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

 شده است. يهته یدجد یروسبا کروناو

 "8931، اسفند ویرایش اوّل"

 



 
 

 لتهيه محلول ضدعفوني کننده دست با پایه الك طرز
های ضدعفونی کننده دست بر پایه الکل برای استفاده بیماران، کلیه ی افراد و پرسنل دخیل در امر درمان و اطرافیان فرآوردهسازمان بهداشت جهانی 

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

 تهيه با استفاده اتانول الف( 

 :برای تهیه یک لیتر محلول لازم است مواد با حجم زیر در داخل یک بطری مدرج  مخلوط شود 

 میلی لیتر  9/199درصد)حجم/حجم(:  39اتانول  -8

 میلی لیتر 7/18درصد:  9پراکسید هیدروژن  -2

 لیترمیلی 5/81درصد:  31گلیسرول  -9

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

 از اختلاط کامل محلول آماده استفاده است.

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

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

 

 تهيه با استفاده از ایزوپروپيل الكل (ب

 برای تهیه یک لیتر محلول لازم است مواد با حجم زیر در داخل یک بطری مدرج  مخلوط شود:

 میلی لیتر  5/758درصد)حجم/حجم(:  1/33ایزوپروپیل الکل  -8

 میلی لیتر 7/18درصد:  9پراکسید هیدروژن  -2

 لیترمیلی 5/81درصد:  31گلیسرول  -9

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

 پس از اختلاط کامل محلول آماده استفاده است. شوند.

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

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

  %58ضدعفوني دست با الكل ج( 

 ی علمیهاهبراساس آخرین یافتو  ؛و ضدعفونی دست یقاتتزر، ن یوناسیدر واکس مناسب خلوصبا توجه به ضرورت استفاده از الکل  با

شود  . توصیه میاست کرونا ویروس صبخصو درصد دارای بیشترین خاصیت میکروب کشی  92-78الکل اتیلیک یا اتانول در غلظت 

 %39لذا چنانچه الکل با این خلوص دسترس نباشد، میتوان با الکل غلیظ که عمدتا درصد تهیه شود  77با خلوص   برای این مصارف الکل 

 نمود.  یهته %77الکل  ،محلول الکل غلیظتوان از می  8مطابق رابطه  تهیه نمود.،باشندمی

 (× X درصدخلوص الكل غليظ=درصد 58 ×ليترميلي 188 )                                        ( 8رابطه)   

 ینصورت:ا در

مخلوط نمود. آب مقطر یترل یلیم 27درصد با  39 الکل یترل یلیم 79 ستییبا ، درصد 39از الکل  درصد 77الکل  میلی لیتر 877 یهته یبرا  

ود.مقطر مخلوط نم آب یترل یلیم 277درصد با  39 الکل یترل یلیم 797 ستیبای ،درصد 39درصد از الکل  77 برای تهیه یک لیتر الکل 

 تانول و الکل صنعتی حاوی ترکیبات دیگری نظیر م ن از الکل صنعتی غلیظ هم استفاده نمود.چنانچه الکل غلیظ طبی یافت نشد، می توا

 عرق چوب است.

 لیتر است.سی سی یا میلی 5و  85، 257به ترتیب چای خوری  و قاشق قاشق غذاخوریلیوان، گنجایش  :یادآوری
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 و ظروف سطوح ، روش تهيه محلول های کلر برای گندزدایي محيط
کف یوار، د سطوح نظیرسرویسهای بهداشتی، مناسب و صحیح ، گندزدایی ایمبا آن مواجه یکی از مشکلات در مواقع اپیدمی بیماریها

ظروف و وسایل  و همچنین ..، ...تلفن ا؛ هدرب و پنجره دستگیره؛ یو صندل یزم سطحورود و خروج،  یها محل  ها؛سالن و هااتاق

 طوح ساین برای گندزدایي مطالعات نشان داد که  .باشدات، سازمانها، مدارس و....میواحدهای تجاری، ادار آشپزخانه در منازل،

مدت کلر در این غلظت در . استفاده نمود گرم در ليترميلي 1888درصد یا   1/8غلظت لازم است از محلول کلر با 

ترکیبات مختلف کلردار نظیر آب درصد از  8/7رای تهیه کلر بقادر به نابودی میکروارگانیسمهاست.  حداقل یک دقيقه

رکیبات متفاوت استفاده نمود. درصد کلر این ت (هیپوکلریت کلسیمپرکلرین)و پودر  خانگی مایع سفید کننده یا( یمسد هیپوکلریت)ژاول

درصد کلر از   8/7باشد لذا برای تهیه محلول کلر می %95-%77و  5%به ترتیب است. معمولا در زمان تولید میزان کلر فعال در این ترکیبات 

 هریک از این ترکیبات به صورت زیر عمل شود.

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

 ولژا درصد از آب 1/8روش تهيه محلول کلرالف( 

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

[(
درصد غلیظ

درصد رقیق
) − 1] = قسمت آب (                                    2رابطه)                

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

[(
5

0.1
) − 1] = 49 

در ظرف درب دار و صاف شده آب و ترجیحا آب مقطر یا  یسرد و معمول واحد آب 5۴را به این محلول  واحد 1لازم است بنابراین 

درصد  8/7لیتر محلول  5سی سی یا  5777سی سی آب مخلوط شود ، 1377سی سی محلول با  877مثلا اگر اضافه نمود.  یکیپلاست یحاترج

 حاصل خواهد شد.

 .اشدمحلول غلیظ کمتر بموجود در درصد کلر برچسب آب ژاول یا مایع سفیدکننده خریداری شده توجه شود. ممکن است  توجه: ابتدا

درصد باشد در اینصورت  5/9 اگر غلظت کلر محلول غلیظ خریداری شده مثلامحاسبه شود  2در اینصورت باید نسبتهای اختلاط طبق رابطه 

 آب مخلوط شود. واحد 91محلول غلیظ با  واحدلازم است یک درصد از آن   8/7برای تهیه محلول 

   (يمکلس هيپوکلریت) پودر پرکلریندرصد از  8.1روش تهيه محلول کلرب( 

را ( آن خورییسه قاشق چا یا یقاشق غذاخور یکگرم )معادل  85مقدار یباتقرباشد. ابتدا کلر میدرصد   95- 77ن حاوی یپودر پرکلر

بعد از انحلال و ته نشینی کمی رسوب در ته ظرف باشد. 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 8777درصد یا  8/7مخلوط نمائیم، محلول کلر  قسمت آب ۴یک قسمت از این محلول را با ، 8حال اگر طبق رابطه

 ۴تمام یک ليتر را با درصد رقیق نمائیم، لازم است  8/7به محلول کلر را  %8محلول کلر یا اگر بخواهیم تمام یک لیتر تولید خواهد شد. 

 ینگرم پودر پرکلر 85 توانیم یبطورکل یا اهد شد.درصد کلر تهیه خو 8/7لیتر محلول  87 مخلوط نمائیم که در اینصورتليتر آب سرد 

 .درصد حاصل شود 8/7آب حل نمود تا محلول کلر یترل 87درصد را در  77-95

با گذشت زمان، کلـر  یجشود. محلول کلر به تدر یخنک و در ظرف در بسته، دور از نـور نگهدار یرا در جا %8است محلول کلر  لازم -1 :توجه

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

فاده و قابل است یشده و حداکثر زمان ماندگار ینگهدار یشود لازم است در ظرف درب بسته ا یم یهته یبترت ینکه به ا درصدی  8/7محلول کلر  -2

 .باشد یم یت، تازه مصرف کردن آن در اولوماده گندزدا یکارآمد یشساعت در نظر گرفته شده است. به جهت افزا 21 یگندزدائ یاتعمل یبودن برا
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 دارترکيبات کلرحاوی  با محلولسطوح گندزدایي صحيح  يوه ش
ییدزدانموده و سپس اقدام به گن یزبه منظور حذف گرد و غبار تم مرطوبابتدا سطوح را با پارچه  ،تمام سطوح یبرا ییاز عمل گندزدا قبل 

  .گردد

 آن جهت  یپارچه را فشرده و با کم کردن آب اضاف ،فرو برده و بعد از آغشته شدن آندرصد  8/7حاوی محلول کلررا در سطل تمیز پارچه

 ،اند مانند:دربکه احتمالا با دست لمس شده یسائلو ها،درب و پنجره ی،دستگیرهو صندل یزم یرو ورود و خروج، یمانند)محل ها یسطوح

  .یداستفاده کن و ... ( تلفن یوار،د

 درصد  8/7کلرمحلول دقیقه در  85به مدت توان را میآنها سپس  شوند. یزشستشو و تم ییقبل از گندزدا بایستی آشپزخانه یلو وسا ظروف

 مود.قرار داد و سپس آبکشی ن

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

مجزا باشد یشوداستفاده 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 آسلباس، دستکش و ماسک مخصوص یددر طول مدت نظافت مراقب باش. 

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

حلولمتوسط با آب داغ شستشو و سپس پس از هر بار مصرف  یدبا گیرندیمنظافت مورد استفاده قرار  یکه برا هایو تی ها پارچه 

 .شوند ییگندزدا کلر %1حاوی

 البسهکلر برای گندزدایي روش تهيه محلول 

تر با غلظت بیش استفاده کلر نمود. گرم در لیتر استفاده میلی 577غلظت یا  درصد 75/7از محلول کلر بایستی برای گندزدایی البسه، فرش، موکت و...

 د.ندر محلول غوطه ور شویشتر(ب)نه ه دقیق 85ه به مدت . لازم است البسموجب از بین رفتن رنگ البسه خواهد شدبیشتر غلظت باید امنتاع نمود زیرا 

 استفاده نمود.هم  درصد 75/7از محلول کلر توان جهت شستشو و ضدعفونی دست می ضدعفونی کننده پایه الکی  صورت عدم دسترسی بهدرضمنا 

 :تهیه نمودبه شرح زیر  % 5یا آب ژاول  %8ول کلر از محل 2مطابق رابطه  توانرا می درصد 75/7کلر  محلول

 .شودب سرد مخلوط قسمت آ 33را با  %5یک قسمت محلول آب ژاول : درصد 4آب ژاول با استفاده از -8

قسمت آب سرد  83درصد با  8قسمت محلول کلر  8 دین منظور ب پودر پرکلرین:تهيه شده از  %1محلول کلر با استفاده از  -2

 . درصد حاصل شود 75/7تا محلول کلر حل نمودلیتر آب  27را در درصد  95-77گرم پودر پرکلرین  85توان شود. یا بطورکلی میمخلوط می

 منابع:

 .8931(، نسخه بهمن nCoV-2019کوروناویروس جدید ) ستورالعمل کشوری، دزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیو -8

2- WHO, WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care, 2009. 
3- G. Kampf, D. Todt, S. Pfaender, E. Steinmann; Persistence of coronaviruses on inanimate 

surfaces and their inactivation with biocidal agents; Journal of Hospital InfectionIn press, 
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5- David Olson, Jean-François Fesselet, Véronique Grouzard. Management of A CHOLERA 
EPIDEMIC; Médecins Sans Frontières, 2018 Edition. 
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