسیونبهتوجهباکهباشدمیبیشترBهپاتیتانتقالخطر✓

.می رسد

13

استریلیزاسیون
میودنابهاقارچوباکتریویروس،شاملهاارگانیسممیکرواشکالتمامآنطیکهاستمراحلیشامل✓

.گردد
:استریلیزاسیونازقبل✓
(موادوخونشدنخشکازجلوگیریجهت)آلودهوسایلکردنخیس▪
وسایلکردنتمیز▪

کاغذونایلونازترکیبییاکاغذپارچهالیهدودر←کردنپکیابندیبستهکردخشک▪

.شونداستریلمجدداًبایدآنازپسوباشندمیاستریلماهششتادوالیههایبستهدروسایل✓

14

استریلیزاسیونچهار روش جهت 
(فور)خشکحرارتکاربرد.۱

(اتوکالو)مرطوبحرارتکاربرد.۲

اکسایداتیلنگازکاربرد.۳

شیمیاییهایمحلول.۴

15

(فور)حرارت خشک 
.ایشیشهظروفاستریلروشبهترین،میکروارگانیسم هابردنبینازراهترینقدیمی✓

.باالحرارتبهنیاز_سلولپروتئین هایاکسیداسیون←خشکحرارت✓
درجه۱۷۰/ساعت۲مدتبهسانتیگراددرجه۱۶۰حرارتاسترلیزاسیونجهتالزمزمان✓

.ساعتیکمدتبهسانتیگراد
.شوداضافهاسترلیزاسیونزمانبهبایدفورشدنگرمجهتالزمزمان✓
نبایداستریلزمانمدتدروشودگرفتهنظردربایستینیزوسایلشدنخشکجهتالزمزمان✓

.شودبازفوردرب

16

(اتوکالو)حرارت مرطوب
.کمتردمای/کمترزمانمدت/خشکحرارتازموثرتر
میکروبپروتئین هایتخریبوانعقاد

دقیقه۱۵مدتبهسانتیگراددرجه۱۲۱←الزمدمای

دستگاهباالیقیمتوسایل،شدنکندفلزی،وسایلزدنزنگ←اتوکالومعایب
نشدهبندیبستهوسایلبرای←دقیقه۳مدتبرایسانتیگراددرجه۱۳۴دمایدراتوکالوکاربرد

.شونداستفادهبالفاصلهاستقرارکه

.نآخارجوهابستهداخلشیمیاییهایاندیکاتورازاستفاده←شدناستریلازاطمینانجهت

17

اکسایدگاز اتیلن 
هااسپوروهامیکروارگانیسمکلیهبردنبیناز←ساعت۳/سانتیگراددرجه۵۰حرارت✓

:میباشدسمیزندهبافتبرای✓

درجه۶۰تاسانتیگراددرجه۵۰دمایدرساعت۱۲تا۸✓
اتاقدمایدرروز۷تا۴✓
هامیکروباکسیداسیون✓

18
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شیمیاییمحلول های 

.هاباکتریاسپورجزبهجاندارانریزتمامنابودی←درصد۷۰الکلاتیل

طوحسبراینباید←کنندگیضدعفونیاثربودنضعیف←شودمیتبخیرزود

.شوداستفاده

19

(  درصد۲آلدئید قلیایی گلوتار )سایدکس 
روز۱۴←کردنفعالازپساستفادهزمانمدت
.استمناسب(هاتریمانند)الستیکیوپالستیکیلوازمکردناستریلوگندزداییبرای

آبوسیلهبهشستشوسپس←محلولدرشناوردقیقه۱۰←کردنضدعفونیبرای
مقطرآبباشستشوسپس←محلولدرشناورساعت۱۰←کردناستریلبرای

.تنفسیدستگاه،مخاط،پوست،چشممحرک

بهمحلولدرونوسایلاینشدنشناوردلیلبه←باشدنمیمناسبهاهندپیسوهاتوربیناستریلبرای
.می شودواردآسیبآنهادرونیاجزاء

20

(:سپتسوالر ) دکونکس 

ترونیکالکتجهیزاتکوچکسطوحکردنضدعفونی/اسپریصورتبهوسیعیاثربا✓
.هندپیسوتوربین

دقیقه۲←اثرزمانمدت✓
دقیقهیکدرایدزوهپاتیتویروسکردنخنثی✓
دقیقه۲درباکتریهاوقارچهاکردنخنثی✓
(.آنهاداخلیسطوحنهو)آنگلوتوربینبیرونیسطوحکردنضدعفونی✓

21

جانبیتوصیه های 
آبحداقلیاشویهدهانبارادهانشاندرمانازقبلبخواهیمبیمارانازآلودگیکاهشجهت.۱

.بشویند

همینطوروثانیه۲۰مدتبهشیفتهراولدرهاساکشنویونیتهایشلنگازآبدادنعبور.۲

.دهیمعبورآبآنهاازثانیه۲۰ودادهقرارسینکدرراهاهندپیسوتوربینکاراتمامازبعد

.دهانبقیهازبردمراوسیلهبهکارمحلجداسازی.۳

22

.شوندضدعفونیالبراتواربهارسالازقبلهاقالبکلیه.۴

.دگردندفعوآوریجمعدوالیهورنگزردهایکیسهدرایصحیحطریقبهعفونیهایزباله.۵

.شوندشستهضدعفونیهایمحلولباآلودههایشیلدوهاعینک.۶

.شوندعقطکاترنیدلوسیلهبههانیدلوشدهانداختهمخصوصظرف هایدربرندهوتیزوسایل.۷

23

:انواع ابزار دندانپزشکی از لحاظ میزان خطر ساز بودن
/راحیجوسایل←کنندمیپیداتماساستخوانبایاکردهنفوذنرمبافتدر:(critical)بحرانی.۱

سوزنسر

.می شونداستریلحرارتیاسترلیزاسیونروشبه✓

semi)بحرانینیمه.۲ critical):باولینمی کنندپیداتماساستخوانبایانکردهنفوذنرمبافتدر
.هانگهدارندهفیلم،دندانپزشکیهایآینه:دارندتماسناسالمپوستیامخاط

مواد←حرارتبهبودنحساسصورتدر.می شونداستریلحرارتیاسترلیزاسیونروشبه✓
.باالقدرتباکنندهضدعفونی

24
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(:Non critical)غیر بحرانی

.هاکابینترادیوگرافی،دستگاه←کنندمیپیداتماسسالمپوستبافقط✓

ضدعفونیمتوسطسطحکنندهضدعفونیموادتوسط←شدنآلودهصورتدر✓

.می شوند

25

دندانپزشکیواکسیناسیون تیم 
:مرحلهسهدرBهپاتیتویروسعلیهواکسیناسیون

.اولروزتزریقازبعدماهیکدومنوبت✓

.دومنوبتتزریقازبعدماهششسومنوبت✓

.بادیآنتیمیزانگیریاندازه←آزمایشگاهبهمراجعه←دورهتکمیلازبعدهفته۶تا۴✓

.باشدمی۱۰ازباالترتیتر←بادیآنتیمناسبتیتر✓

26

منابع
(مارتینومیشل)دندانپزشکیدرعفونتکنترل❖

(آبادیدولتمحمدعلی)صورتودهانجراحیدرسنامه❖

۸۴سال۱۰شمارهشیرازپزشکیعلومدانشگاهدندانپزشکیمجله❖

پزشکیآموزشودرمانبهداشتوزارتدندانپزشکیدرعفونتکنترلدستورالعمل❖

27


