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 روشهاي تهيه محلول گندزدايي محيط و سطوح
 و

كننده دست ضد عفوني  
 در 

يدجد كروناويروس  مقابله با  
 

 
 

 :تنظيم و تهيه
 محمدعلي ززولي دكتر

 مازندران) پزشكي علوم دانشگاهدانشكده بهداشت  علمي هيئت عضو(

 

جهت مقابله  ييدازمحلول گند يهته يوهدر خصوص شو عموم مردم محيط راهنما به منظور استفاده كارشناسان بهداشت  اين
 شده است. يهته يدجد يروسبا كروناو

 "1398، اسفند ويرايش اوّل"

 



 
 

 لتهيه محلول ضدعفوني كننده دست با پايه الك طرز
هاي ضدعفوني كننده دست بر پايه الكل براي استفاده بيماران، كليه ي افراد و پرسنل دخيل در امر درمان و اطرافيان فرآوردهسازمان بهداشت جهاني 

 نموده است:محلول به شرح زير توصيه اين دو شيوه براي تهيه و توليد نمائيد. را توصيه مي
 تهيه با استفاده اتانول الف) 
 :براي تهيه يك ليتر محلول لازم است مواد با حجم زير در داخل يك بطري مدرج  مخلوط شود 

 ميلي ليتر  3/833درصد(حجم/حجم):  96اتانول  -1

 ميلي ليتر 7/41درصد:  3پراكسيد هيدروژن  -2

 ليترميلي 5/14درصد:  98گليسرول  -3
س پ بطري را تا  حجم يك ليتر با آب مقطر يا آب جوشيده سرد شده پركنيد و آرام آن را تكان دهيد تا محتويات مخلوط شوند. آنگاه 

 از اختلاط كامل محلول آماده استفاده است.
و (حجم/حجم)  درصد 45/1 يسرول، گل(حجم/حجم)%80اتانول : يي توليد شده عبارتند ازنها يبركغلظت تو  فرمول "

 "درصد(حجم/حجم)  125/0 يدروژنه يدكسپرا
 

 تهيه با استفاده از ايزوپروپيل الكل )ب
 براي تهيه يك ليتر محلول لازم است مواد با حجم زير در داخل يك بطري مدرج  مخلوط شود:

 ميلي ليتر  5/751درصد(حجم/حجم):  8/99ايزوپروپيل الكل  -1

 ميلي ليتر 7/41درصد:  3پراكسيد هيدروژن  -2

 ليترميلي 5/14درصد:  98گليسرول  -3
را تكان دهيد تا محتويات مخلوط آن را به آرامي بطري را تا  حجم يك ليتر با آب مقطر يا آب جوشيده سرد شده پركنيد و  آنگاه 
 پس از اختلاط كامل محلول آماده استفاده است. شوند.

 درصد 45/1 يسرول، گل(حجم/حجم)%75الكل  ايزوپروپيل: يي توليد شده عبارتند ازنها يبركغلظت تو  فرمول "
 "درصد(حجم/حجم)  125/0 يدروژنه يدو پراكس(حجم/حجم) 

  %70ضدعفوني دست با الكل ج) 
 ي علميهاهبراساس آخرين يافتو  ؛و ضدعفوني دست يقاتتزر، ن يوناسيدر واكس مناسب خلوصبا توجه به ضرورت استفاده از الكل  با

شود  . توصيه مياست كرونا ويروس صبخصو درصد داراي بيشترين خاصيت ميكروب كشي  62-71الكل اتيليك يا اتانول در غلظت 
 %96لذا چنانچه الكل با اين خلوص دسترس نباشد، ميتوان با الكل غليظ كه عمدتا درصد تهيه شود  70با خلوص   براي اين مصارف الكل 

 نمود.  يهته %70الكل  ،محلول الكل غليظتوان از مي  1مطابق رابطه  تهيه نمود.،باشندمي

 )× X درصدخلوص الكل غليظ=درصد 70 ×ليترميلي 100 (                                        ) 1رابطه(   
 ينصورت:ا در

  مخلوط نمود. آب مقطر يترل يليم 27درصد با  96 الكل يترل يليم 73 ستييبا ، درصد 96از الكل  درصد 70الكل  ميلي ليتر 100 يهته يبرا�

 ود.مقطر مخلوط نم آب يترل يليم 270درصد با  96 الكل يترل يليم 730 ستيباي ،درصد 96درصد از الكل  70 براي تهيه يك ليتر الكل�

تانول و الكل صنعتي حاوي تركيبات ديگري نظير م ن از الكل صنعتي غليظ هم استفاده نمود.چنانچه الكل غليظ طبي يافت نشد، مي توا �
 عرق چوب است.

 ليتر است.سي سي يا ميلي 5و  15، 250به ترتيب چاي خوري  و قاشق قاشق غذاخوريليوان، گنجايش  :يادآوري
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 و ظروف سطوح ، روش تهيه محلول هاي كلر براي گندزدايي محيط
كف يوار، د سطوح نظيرسرويسهاي بهداشتي، مناسب و صحيح ، گندزدايي ايمبا آن مواجه يكي از مشكلات در مواقع اپيدمي بيماريها

ظروف و وسايل  و همچنين ..، ...تلفن ا؛ هدرب و پنجره دستگيره؛ يو صندل يزم سطحورود و خروج،  يها محل  ها؛سالن و هااتاق
 طوح ساين براي گندزدايي مطالعات نشان داد كه  .باشدات، سازمانها، مدارس و....ميواحدهاي تجاري، ادار آشپزخانه در منازل،

مدت كلر در اين غلظت در . استفاده نمود گرم در ليترميلي 1000درصد يا   1/0غلظت لازم است از محلول كلر با 
تركيبات مختلف كلردار نظير آب درصد از  1/0راي تهيه كلر بقادر به نابودي ميكروارگانيسمهاست.  حداقل يك دقيقه

ركيبات متفاوت استفاده نمود. درصد كلر اين ت )هيپوكلريت كلسيمپركلرين(و پودر  خانگي مايع سفيد كننده يا) يمسد هيپوكلريت(ژاول
درصد كلر از   1/0باشد لذا براي تهيه محلول كلر مي %65-%70و  5%به ترتيب است. معمولا در زمان توليد ميزان كلر فعال در اين تركيبات 

 هريك از اين تركيبات به صورت زير عمل شود.
ش ماسك و دستك يرنظ يفرد يمنياستفاده از آن داشتن لوازم اهنگام به شدت خورنده است لذا در  فرار، سمي و ياكلر ماده :توجه
 است.  يضرور
 ولژا درصد از آب 1/0روش تهيه محلول كلرالف) 

 براي تهيه محلول رقيق از يك محلول غليظ از رابطه زير استفاده شود:
غليظ درصد
رقيق درصد آب قسمت )                                    2رابطه(                

 باشند:درصد كلر فعال مي 5داراي با توجه به اينكه آب ژاول يا مايع سفيدكننده 

 
در ظرف درب دار و صاف شده آب و ترجيحا آب مقطر يا  يسرد و معمول واحد آب 49را به اين محلول  واحد 1لازم است بنابراين 

درصد  1/0ليتر محلول  5سي سي يا  5000سي سي آب مخلوط شود ، 4900سي سي محلول با  100مثلا اگر اضافه نمود.  يكيپلاست يحاترج
 حاصل خواهد شد.

 .اشدمحلول غليظ كمتر بموجود در درصد كلر برچسب آب ژاول يا مايع سفيدكننده خريداري شده توجه شود. ممكن است  توجه: ابتدا
درصد باشد در اينصورت  5/3 اگر غلظت كلر محلول غليظ خريداري شده مثلامحاسبه شود  2در اينصورت بايد نسبتهاي اختلاط طبق رابطه 

 آب مخلوط شود. واحد 34محلول غليظ با  واحدلازم است يك درصد از آن   1/0براي تهيه محلول 
   )يمكلس هيپوكلريت( پودر پركلريندرصد از  0,1روش تهيه محلول كلرب) 

را ) آن خورييسه قاشق چا يا يقاشق غذاخور يكگرم (معادل  15مقدار يباتقرباشد. ابتدا كلر ميدرصد   65- 70ن حاوي يپودر پركلر
بعد از انحلال و ته نشيني كمي رسوب در ته ظرف باشد. حاوي يك درصد كلر ميحاصل محلول  .حل شودبه خوبي سرد آب  يترل يكدر 

 توانيد آنرا بدور بريزيد.نمائيد كه ميرسوب مي
گرم در ليتر ميلي 1000درصد يا  1/0مخلوط نمائيم، محلول كلر  قسمت آب 9يك قسمت از اين محلول را با ، 1حال اگر طبق رابطه

 9تمام يك ليتر را با درصد رقيق نمائيم، لازم است  1/0به محلول كلر را  %1محلول كلر يا اگر بخواهيم تمام يك ليتر توليد خواهد شد. 
 ينگرم پودر پركلر 15 توانيم يبطوركل يا اهد شد.درصد كلر تهيه خو 1/0ليتر محلول  10 مخلوط نمائيم كه در اينصورتليتر آب سرد 

 .درصد حاصل شود 1/0آب حل نمود تا محلول كلر يترل 10درصد را در  70-65
با گذشت زمان، كلـر  يجشود. محلول كلر به تدر يخنك و در ظرف در بسته، دور از نـور نگهدار يرا در جا %1است محلول كلر  لازم -١ :توجه

 ماه مصرف شود.  يككمتر از   در يهته يخاز تار يددهد و با يمـؤثـر خـود را از دست م

فاده و قابل است يشده و حداكثر زمان ماندگار ينگهدار يشود لازم است در ظرف درب بسته ا يم يهته يبترت ينكه به ا درصدي  1/0محلول كلر  -2
 .باشد يم يت، تازه مصرف كردن آن در اولوماده گندزدا يكارآمد يشساعت در نظر گرفته شده است. به جهت افزا 24 يگندزدائ ياتعمل يبودن برا
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 دارتركيبات كلرحاوي  با محلولسطوح گندزدايي صحيح  يوه ش
 ييدزدانموده و سپس اقدام به گن يزبه منظور حذف گرد و غبار تم مرطوبابتدا سطوح را با پارچه  ،تمام سطوح يبرا يياز عمل گندزدا قبل�

  .گردد

آن جهت  يپارچه را فشرده و با كم كردن آب اضاف ،فرو برده و بعد از آغشته شدن آندرصد  1/0حاوي محلول كلررا در سطل تميز پارچه �
 ،اند مانند:دربكه احتمالا با دست لمس شده يسائلو ها،درب و پنجره ي،دستگيرهو صندل يزم يرو ورود و خروج، يمانند(محل ها يسطوح

  .يداستفاده كن و ... ) تلفن يوار،د

درصد  1/0كلرمحلول دقيقه در  15به مدت توان را ميآنها سپس  شوند. يزشستشو و تم ييقبل از گندزدا بايستي آشپزخانه يلو وسا ظروف �
 مود.قرار داد و سپس آبكشي ن

 اي آغشته به محلول كلر استفاده نمود. پارچه "يت"ازبراي گندزدايي كف اتاق، سالن و غيره  �

 .مجزا باشد يشوداستفاده م يگرد يمكانها يكه برا يلياز وسا يدبا يبهداشت يها يسسرو ييوسائل نظافت و گندزدا ، دستمال ها ،سطل�

 .ييدنما ضيو در صورت صدمه آنرا تعو ينندنب يبپاره نشوند و آسلباس، دستكش و ماسك مخصوص يددر طول مدت نظافت مراقب باش �

  .است يمناسب در طول مدت نظافت ضرور يهتهو جهت ايجادپنجره اتاقها  يا، باز كردن درب باشندمي بوبا توجه به اينكه اين مواد داراي  �

 حلولمتوسط با آب داغ شستشو و سپس پس از هر بار مصرف  يدبا گيرنديمنظافت مورد استفاده قرار  يكه برا هايو تي ها پارچه�
 .شوند ييگندزدا كلر %1حاوي

 البسهكلر براي گندزدايي روش تهيه محلول 
تر با غلظت بيش استفاده كلر نمود. گرم در ليتر استفاده ميلي 500غلظت يا  درصد 05/0از محلول كلر بايستي براي گندزدايي البسه، فرش، موكت و...

 د.ندر محلول غوطه ور شويشتر)ب(نه ه دقيق 15ه به مدت . لازم است البسموجب از بين رفتن رنگ البسه خواهد شدبيشتر غلظت بايد امنتاع نمود زيرا 
 استفاده نمود.هم  درصد 05/0از محلول كلر توان جهت شستشو و ضدعفوني دست مي ضدعفوني كننده پايه الكي  صورت عدم دسترسي بهدرضمنا 

 :تهيه نمودبه شرح زير  % 5يا آب ژاول  %1ول كلر از محل 2مطابق رابطه  توانرا مي درصد 05/0كلر  محلول

 .شودب سرد مخلوط قسمت آ 99را با  %5يك قسمت محلول آب ژاول : درصد 5آب ژاول با استفاده از -1

قسمت آب سرد  19درصد با  1قسمت محلول كلر  1 دين منظور ب پودر پركلرين:تهيه شده از  %1محلول كلر با استفاده از  -2
 . درصد حاصل شود 05/0تا محلول كلر حل نمودليتر آب  20را در درصد  65-70گرم پودر پركلرين  15توان شود. يا بطوركلي ميمخلوط مي
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