
 

 

 DDrryy  SStteerriillee  BBrruusshh--SSppoonnggee لْستاًیساخت کوپاًی بارهصرف یک هحصَل یک IInnffoorrmmeerr  MMeedd  ِبرای ّوِ افراد است ک

 .باضدهی قابل استفادُبِ هٌظَر پاکیسگی ٍ جلَگیری از اًتقال بیواری ٍ آلَدگی 

 برس ٍ اسفٌج ایي هحصَل، ًرم ٍ هحکن ّستٌد. 

  باضدبرای تویسکردى زیرًاخي ًیس هیایي هحصَل دارای چَب ًاخي. 

 ّای پرسٌل ٍ بیواراى استایي هحصَل برای ضستطَ ٍ ضدعفًَی کردى دست. 

 ّر برس در یک پک هجسا استریل ضدُ است ٍ ًگْداری آى ضرایط خاصی ًدارد. 

 ّایی استفادُ از برس ًدارًد، ایي قابلیت چٌیي هحلَلکٌٌدُ در هراحل اصلی اسکراب ًیازی بِ ّای ضدعفًَیبرخی هحلَل

 .ًباید ایي برداضت اضتباُ را باعث ضَد کِ الزم ًیست از برس پیص از هراحل اصلی اسکراب استفادُ ضَد

 

 .با آب ٍ صابَى بطَیید ٍ خطک کٌیدّای خَد را طبق پرٍتکل هربَطِ دست (1

 .احتی باز کٌیدابتدا پاکت برس را از گَضِ با کوک دست بِ ردر  (2

 .اید، پاکت آى را دٍر بیٌدازیدکٌید ٍ آى را از ٍسط ًگِ داضتِدر حالی کِ برس را از بستِ خارج هی (3

 .اسفٌج ٍ برس را بِ هَاد ضدعفًَی آغطتِ کٌید (4

 .ّا را تویس کٌیدبا استفادُ از برس ٍ چَب ًاخي، زیر ًاخي (5

زًدُ هحلَل، با یا بدٍى استفادُ از برس ٍ اسفٌج، هراحل اصلی اسکراب را بستِ بِ ًَع هحلَل هَرداستفادُ، طبق دستَرالعول سا (6

در صَرت استفادُ از برس، در پایاى استفادُ برای یک دست، پیص از استفادُ برای دست دیگر، آى را آبکطی )اًجام دّید 

 .(ًوایید

 .زهاى اسکراب طبق پیطٌْاد سازًدُ هحلَل ٍ پرٍتکل هرکسدرهاًی خَاّد بَد (7

ّا خطک ضًَد یا با استفادُ از حَلِ استریل یا ّر رٍش صحیح دیگر اجازُ دّید دستّا، صَرت آبکطی یا خیس بَدى دستدر  (8

 .گاى بپَضیدسپس کالُ ٍ ّا را خطک کٌید ٍ دست

 .ّای استریل بپَضیددستکص (9

را با آب ٍ صابَى بطَیید ٍ پیص از عول بعدی، هراحل اسکراب ّا ّا را دٍر بیٌدازید ٍ دستدستکص ،جراحی پس از اًجام عول (11

 .را بِ طَر کاهل تکرار کٌیدّا دست
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