مقدمه :تاهیي ایوٌی پرسٌل در هَاقع زیادی بِ استفادُ از

رٍش كار :دستكص را از لبِ خارجی آى كِ در ًسدیكی هچ است

ٍسایل حفاغت فردی ٍابستِ است .بٌابرایي آهَزش استفادُ از

گرفتِ ٍ سپس آى را از رٍی دست دٍر كردُ ٍ بِ سوت بیرٍى

ایي ٍسایل ٍ تاهیي آًْا در بیوارستاى با ّذف كاّص هیساى

خارج كٌیذ .دستكص خارج ضذُ را در دست هخالف كِ دارای

اًتقال عَاهل عفًَی بِ پرسٌل ٍ بیواراى ضرٍری هی باضذ.

دستكص است ًگِ د اریذ .سپس سر یک اًگطت را كوی بِ

لَازم حفاغت فردی از یک فرد در هقابل هَاجِْ با عاهل
عفًَی ح افظت هی كٌذ استفادُ صحیح از ٍسایل حفاغت
فردی هٌجر بِ افسایص سطح ایوٌی پرسٌل هی ضَد.

داخل دستكص بعذی فرٍ بردُ ٍ سپس دستكص را از دست
بطَریک دستكص دست هخالف داخل آى فرٍ رفتِ
ُ
خارج كٌیذ.
ٍ ّر دٍ را دٍر بیاًذازیذ.

وسايل حفاظت فردي شامل موارد زير مي باشد :







دستكص
هاسک
عیٌک
گاى
هحافع چطن  ،بیٌی  ،دّاى

ترتیب پَضیذى ٍسایل حفاغت فردی:
 - 1گاى
 - 2هاسک
 - 3هحافع چطن ٍصَرت
 - 4دستكص

ترتیب در آٍردى ٍسایل حفاغت فردی:
 - 1دستكص
 - 2هحافع چطن یا صَرت
 - 3كالُ
 - 4گاى
 - 5هاسک
 - 6ضستطَ ٍ ضذعفًَی دست ّا
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سپس با دست بذٍى دستكص ابتذا عیٌک هحافع ٍ سپس كالُ را

از كٌار سر ٍ یا گَش گرفتِ ٍ از رٍی صَرت دٍر كٌیذ.

دااگشنه علوم زپشکی سمنان

مركز آموزشی ،ژپوهشی و ردمانی کورث
برای خارج كردى هاسک ابتذا گرُ پائیٌی ٍ سپس گرُ باالیی را
باز كردُ ٍ هاسک را دٍر اًذازیذ.

« معاونت آموزشی و ژپوهشی»
سلسله مطالب آموزشی كاركنان ()38

نحوه استفاده از

سپس گرُ ّای گاى را باز كردُ ٍ از رٍی گردى ٍ ضاًِ دٍر كٌیذ
ٍ گاى را بِ سوت داخل ( بِ صَرتی كِ آلَد گی ّا بِ سوت

توجه :پرسٌل خذهاتی در ٌّگام ًػافت ،تعَیض البسِ ٍ

تهيه كننده  :افسانه نيكفر

هلحفِ بیوار ،تخلیِ ساكطي ّا ٍ یَریي بگ ّا هَغف ّستٌذ
از پیص بٌذ ،چكوِ ،ضیلذ هحافع ٍ دستكص استفادُ كٌٌذ.

(كارشناس پرستاری و سوپروایزر كنترل عفونت)

منبع :راهنماي كشوري كنترل عفونتهاي بيمارستاني
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داخل باضذ) تا كردُ ٍ دٍر بیٌذازیذ.
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تجهیسات حفاظت فردي ()2

