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 الفصل األول
 دقمة ادل

 األجهزة ادلخربي : صيان 

بشكل عاـ,, وأنبية األجهزة اؼبخربية البيطرية بشكل  البحثيةنظراً ألنبية األجهزة اؼبخربية من الناحية الطبية و
خاص, ال بد من توضيح بعض اؼببادئ األساسية يف تدريب العاملُت يف اؼبخابر على تشغيل وصيانة ىذه األجهزة. 

كذلك توضيح العناصر األساسية اليت تتكوف منها األجهزة الكهرابئية بشكل عاـ. واؼببادئ األولية واألدوات األساسية و 
البلزمة لعملية الصيانة وكيفية استخداـ ىذه األدوات يف فحص األجهزة وربديد العطل إلصبلحو واحملافظة على اعبهاز 

 سليماً ويعمل أبفضل صورة.
 ة ادلخربي :أمهي  األجهز  1-1

حدثت  وقدالتشخيص اؼبخربي وتطوير البحث العلمي,  عمليات األجهزة اؼبخربية من أىم عوامل قباح تعد
األجهزة وتنوعت وزادت إمكانياهتا ودقتها وسهولة استخدامها يف العمل, لتساير  ثورة علمية حقيقية فب ؾباؿ صناعة

قية وسرعة يف االداء, ووجدت أجهزة متخصصة أبدؽ األعماؿ من دقة ووثو  وطور الكبَت يف األحباث وما تتطلبالت
اؼبخربية. ومع تطور العلـو والتكنولوجيا على كافة االصعدة أصبحت األجهزة أدؽ وأكثر وثوقية ولكن أكثر تعقيداً. 

 تدريب العاملُت على طرؽ تشغيلها إىلبناءًا على ما سبق ذكره فإف األجهزة أصبحت معقدة حبيث أهنا ربتاج 
وصيانتها وإصبلحها لتعمل بشكل جيد وربقق أفضل مردود ألطوؿ فًتة فبكنة. إف التطور اؼبستمر والسريع واستخداـ 

اغباجة اؼبستمرة والدائمة لتأمُت كادر مدرب قادر على  إىلآخر ما توصل إليو العلم يف صناعة األجهزة اؼبخربية أدى 
 جهزة دبا وبقق أفضل استثمار. التعامل مع األ

 :أسس تمريب العاةلني على تشغيل وصيان  األجهزة ادلخربي  1-2
 نوضح فيما يلي النقاط األساسية اؽبامة والضرورية يف تدريب العاملُت على تشغيل وصيانة األجهزة اؼبخربية وىي:

ستعماؽبا يف على تشغيل األجهزة اؼبخربية وصيانتها قبل اعمليًا علميًا و  إخضاع العاملُت لدورات تدريبية لتأىيلهم -1
 . تهاوصيان هاوتشغيلاألجهزة اؼبخربية العمل اؼبخربي, وذلك لتأمُت فنيُت متخصصُت لًتكيب 

الواردة يف كتب  تشغيلالوعليهم التقيد بتعليمات األجهزة اؼبخربية  تشغيل ىم اؼبسؤولوف عنالعاملُت اؼبدربُت  -2
 بتشغيلها. بكل دقة وعدـ السماح لغَتىم فبن ليس لديهم اػبربة  التشغيل

تدريب العاملُت على ضرورة االحتفاظ بسجبلت عن صبيع األجهزة اؼبخربية اؼبستخدمة واتريخ بدء استخدامها   -3
 وتعليمات تشغيلها و كذلك االحتفاظ بكل الكتالوكات اػباصة هبا .

 تجنب اغبوادث.تدريب العاملُت على االستخداـ األمن والصحيح لؤلجهزة, وإتباع  احتياطات السبلمة اؼبهنية ل -4

إطبلع العاملُت على اؼبواد الكيميائية اؼبختلفة اؼبستخدمة مع األجهزة وتعريفهم بطبيعتها وخواصها الفيزايئية  -5
  والكيميائية واؼبخاطر الكامنة فيها وطرؽ الوقاية منها.

ة من قبل الفنيُت الطارئ األعطاؿتدريب العاملُت على التعامل مع األجهزة يف اغباالت الطارئة وضرورة إصبلح  -6
 . واؼبربرات مهما كانت الظروؼ اؼبختصُت يف ىذا اجملاؿاؼبختصُت, لذلك يبنع ؿباولة إصبلحها من قبل غَت 

 :ةبادئ أساسي  عن األجهزة 1-3
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قبل أف نتكلم عن صيانة األجهزة اؼبخربية, سنتعرؼ أواًل على معلومات أساسية عن البيئة اليت يعمل فيها 
 صطلحات اؼبتعلقة ابألجهزة, كذلك سنتعرؼ على أنواع الكتالوجات وكتيبات الشرح اػباصةاعبهاز وبعض اؼب

 ابألجهزة. 
 البيئ  احمليط  ابجلهاز 1-3-1

 ثبلث بيئات رئيسية : إىليبكن تقسيم البيئة احمليطة ابعبهاز 
 . بيئة فيزايئية 
 . بيئة كهرابئية 
 . بيئة تشغيلية 

 أواًل_ البيئ  الفيزايئي  :
 من :وتتض

 درجة اغبرارة . (ٔ
 إجهادات اغبرارة الناذبة عن الطاقة الكهرابئية . (ٕ
 التلوث الغباري والتلوث الدخاين . (ٖ
 الصدمات الكهرابئية . التشويش الناتج عن االىتزازات أو (ٗ

 اثنيًا_ البيئ  الكهرابئي  :
 وتتضمن :

 تفريغ الشحنات الكهرابئية الساكنة . (ٔ
 ة .الضجيج من خطوط القدرة الكهرابئي (ٕ
 التداخبلت ابلًتددات الراديوية . (ٖ

 اثلثًا_ البيئ  التشغيلي  :
 وتتضمن :

 اغبفاظ على نظافة اؽبواء احمليط من اؼبواد اؼبلوثة . (ٔ
 عدـ تثبيت األجهزة اغبساسة أماـ النوافذ . (ٕ
 عدـ تعرض األجهزة لضوء الشمس اؼبباشر أوالتغَتات الكبَتة لدرجة اغبرارة  (ٖ
 ة البيئية اثبتًة قدر االمكاف .اغبفاظ على درجة اغبرار  (ٗ
 بعض ادلصطلحات  1-3-2

: وىي ربديد دقة عمل اعبهاز ابستعماؿ أجهزة فحص ذات دقة مناسبة معروفة, وتعديل اعبهاز دبا يتناسب ادلعايرة 
 مع الدقة اؼبطلوبة .
تطلبات االداء واغبماية اليت : ىوإجراء لفحص السبلمة الفيزايئية للجهاز ولضماف أف اعبهاز يوافق م الفحص وادلعاين 

 ربددىا اعبهات اؼبختصة, ويتضمن الفحص :
 . الفحص العيٍت 
 . فحص خصائص االداء 
 . تدوين نتائج الفحص 
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ىي إجراءات دورية, يومية, أسبوعية, نصف شهرية, شهرية, ربعية, نصف سنوية, سنوية,  الصيان  الوقائي  )الموري ( :
االمكاف من أخطار تعطل األجهزة وضماف استمرارية العمل, وتتضمن إجراءات  سنوات. ىدفها التخفيض قدر ٗوكل 

: تنظيف, تزييت, تعديل وضبط, تغَت بعض أجزاء اعبهاز اليت قد تسبب عطبًل كامبًل, تغيَت خطة عمل اعبهاز قبل أف 
 اؼبعاينة احملددة يف اػبطة. وبُت وقت الفحص أو

 ابألجهزة: اخلاص أنواع الكتالوجات وكتيبات الشرح  1-3-3
كتيػب خػاص يشػرح كيفيػة تشػغيل اعبهػاز  وىػوUser Manual or Operation Manual كتيػب التشػغيل  -1

 للمستخدمُت فقط. الغالب يكوف يف وىو

ويشػػرح كيفيػػة تركيػػب اعبهػػاز وتشػػغيلو Installation & Calibration Manual كتيػب الًتكيػػب واؼبعػػايرة  -2
 اػبػدمات كتيػب بعػض األجهػزة مػع كتيػب التشػغيل أو كتػاب اؼبعػايرة يرفػق يفوعمػل اؼبعػايرة لػو   وإعػداده للعمػل

(Service Manual. 

 يشرح أعماؿ الصيانة الدورية والوقائيةMaintenance Manual كتيب الصيانة  -3

الغيػار اػباصػة ابعبهػاز وأرقامهػا  الكتيػب الػذي يشػرح قطػع وىػو Spare Parts Manual الغيػار كتيػب قطػع -4
 .وتغَتىا أبخرى حالة تلفها الشركة اؼبصنعة يف كيل أولطلبها من الو 

األجهػزة الكبػَتة واؼبعقػدة  يوجػد ىػذا الكتيػب يفTheory of operation Manual  يكتيػب الشػرح النظػر  -5
اؼبهنػدس  اعبهػاز وفكػرة عملػو ؼبسػاعدة جػزء يف أو (Board) الصيانة على معرفة وظيفة كػل بػوردة لتساعد مهندس

 .عمليات االصبلح يف

الػدوائر  عبػارة عػن رظبػات وـبططػاتSchematics and Electronic Manual كتيػب الػدوائر االلكًتونيػة  -6
 .األجهزة صبيع الغالب ال يكوف يف يف االلكًتونية اػباصة ابعبهاز وىو

 :أسس صيان  األجهزة 1-4
أواًل أنواع الصيانة  سنتعرؼ يف ىذه الفقرة على بعض اؼبعلومات األساسية يف صيانة األجهزة, حيث سنتناوؿ

التنظيف. مث سنناقش اؼبهارات البلزمة للصيانة وسنتعرؼ على اجملموعة  وسنتكلم عن أحد بنود الصيانة الوقائية وىو
 الوظيفية االلكًتونية كأحد اؼبكوانت األساسية لؤلجهزة .

 أنواع الصيان  : 1-4-1
 :إىلتقسم أعماؿ صيانة األجهزة اؼبخربية 

 وىي صيانة غَت مربؾبة تنفذ يف اغباالت الطارئة عند توقف األجهزة عن العمل نتيجًة لعطٍل معُّت .:  صيان  أعطال
: ىدفها احملافظة على جاىزية التجهيزات للعمل ؼبنع حدوث االعطاؿ. ويعترب تنظيف اعبهاز من  صيان  وقائي 

 اؼبتطلبات الوقائية للجهاز. 
 تعديبلت على تصميم األجهزة لتصبح أكثر فاعليًة واقتصاديًة . : ىي صيانة مصممة إلدخاؿصيان  تطويري  

 تنظيف األجهزة: 1-4-2
يعترب تنظيف اعبهاز االجراء االكثر أنبية يف برانمج الصيانة الوقائية وذلك ألف تراكم الغبار يف اعبهاز يؤدي إىل 

 مشاكل كثَتة .
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فبكن أف وبتوي  ,أو إىل تقصَت حياة أجزاء اعبهاز فقد يعمل الغبار كعازؿ حراري يبنع تربيد اعبهاز فبا يؤدي
 الغبار على عناصر انقلة تؤدي إىل دارات قصر يف اعبهاز.

لذلك يساعد التنظيف الدوري للجهاز على بقائو يف أفضل حالة فبكنة ,حيث أنو يوفر فرصة لفحص اؽبيكل 
مشاكل فيما يتعلق ابلبوردات حيث فبكن أف  إىلالداخل واليت يبكن أف تؤدي  إىلاػبارجي للجهاز وكذلك القطرات 

 تسبب قصر يف البورد .
 أدوات التنظيف:

 هبب أف تكوف حبالة سائلة ونقية كيميائياً . :سوائل التنظيف -

,وينحصر استخدامها على االسطح الداخلية لؤلجهزة وللقطع  فرشاة التنظيف: تستخدـ إلزالة الغبار والًتسبات -
 اؼبيكانيكية.

ألياؼ بعد  ف: وىي مصنوعة من مادة إسفنجية أومن جلد الشامواه حبيث ال تًتؾ أي غبار أوماسحة التنظي -
 ,وىي تستخدـ ؼبسح نقاط االتصاؿ الكهرابئية واؼبناطق اغبساسة األخرى. االستخداـ

 .عبوات اؽبواء اؼبضغوط -

 ال هبب استخداـ اايً من مواد التنظيف التالية :
 مواد مذيبة  مواد كاشطة أو (ٔ

 كحولية من نوع أساس   مواد (ٕ

  مواد ربوي مركبات مشعية (ٖ

 تعليمات التنظيف:
 ينظف السطح اػبارجي بقطعة قماش من الكتاف مبللة أبحد السوائل التالية:  -ٔ

 النشادر  -

- CIDEX  

 صابوف سائل معتدؿ  -

 ىيدروكلوريت الصوديـو -

 لعدـ إغباؽ االذى ابعبهاز ينصح  ابتباع ما يلي :
 احات اؼبصنع زبفيف السائل وفقا القًت  -

 امسح اثر ؿباليل التنظيف بقطعة قماش جافة وذلك بعد عملية التنظيف   -

 فتحات التهوية  إىل أماكن وصبلت الكهرابء أو للمحاليل ابلدخوؿ إىل اعبهاز أو ال تسمح للماء أو -
 ذبفيف اؼبنطقة اؼبنظفة بقطعة كتانية جافة. -ٕ

يف حبيث كل اؼبعلومات تكوف واضحة سباماً  هبب عدـ مسح سطح اللوحة والرقعات الداللية بقماش جاؼ ونظ -ٖ
 مسح سطح اللوحة دبنظفات كاشفة ألهنا سوؼ تؤدي إىل إزالة اؼبعلومات من عن الرقعات الداللية(.

 مبلحظة: مت تناوؿ عملية التنظيف ابلتفصيل يف الفصل الرابع.
 ادلهارات الالزة  للصيان  1-4-3

 هارات التالية:يلـز من يقـو بصيانة األجهزة اؼب
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االقداـ على ؿباولة  فهم ومعرفة اعبهاز قبل يالنظرية العامة للجهاز. ألنو من الطبيع ابألسس الدراية الكاملة -ٔ
 .إصبلحو

 ابعبهاز القدرة على فهم كتيبات الشرح والكتالوجات اػباصة -ٕ

 .يابلتطبيق العمل البسيطة مدعمة والنظرايت االلكًتونية والكهرابئية واؼبيكانيكية ابألسساالؼباـ  -ٖ

 .االصبلح البلزمة يف معرفة استخداـ األدوات والعدة -ٗ
 

 اجملموع  الوظيفي  االلكرتوني  1-4-4
أحد اؼبكوانت األساسية لؤلجهزة  Electronical functional group تعترب اجملموعة الوظيفية االلكًتونية

 –اجملموعة االلكًتونية –ة من الدارات االلكًتونية عاـ سلسل اؼبخربية الكهرابئية. حيث تتضمن ىذه األجهزة بشكل
وتضخمها وربضَتىا  لتشكل معلومات جاىزة  اجملموعة معاعبة اإلشارة هالبعض. ومهمة ىذ اؼبًتابطة مع بعضها

 لئلظهار. 
 سنعطي فكرة عامة وموجزة عن بعض الدارات االلكًتونية اؼبتواجدة يف معظم األجهزة وىي :

اؼبقاومة ينعكس بشكل جهد  ويعتمد على مبدأ إحداث تغَت يف قيم: Measurement bridge القياس جسر -
 . تيار ويتم ذلك بشكل نسيب على جهد مرجعي مستخدـ أو

ؿبوؿ الطاقة( ويتم التضخيم بوساطة  اؼببدؿ  اغبساس أو ويقدم يقـو بتكبَت اعبهد الذي: Amplifier اؼبضخم -
 differential amp التفاعلية ستخدـ يف الغالب اؼبضخماتوت  casced amplifier  مضخمات متعاقبة

  (op).ومضخ العمليات

 للجهاز حيث يستخدـ تيار الشبكة العامة أو تستخدـ لتقومي الطاقة الكهرابئية: Power supply وحدة التغذية -
 . بطارايت متواجدة ضمن اعبهاز اػباصة للتغذية ويف بعض اغباالت عن طريق

االخَتة حيث  يتم اظهار اؼبعلومات يف اؼبرحلة: Information display system لوماتؾبموعة اظهار اؼبع -
 .اؼبستخدمة رؤيتها صورا ومنحنيات تبعا لوحدات االظهار يبكن قراءهتا أرقاما أو

نوع من  إىل طاقة كهرابئية ويوجد لكل ربوؿ اؼببدالت الطاقة من أي نوع Inverter ) اؼببدالت  ؿبوالت الطاقة -
  .اع الطاقة مبدأ تبديل خاص بوأنو 

 :ةبادئ عاة  يف صيان  األجهزة 1-4-5
ىناؾ بعض اؼببادئ اؽبامة والبسيطة يف عملية الصيانة, أوؿ ىذه اؼببادئ هبب أف تسأؿ نفسك ىل هبب أف 

مصدر  ىذه اػبطوة, فمثبًل يبكن أف يكوف العطل يف إىلتفتح غطاء اعبهاز أـ أف العطل يبكن إصبلحو بدوف اللجوء 
أف البطارية ضعيفة. كما ينبغي عدـ  أف التشغيل يتم بطريقة خاطئة أو اؼبنصهر  الفيوز(, أو الكهرابء  القابس( أو

على االقل لن تزيد الوضع سوءاً. قبل البدء ابختبار عناصر الدارة قم  اػبوؼ والثقة أبنك قادر على صيانة اعبهاز أو
ن اكتشافها هبذه الطريقة حيث يبكن مشاىدة العناصر التالفة ابلعُت اجملردة بتفحصها ابلنظر فقط فأغلب االعطاؿ يبك

الكسر. االستعانة ابلنشرات اؼبرفقة ابعبهاز خاصة قبل امتبلؾ اػبربة. عدـ  االسبلؾ اؼبقطوعة أو العدسة اؼبكربة أو أو
تغَتة ألهنا مضبوطة أبجهزة خاصة من قبل العبث ابلدارة االصلية كتغيَت قيم اؼبقاومات اؼبتغَتة, اؼبلفات, اؼبكثفات اؼب

اؼبكثفات اليت يبكن أف تكوف  إىلالصانع. ربقيقًا للسبلمة قبل فحص اعبهاز هبب فصلو عن مصدر التغذية واالنتباه 
 مشحونة. أخَتاً بوجود اػبربة واؼبعرفة ابعبهاز تستطيع وبكل سهولة وبدوف خوؼ التعامل معو وصيانتو. 

 لعامة يف صيانة األجهزة واليت تعترب كخطوط عريضة يف صيانة أي جهاز كهرابئي وىي:ىناؾ بعض اؼببادئ ا
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 إذا كاف اعبهاز عاطبلً عن العمل -ٔ

 Power Cord أ( نبدأ التصليح من اػبارج نفحص كابل التغذية 

 من الداخل Power ب(نفحص التغذية

 ج( نفحص البطارية إف وجدت

 وبةالنتائج اؼبطل إذا كاف اعبهاز ال يعطي -ٕ

 من الداخل أ( نفحص التغذية

 ب( نفحص البطارية إف وجدت

 adjustment وذلك بعمل ضبط  Software نتأكد من برانمج التشغيل ج(

 ميكانيكياً  إذا كاف اعبهاز معطبلً  -ٖ

 أ( نعمل على تصليحو

لكن تتشابو يف تطبيقاهتا واستخداماهتا و  صحيح أف لكل جهاز كهرابئي طريقة خاصة لصيانتو, وزبتلف األجهزة يف
جزء اؼبعاعبة  مكوانهتا األساسية مثبل أي جهاز يتألف من ثبلث أجزاء أساسية ىي جزء إدخاؿ البياانت أوالقياس و

   وحدة تغذية. power supply كما وبوي كل جهاز وجزء االخراج أوإعطاء النتائج.
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 الفصل الثاين
  أسس تشغيل وصيان  أىم األجهزة ادلخربي

 

 , كذلك سنشرح مبدأ عمل كل جهاز وآلية صيانتو. سنورد يف ىذا الفصل شرح مبدأ عمل أىم األجهزة اؼبخربية
 فرن التعدقيم ابحلرارة اجلاف  2-1

اغبرارة اعبافة ىي اغبرارة اؼبتولدة داخل الفرف الكهرابئي. والفرف الكهرابئي جهاز تعقيم مبلئم لتعقيم األدوات 
  ـ مثل اؼبواد اؼبعدنية واألدوات الزجاجية.  ْ ٓٚٔ ارة تصل إىلاليت تتحمل درجة حر 

اعبافة وقتًا أطوؿ ودرجة حرارة أعلى منها يف حالة التعقيم الرطب وذلك ألف  تتطلب عملية التعقيم ابغبرارة
اغبرارة العالية ربت للبكتَتاي تقاـو  أف اػببلاي اػبضرية إىلاغبراري ابؽبواء أقل كفاءة من البخار الرطب. إضافة  التوصيل

 .اؼبوت للخبلاي الرطبة ظروؼ اعبفاؼ التاـ. لذلك فمعدؿ اؼبوت للخبلاي اعبافة أقل كثَتا من معدؿ
 صيان  أفران التعدقيم احلراري اجلاف 2-1-1

 هبب فحص أفراف التعقيم اغبراري اعباؼ للتأكد من سبلمة أدائها, وعلى طاقم العاملُت مراعاة ما يلي:
 لى نظافة االفراف.احملافظة ع 
  .التأكد من عمل مقياس درجة اغبرارة بصورة سليمة, ويكوف ذلك بصفة منتظمة ويكفي أف يتم كل بضعة أسابيع

داخل الفرف ومقارنة قراءة درجة اغبرارة اليت سجلها  ؾبس حراريويتم التأكد من عمل مقياس درجة اغبرارة إبدخاؿ 
  الفرف. اؼبزود بوبقراءة اؼبقياس 

  إمكانية العبث بو وخاصة  وضع الفرف يف مكاف مستقر بعيدًا عن االحتماالت الطارئة كالصدمات أوهبب
 ابؼبنظمات واؼبقاييس وساعة التوقيت ألهنا أجهزة حساسة وسريعة التأثر وال يبكن للجهاز أف يعمل بدوهنا.

 كخزانة غبفظ األدوات واؼبواد  هبب عدـ السماح ابستعماؿ اعبهاز كطاولة لوضع األدوات واؼبواد على سطحو أو
 بداخلو فإف ذلك يعرضو للتلف واالعطاؿ. 

  يف حاؿ حدوث أعطاؿ يف اعبهاز هبب إصبلحو من قبل ـبتص هبذه األجهزة. وعدـ السماح لغَته دبحاولة
 إىل تعريض من ليس لديهم ابإلضافةاألمر الذي قد يؤدي إىل إضافة عطل آخر إىل االعطاؿ السابقة,  االصبلح,

 ٓإىل أخطار الكهرابء اػبربة

 أقسام اجلهاز 2-1-2

 ىناؾ أنواع ـبتلفة من أفراف التعقيم اعباؼ وذلك حسب اغبجم ودرجة اغبرارة. اعبهاز اؼبستخدـ عاده يف غرؼ

 :اآليتسم ويتكوف من ٓ٘×سم ٓٙ العمليات لتعقيم اؼبواد الطبية واألدوات اػباصة ابعبراحة يكوف عادة حبجم

مبطنو يف الداخل وظيفتها عزؿ اغبرارة عن  صنوع من اؼبعدف  أؼبنيـو أوستيل(, وربتو ألياؼ حراريةغطاء خارجي م -1
 السطح اػبارجي للجهاز

ويكوف ٓ وغالبا ما يصنع من مادة التيتانيـو ةد اؼبقوى يتحمل درجات حرارة عاليمصنوع من اغبدي غطاء داخلي  -2
 . ؾبرات ذا أدراج أو

العازلة ووبتوي  ابأللياؼومبطن من الداخل  ةومصنوع من نفس اؼباد للسطح اػبارجيمكمل  الباب الرئيسي وىو  -3
 .للغلق والفتح قفل على مفتاح أو
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 (off---on power) مفتاح تشغيل  -4

أكثر  سعره حرارية أواقل أو c ٕٓٓمفتاح دوار مدرج يبدأ من الصفر   إىل وىو (calibration)معايره مفتاح -5
  .درجو اغبرارة اؼبراد استخدامها للتعقيم مة ىذا اؼبفتاح ربديدمه ٓحسب الشركة اؼبصنعة 

تعقيم  الوقت اؼبراد إعطاؤه للجهاز. ووبَدْد عاده من قبل اؼبستخدـ ألف كل ماده ؽبا درجة مؤقت يعمل على ربديد  -6
 .دقيقو ٓٙيؤقت ىذا اؼبفتاح من الصفر إىل  ٓخاصة هبا 

اليت  األقطاب ويف هنايتيو u رارية للجهاز ويكوف على شكل حرؼمصدر الطاقة اغب االنبعاث اغبراري أو مولد -7
 . v ٕٕٓتوصل دبصدر الطاقة الكهرابئية 

 اؼبتوىجة حراراي  داخل الغرفة ةرفوؼ معدني -8

عمل اعبهاز حيث يقـو بقياس درجة اغبرارة. وتقـو  مهم جدا يف دارة ربكم ابغبرارة تتكوف من حساس اغبرارة وىو -9
 ٓ مت تثبيتها من قبل مشغل اعبهازاغبرارية عند وصوؿ درجة اغبرارة إىل القيمة اليت ةمصدر الطاقدارة التحكم بوقف 

 مروحة داخلية لضماف توزيع اغبرارة بشكل متساوي على صبيع األدوات -11
 

 :بواسط  التعدقيم احلراري ادلعدقم  ختزين األدوات 2-1-3
  مغلقة وجافة تقل هبا نسبة الرطوبة ومعتدلة اغبرارة يف منطقة ابلنسبة للمعدات اؼبغلفة: زبزف ىذه اؼبعدات يف خزانة

 االفراد. غَت مزدضبة ابلعمل أو
  ربفظ يف وعاء جاؼ مغطى  الفرف. أويتعُت استخدامها فور إخراجها من يتم تغليفها:  ملابلنسبة للمعدات اليت

  معقم ؼبدة قد تصل إىل أسبوع واحد.
 ة التعقيم اعباؼ.جهازين من أجهز  (2-1)يظهر يف الشكل 

 
 جهازين من أجهزة تعقيم جاؼ.  (2-1)الشكل 

 التعدقيم ابحلرارة الرطب  2-2
 Autoclaveادلوصمة )االوتوكالف( 
يعمل بنظاـ التعقيم ابلبخار ربت الضغط  اغبرارة  جهاز ىو (autoclave)  ابإلقبليزيةجهاز اؼبوصدة 

  .ٜٚٛٔيف عاـ  Charles Chamberlandارلز تشامربالند , مت اخًتاع اؼبوصدة من قبل تشMoist heat)الرطبة
وذلك هبدؼ  خزاف ضغط مصمم لتسخُت احملاليل اؼبائية فوؽ نقطة غلياهنا احملددة عند الضغط اعبوي النظامي وىي

الضغط اعبوي لذلك فالتعقيم يبكن الوصوؿ إليو عند درجة حرارة  ويبؤل ابلبخار الرطب على ضغط أعلى من التعقيم.
 .غلياف اؼباء لى من درجة حرارةأع
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  الفيزايئي ادلبمأ2-2-1

مئوية يف وعاء  درجة ٓٓٔمن اؼبعروؼ فيزايئيًا أنو ال يبكن تسخُت اؼباء عند الضغط النظامي فوؽ درجة 
حرارة اؼباء. ولكن عند تسخُت اؼباء يف وعاء  مفتوح, حيث أف التسخُت الزائد يتسبب يف غلياف اؼباء وال ترتفع درجة

درجات حرارة أعلى, حيث يرتفع الضغط بسبب ثبات  إىلدرجة حرارة اؼباء  غلق مثل اؼبوصدة يكوف من اؼبمكن رفعم
ابستعماؿ البخار  دقيقة ٘ٔـ ؼبدة ° ٕٔٔوتعقم اؼبواد يف اؼبوصدة عند درجة حرارة  .اغبجم حسب قانوف الغاز اؼبثايل

من اغبرارة سبوت أكثر األحياء الدقيقة مقاومًة  ند ىذه الدرجةرطل على البوصة اؼبربعة وع ٘ٔربت ضغط يساوي تقريبا 
اعبراثيم  للبكتَتاي عند تعريضها ؽبذه الدرجة لفًتة زمنية قصَتة. علما أبف بعض أنواع للحرارة وىي اعبراثيم الداخلية

اف يعتقد أف ك  ٖٕٓٓيف عاـ  "Strain 121 " يبكنها ربمل درجة حرارة غلياف اؼباء لعدة ساعات.  قبل اكتشاؼ
دقيقة كافية لقتل كل الكائنات اغبية الدقيقة(. تنص التوصيات على استخداـ  ٘ٔاؼبوصدة ؼبدة  التعرض لدرجة حرارة

,  الربيوف دقيقة للتخلص من ٛٔعلى االقل ؼبدة  ـ°ٖٗٔدقيقة أو ٓٙـ ؼبدة ° ٕٖٔ-ٕٔٔدرجات حرارة 
هبذه الطريقة, وىبتلف الوقت البلـز إلسباـ  نسبيا ابلتعقيميبكن القضاء عليو بشكل سريع   (strain 263K)والربيوف

درجة حرارة   إىلستعقم وذلك لكي تصل درجة حرارة صبيع أكباء احمللوؿ  عملية التعقيم حسب نوع وكمية اؼبادة اليت
  .التعقيم

 آلي  عمل ادلوصمة 2-2-2
الناتج عن التسخُت,  لي بواسطة البخاربداية التعقيم هبب طرد كل اؽبواء الذي يشغل حيز اؼبعقم الداخ عند

مفتوحة بعد إغبلؽ اؼبعقم وبعد بدء التشغيل.  وتزود اؼبعقمات بصمامات خاصة لطرد اؽبواء. حيث تًتؾ الصمامات
ؿبل اؽبواء طاردًا إايه من الصماـ اؼبذكور ويستدؿ على خروج اؽبواء كلو من  عند غلياف اؼباء داخل اؼبعقم وبل البخار

الصماـ ويسمح للضغط  روج تيار مستمر غَت متقطع من البخار من الصماـ. وبعد سباـ طرد اؽبواء يغلقخب اؼبعقم
, مث يفصل  دقيقة ٘ٔعلى ىذه الدرجة ؼبدة  رطل/البوصة اؼبربعة. وعادة يتم التعقيم ٘ٔ إىلابالرتفاع حىت يصل 

 وى الضغط اعبوي العادي مث يفتح اؼبعقم. مست إىلينخفض الضغط  مصدر اغبرارة ويًتؾ اؼبعقم ليربد تدرهبيا حىت
 ةالحظات

 البفاض الضغط ؼبستوى الضغط اعبوي العادي ؼبا قد يسببو من تعرض الشخص القائم بفتحو وبظر فتح اؼبعقم قبل -1

  .للبخار اؼبضغوط

د اؽبواء يقلل من يؤدي إىل عدـ كفاية اؼبعاملة اغبرارية للتعقيم. ألف وجو  إف عدـ التخلص من اؽبواء سباما من اؼبعقم -2
اغبرارة اليت يبكن الوصوؿ إليها. ولذلك تزود اؼبعقمات دبقياس لدرجة اغبرارة ترمومًت( ومقياس للضغط  درجات

وجد ؼبنع انفجار اعبهاز إذا استمر توليد البخار فيو بشكل   مانومًت( وصماـ أماف لتصريف البخار الزائد إذا
 مستمر.

 أبواهبا ال تسمح بفتحها قبل أف ينخفض ضغط اعبهاز إىل الدرجة دات علىاؼبوصدة اغبديثة دبع تزود أجهزة -3

 اؼبطلوبة. وتنظم عملية التعقيم بشكل آيل يف كثَت منها.

 ستخمام ادلوصمةإوصف و  2-2-3

للموصدة نوعُت نبا اؼبوصدة ذات اغبجم الصغَت وتوضع على منضدة, مثل تلك اليت تستخدـ يف العيادات  
 . (2-3)واؼبوصدة ذات اغبجم الكبَت وربتاج ؼبكاف خاص كما يف الشكل  .(2-2)كما يف الشكل 

  : وصف اعبهاز
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جدار ظبيك صلب كي يتحمل التسخُت والضغط اؼبرتفع  ذو يدائر  ز الكبَت مكوف من جسم معديناعبها
 اد تعقيمها. ونبلحظوؽبا ابب علوي يفتح لوضع األدوات اؼبر . التعقيم للبخار الناتج عن التسخُت عند القياـ بعمليات

البخار. كما أنو  ؾبموعو من اؼبقابض اغبلزونية اليت تستخدـ يف عملية إحكاـ الغلق وعدـ تسرب (2-2)يف الشكل
كما أنو هبب أف   .(2-2)الواضح يف الشكل  ياخل اعبهاز من خبلؿ العداد العلو يبكن متابعو نسبة ارتفاع الضغط د

 اؼباء فيو قبل بدأ التشغيل.  لضبط منسوب ماء وآخر للصرؼلليتصل ابعبهاز مصدر 
 درجة حرارة عالية وربت ضغط تكوف كافية للقضاء على الفَتوسات إف وضع األدوات جبهاز التعقيم يف

 والبكتَتاي.
 االستخداـ

اؼبزرعية تستخدـ اؼبوصدة لتعقيم األدوات واألواين اؼبخربية الزجاجية واؼبعدنية واؼبطاطية وكذلك بعض األوساط          
 اؼبرتفعة. وأيضا الشاش اعبرثومية واحملضرات اؼبخربية وخاصة السائلة منها. والبيئات اؼبغذية اليت تتحمل درجات اغبرارة

كمزارع البكتَتاي اؼبرضية اؼبعدية. وهبري  والقماش والقطن وسدادات الكاوتش واؼبزارع اؼبيكروبية اؼبراد التخلص منها
 ـ تقريبا.˚ٕٓٔعلى درجة حرارة  دقيقو ٕٓ_ ٘ٔؼبدة  التعقيم يف اؼبوصدة

 إىل ابإلضافةيف علم األحياء الدقيقة والطب من أجل تعقيم األدوات الثاقبة للجسم,  تستخدـ اؼبوصدة بشكل واسع

الكبَتة اؼبصنوعة من مركبات  وعلم السبائك, فمثبًل تعاجل القطع األسنافاستعماالت متعددة يف الطب البيطري وطب 
  .اؼبوصدة يف ٚٛٚف اؼبستخدمة يف صناعة أجنحة طائرة بوينغ الكربو 

 
 

 موصدة كبَتة  (2-2)شكل 
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 أنواع ـبتلفة من اؼبوصدة اغبديث  (2-3)شكل 

 
 خطوات التعدقيم ابدلوصمة 2-2-4

 يتم اتباع اػبطوات التالية لتشغيل اؼبوصدة:

 تنظيف اعبهاز وذبفيفو جيدا. (ٔ

 .مفتوحاً  فتح اعبهاز وإبقاؤه فك أو (ٕ

 أنواعها. تغليف األدوات اليت سيتم تعقيمها وترقيمها وكتابة (ٖ

 االجزاء مع مراعاة سعة اؼبوصدة. ترتيب األدوات يف اؼبوصدة بطريقة تسمح دبرور تيار البخار ووصولو لكل (ٗ

 اؼبصنع بدقة فبا يساعد على اغبفاظ على اعبهاز. هبب مراعاة تعليمات تشغيل اعبهاز من (٘

 وكذلك الضغط وليس قبل ذلك. اؼبطلوبة,عند وصوؿ درجة اغبرارة للدرجة  طلوب للتعقيميبدأ حساب الوقت اؼب (ٙ

ويًتؾ اعبهاز  .بذلك انتهاء وقت التعقيم يًتؾ اعبهاز حىت يربد. ويفرغ البخار عن طريق فتح الصماـ اػباص عند (ٚ
 ابقي البخار. دقيقة ليربد مث يفتح الغطاء العلوي للسماح خبروج ٖٓ-ٕٓؼبدة 

قيقة أخرى(. مبلحظة ىامة: تعترب د ٖٓاألدوات لتجف سباما قبل رفعها من اعبهاز  قد يصل الوقت إىل تًتؾ  (ٛ
 األدوات غَت اعبافة غَت معقمو.

 .اإلمكاف يتم زبزين األدوات اؼبعقمة يف مكاف جاؼ بعيداً عن أي مصدر تلوث قدر (ٜ

 ةالحظات:

واعبراثيم أثناء زبزينها بعد التعقيم غبُت االستخداـ.  األتربة ضباية األدوات من إف الغرض من التغليف قبل التعقيم ىو
 ويف حالة التغليف ابلقماش فإف ذلك يتم .يف أوعية معدنية أولذلك, ورؽ ـبصص  قماش أو ويتم التغليف إما يف

 اغبزمة. بطريقة الظروؼ أو
 جهاز تدقطيع العينات )ادليكروتوم(  2-3

ى قطاعات مسطحة رقيقة جداً للعينات اغبيوانية والنباتية جهاز يستخدـ للحصوؿ عل اؼبشرط ىو اؼبيكروتـو أو
السليودين, للحصوؿ على الشرائح اؼبناسبة للفحص اجملهري. وىي إحدى األدوات اليت تستخدـ  اؼبغمورة يف الربافُت أو

والتعرؼ  االشياء والعينات , مثل الًتكيب الدقيق لؤلنسجة واػببلاي وفحص دراسة تركيب االجزاء الصغَتة بدقة يف
وقد تقدمت  بغرض التشخيص الدقيق االفات النسيجية, وألغراض البحث العلمي وألغراض التصوير النسيجي. عليها

 طرؽ إعداد الشرائح تقدماً كبَتاً, سنورد فيما يلي ـبتصراً للعمليات اليت ذبري لتحضَت الشرائح .
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 العمليات األساسي  للحصول على الشرائح : 2-3-1
 

 ثبيت/ التاوالً 
وبقائها على حالتها الطبيعية وتتم بوضع العينة  عملية يتم من خبلؽبا احملافظة على تركيب اػببلاي التثبيت ىو

 كامل على االقل لكي تثبت األنسجة, مث يضاؼ إليها ماء نقي بنسبة الثلث تقريبا مع قليل ؼبدة يـو %ٜٙيف كحوؿ 

للفورمالُت, والغرض من ىذه  التثبيت بوساطة الفورمالدىيد اؼبكوفيتم  من اعبلسرين وربفظ يف زجاجات ؿبكمة الغلق.
 ويعترب الفورمالُت من اكًت حالتو وإزالة الصبلبة حىت يسهل تقطيعو, العملية منع تعفن وربلل اػببلاي وإبقاء النسيج على

 .كما يوجد بدائل يف حالو عدـ توفره اؼبثبتات شيوعا
 الغسيل ونزع ادلاء اثنياً/

خداـ سلسلو من مث يتم است (ةحالو العينات العظمي  يف تم غسل العينات إلزالو اؼبادة اؼبثبتة والكلسي ادلاء
استعماال  عدـ استعماؿ الكحوؿ اؼبطلق حىت ال تنكمش العينة. ويعترب اؼبيتانوؿ االكثر وهبب ةالتصاعدي تالكحوليا

 وبدائلو  االيتانوؿ_ االسيتوف_ البيواتنوؿ_ الديكساف(.
 ثاً/ التوضيحاثل

 ألف الربافُت اؼبستخدـ ال يذوب وال ىبتلط ابلكحوؿ التخلص من ؿباليل نزع اؼباء الغرض من التوضيح ىو

_ وزيت خشب السدر( الزيلوؿ وبدائل الزيلوؿ واؼبادة اؼبستخدمة ىي  .)البنزين_ التولُت_  الكلورفوـر
 رابعاً/ الغمر ابلشمع

من صبلبتو ووبل ؿبل ؿباليل التوضيح.  مع  الربافُت( يف النسيج فيزيدالغرض من الغمر ابلشمع ىو تغلغل الش
وال يوثر على  ـ ْ ٚ٘_٘٘بُت  مركب نقي جزيئاتو من الببلستيك درجو انصهاره ما ويستخدـ مشع  البارببلست( وىو

 للنسيج اػببلاي وال يذيبها ووبفظ النسيج اؼبغمور فيو ؼبده طويلة كما يعمل كدعامة
 عالدقط خاةسًا/

 اؼبيكروتـو وذلك للحصوؿ على السمك اؼبطلوب. ويتم ابستخداـ اؼبشرط أو
 صبغ العينات سادسًا/

الصفرانُت مع لوف اضبر  ؼبدة دقيقة أو وفيها يتم تلوين األنسجة دبا يناسبها من الصبغات مثل االخضر الضوئي
 ( دقيقة.٘ٔ_٘ؼبدة   

 عة يف علب  كاسيت( مناسبة.العينات اؼبراد تقطيعها موضو  (2-4)يظهر يف الشكل 
  

 
 الكاسيت والعينات داخل الكاسيت. (2-4)الشكل 
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 أقسام ادليكروتوم 2-3-2

 يتألف اؼبيكروتـو بشكل عاـ من االقساـ التالية:
قاعدة خشبية يثبت عليها اعبهاز بواسطة لوالب خاصة وتثبت ىذه القاعدة اػبشبية على طاولة حبيث ال تسمح  -1

 ناء القياـ بعملية التقطيع. حبركة اعبهاز أث

 صفيحة معدنية تثبت عليها العينات اؼبراد تقطيعها بواسطة ماسكات خاصة.  -2

رفع الصفيحة اؼبعدنية وبذلك يتم رفع العينات اؼبراد تقطيعها إىل مستوى  لوالب خاصة نستطيع بواسطتها إنزاؿ أو -3
 السكُت ليسهل تقطيعها. 

 واسطة لولبُت. سكُت حادة مثبتة على ذراع اعبهاز ب -4

 مقياس يعطي ظباكة الشروبة اؼبراد اغبصوؿ عليها ابلتقطيع.  -5

 لولب خاص نستطيع بواسطتو التحكم وتغيَت ظباكة الشروبة اؼبراد تقطيعها  -6

 جهاز يدار يدوايً . اؼبيكروتـو الدوار, وىو (2-5)يظهر يف الشكل 
 

 
 

 االجزاء األساسي  للميكروتوم الموار (2-5)الشكل 
 ف:إذ أ
 عصا ضبط زاوية اكبراؼ السكُت .ٔ

 حامل السكُت اؼبنزلق .ٕ

 مفتاح ضبط اغبامل .ٖ

 عصا قفل اغبامل .ٗ

 مفتاح تثبيت السكُت .٘
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 مفتاح الضبط العرضي لقالب البارافُت .ٙ

 عصا تثبيت قالب البارافُت .ٚ

 برغي تثبيت قالب البارافُت  .ٛ

 مفتاح الضبط الشاقويل لقالب البارافُت .ٜ

 العجلة اليدوية الدوارة .ٓٔ

 مفتاح ضبط ظباكة التقطيع .ٔٔ

 عصا قفل العجلة اليدوية. .ٕٔ
اؼبيكروتـو الدوار  (2-7). ويف الشكل الشرائح اليت يتم اغبصوؿ عليها ابستخداـ اؼبيكروتـو (2-6)يظهر يف الشكل 

 اغبديث, ويرافق اعبهاز عادة ؾبموعة من اللواحق البلزمة لتشغيلو مثل حامل العينات وحامل سكُت وسكُت قطع
, يزود اعبهاز جهاز سن  (2-8)يظهر يف الشكل  .بغطاء حافظ من الغبار وزيت وقرص غبمل العينات مبلئم للميكروتـو

 ٓٗإىل  ٕميكروتـو فائق الدقة حيث يبكن ضبط ظباكة الشرائح ضمن ؾباؿ من  (2-9), ويف الشكل  السكُت
 ميكروف بدقة قدرىا ميكروف واحد.

 

 
 ة من اؼبيكوتـو الدوارالشرائح الناذب (2-6)الشكل 

 
 اؼبيكروتـو الدوار اغبديث (2-7)الشكل

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.dnr.state.md.us/fisheries/oxford/art/orp/oyster_blockribbon_brush.jpg&imgrefurl=http://www.iran-eng.com/showthread.php?p=1373262&usg=__XZ-85kSBUTgMd4WReSXOXmW676o=&h=1200&w=1792&sz=91&hl=ar&start=9&sig2=T6useCIrQg3NRivHZih7cg&tbnid=53EgBbhlppTYhM:&tbnh=100&tbnw=150&ei=55NITM6AEs364Aba1byxDA&prev=/images?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%85&um=1&hl=ar&lr=&sa=X&tbs=isch:1&um=1&itbs=
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 جهاز سن سكُت اؼبيكروتـو  (2-8)شكل 

 
  ميكروتـو فائق الدقة  (2-9) الشكل  

 
 االستعمال والصيان  : 2-3-3

وف النسيجية اليت يبكن أف تكعماؿ من آاثر الربافُت والشرائح اؼبيكروتـو قبل االست هبب أف ينظف جهاز
 موجودة فيو, وكذلك من آاثر الغبار واالجزاء الدقيقة, وتغطيتو ابلغطاء الببلستيكي اػباص بو.

كما هبب تنظيف ومسح السكُت وذبفيفها حبذر وحفظها ووضعها يف الصندوؽ اػبشيب اػباص هبا بعد فكها 
ة اؼبثبت عليها العينات النسيجية. وفصلها عن اعبهاز. وهبب تنظيف الصفيحة اؼبعدنية اليت توضع عليها القطع اػبشبي

وهبب فحص السكُت اػباصة ابعبهاز وسنها عند اغباجة, حيث أف استعماؽبا عندما ال تكوف حادة ابلشكل اؼبطلوب 
 يؤدي إىل سبزيق العينات والشرائح النسيجية.

 ادليكروتوم اخلاص ابدلدقاطع احملضرة 2-3-4
 بطريدق  التجميم بغاز اثين أكسيم الكربون:

ستعمل ىذا اعبهاز لغرض قطع الشرائح النسيجية اؼبطلوبة بشكل سريع إذ أف استعماؿ ىذا اعبهاز ال وبتاج ي
شرائح نسيجية للتلوين والفحص, ويف بعض  إىل, هبري تقطيعها  لوقت طويل. فبعد تثبيت العينات ابلسائل اؼبثبت

ز على ذبميد العينات بواسطة غاز اثين أكسيد الكربوف االحياف يتم القطع بدوف التثبيت. يعتمد مبدأ القطع هبذا اعبها
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 ٓأكثر حبيث تتصلب ىذه العينات ويسهل تقطيعها ـْ( ربت الصفر أوٕٓدرجة اغبرارة   إىلالذي يعمل على تربيدىا 
 ميكروتـو التجميد بغاز اثين أكسيد الكربوف. (2-10)يظهر يف الشكل 

 
  أكسيد الكربوفميكروتـو التجميد بغاز اثين (2-10)الشكل  

 أقسام اجلهاز:
 حاوية ربتوي على غاز اثين أكسيد الكربوف ؽبا منظم يسمح خبروج الغاز منها. -1

( وكذلك يوجد يف اعبهاز لولب خاص يسمح خبروج الغاز إىل  -2 أنبوبة معدنية تصل حاوية الغاز ابعبهاز  اؼبيكروتـو
 اعبهاز.

ذه الثقوب وتوضع على ىذه الصفيحة العينات اؼبراد صفيحة معدنية مثقبة تسمح دبرور الغاز من خبلؿ ى -3
 تقطيعها.

 جهاز اؼبيكروتـو اؼبوصوؿ مع حاوية غاز اثين أكسيد الكربوف.  -4

 االستعمال والصيان  :
 ٓهبب اال ننسى أخذ اغبيطة وإغبلؽ أنبوبة الغاز وعدـ تركها مفتوحة بعد االنتهاء من العمل -1

 ليم, وضبط ضغط الغاز.التأكد من عمل منظم خروج الغاز بشكل س -2

 التأكد من سبلمة االنبوبة اليت توصل الغاز إىل جهاز التقطيع. -3

هبب أف ينظف اعبهاز بشكل مستمر وخاصة السكُت والصفيحة اؼبعدنية اليت توضع عليها العينة وذلك بُت كل  -4
 عملية تقطيع وأخرى .

ذر عند التعامل مع السكُت اػباصة هبب فحص السكُت بشكل دوري وسنها عند اغباجة وهبب االنتباه واغب -5
 ٓابلقطع

ربمل مسببات مرضية تؤدي إىل  هبب االنتباه واغبذر عند التعامل مع العينات غَت اؼبثبتة ألهنا قد تكوف معدية أو -6
يبكن أف  فَتوسية مشًتكة أو إصابة القائمُت ابلعمل ابلعدوى وخاصة إذا كانت اؼبسببات اؼبرضية جرثومية أو

 تصيب األنساف
بعد االنتهاء من العمل هبذا اعبهاز هبب تفقد حاوية الغاز والتأكد من إغبلقها سبامًا وتنظيف اعبهاز بكاملو  -7

 وتغطيتو ابلغطاء الببلستيكي اػباص بو.
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 جهاز تثبيت األنسج   2-4
عها نزع اؼباء من األنسجة اؼبراد تقطي القياـ بعملييت التجفيف أو إف الغرض من استعماؿ ىذا اعبهاز ىو

بواسطة اؼبيكروتـو وخاصة عند القطع واالدماج ابلبارافُت, ولتسهيل عملية التوضيح والشفافية للعينات النسيجية عند 
 التحضَت لعملية االدماج ابلبارافُت. 
( ساعة ٛٗ-ٕٗ  وقت طويل يستغرؽ أحياانً  إىلنزع اؼباء من األنسجة ربتاجاف  إف عملييت التجفيف أو

واثبتة. إف  مادة أخرى يف مواعيد زمنية ؿبددة إىلة جبهاز ينظم عملية نقل العينات من مادة كيميائية لذلك يتم االستعان
آخر  إىلىذا اعبهاز يليب الغرض حيث أنو مزود دبؤقت زمٍت نستطيع ضبطو حبيث ينقل العينات النسيجية من وعاء 

 .ؼبدة الزمنية لبقائها يف كل وعاءبعد انتهاء ا
 (2-11)األنسجة يف الشكل  يظهر جهاز تثبيت

 
 

 جهاز تثبيت األنسجة. (2-11)الشكل 
 تشغيل اجلهاز: 2-4-1

 نقـو ابػبطوات التالية لتشغيل مثبت األنسجة:
التأكد من صبلحية اعبهاز للعمل وبشكل خاص جهاز التوقيت الزمٍت حيث أف العينات إف بقيت يف ؿبلوؿ من  -1

 التقطيع. أقل قد تصبح غَت صاغبة للتلوين أو ددة أواحملاليل مدة زمنية أطوؿ من اؼبدة احمل

 ربضَت احملاليل الكيميائية ابلنسب اؼبطلوبة وبشكل دقيق.  -2

غسل وتنظيف األواين الزجاجية وذبفيفها حبيث تكوف خالية من آاثر اؼبواد الكيميائية السابقة قبل وضع احملاليل  -3
 فيها. 

 الزجاجية وربديد الزمن البلـز ووصل التيار الكهرابئي للجهاز حيث يبدأ وضع العينة يف السلة واحملاليل يف األواين -4
 عمل اعبهاز آلياً.
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 صيان  اجلهاز: 2-4-2

 :لعمل ابعبهاز هبب القياـ دبا يليبعد االنتهاء من ا
 التأكد من قطع التيار الكهرابئي عن اعبهاز  -1

 غسل وتنظيف صبيع األواين الزجاجية وذبفيفها -2

يف السلة اؼبعدنية وصبيع أطباقها والتأكد من أف صبيع الثقوب اؼبوجودة فيها مفتوحة حيث غسل وتنظيف وذبف -3
 أف انسداد ىذه الثقوب أبي شيء يعيق دخوؿ احمللوؿ إىل العينات 

 تغطية اعبهاز ابلغطاء الببلستيكي اػباص بو منعاً للغبار. -4

 تدقطري ادلاء  أجهزة 2-5
مبلح والشوائب وكبصل عليو عن طريق تقطَت اؼباء العادي بواسطة أجهزة اؼباء اػبايل من اال اؼباء اؼبقطر ىو

 ٓالتقطَت اؼبتعددة االنواع واالشكاؿ 
يقـو مبدأ تقطَت اؼباء على أسس فيزايئية تتلخص يف أف خبار اؼباء الساخن إذا تعرض لسطح ابرد يتكثف على 

 عملية تقطَت اؼباء. (2-12)شكل قطرات ماء خالية من االمبلح والشوائب. يظهر يف الشكل 
 
  

 
 عملية تقطَت اؼباء.  (2-12)الشكل                           

 
 

 تصاعدمال البخار

 المكثف الغليان من

 المقطر الماء

 المتجمع
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 استعماالت ادلاء ادلدقطر : 2-5-1
 يستعمل اؼباء اؼبقطر يف ربضَت اللقاحات واألمصاؿ. -1

 ربضَت األوساط اؼبغذية اؼبختلفة.  -2

 اؼبصلية والكيميائية.  ربضَت اؼبصل الفيزيولوجي واحملاليل السكرية ولبلختبارات -3

 ٓيف احملاـ الكهرابئية اليت تعمل بطريقة التسخُت بواسطة األانبيب اغباوية على اؼباء اؼبقطر اغبار  أغراض صناعية( -4
 

 تصنيف أجهزة ادلاء ادلدقطر 2-5-2
 قطَت., درجة تقطَت اؼباء والصنع القدرة على الت منهاتقطَت اؼباء وفق اعتبارات كثَتة يتم تصنيف أجهزة 

 :من حيث درجة تقطَت اؼباء 
 أجهزة تقطَت اؼباء مرة واحدة  أحادية( -1

 أجهزة تقطَت اؼباء مرتُت  ثنائية( -2

 أجهزة لتقطَت اؼباء ثبلث مرات  ثبلثية( -3

 من حيث الصنع 

 أجهزة تقطَت اؼباء الزجاجية. -1

 أجهزة تقطَت اؼباء اؼبعدنية. -2

 عة من الزجاج واؼبعدف.أجهزة تقطَت اؼباء اؼبشًتكة حيث تكوف أجزاؤىا مصنو  -3

 من حيث القدرة على التقطَت 

 زبتلف أجهزة تقطَت اؼباء من حيث قدرهتا على تقطَت اؼباء من أجهزة مدرسية بسيطة إىل أجهزة كبَتة ـبربية أو
 صناعية تليب حاجة اؼبخابر واؼبصانع اليومية من اؼباء اؼبقطر.

 أقسام جهاز تدقطري ادلاء: 2-5-3
 ادلاءةستودع  ادلرجل أو -1

معدين يوضع فيو اؼباء العادي بشكل يدوي يف األجهزة البسيطة وبشكل آيل يف األجهزة  وعاء زجاجي أو وىو
البًتوؿ( لتسخُت اؼباء حىت الغلياف  ؿبارؽ تعمل ابلغاز أو الكبَتة. وللمرجل أجهزة توليد حرارية  مقاومات حرارية أو

 كثف.لنحصل على البخار الذي يصعد من اؼبرجل إىل اؼب
 ادلكثف -2

عبارة عن أنبوب حلزوين فارغ من الداخل تتصل إحدى فوىاتو أبعلى اؼبرجل ليدخل فيها البخار الساخن 
حيث يبر داخل اؼبكثف الذي تنتهي فوىتو الثانية خبزاف ذبميع اؼبياه اؼبقطرة. وبيط ابؼبكثف وعاء تربيد وبتوي على اؼباء 

كثف إىل ماء مقطر يتجمع يف اػبزاف. يغذي وعاء التربيد احمليط ابؼبكثف البارد الذي وبوؿ البخار الساخن داخل اؼب
من اػبارج ماء ابرد يتبدؿ ابستمرار من صنبور شبكة توزيع اؼبياه الرئيسية, حيث ىبرج من الطرؼ الثاين للوعاء ساخناً 

 نتيجة أتثره حبرارة اؼبكثف الذي يبر عربه خبار اؼباء الساخن.
 دقطرخزان جتميع ادلاء ادل -3
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يف األجهزة الكبَتة لتقطَت اؼباء يوجد خزاف مناسب يتجمع فيو اؼباء آلياً كناتج عن عملية التقطَت, بينما وبصل 
ذبميع اؼباء اؼبقطر يف األجهزة البسيطة ضمن قارورة زجاجية توضع فوىتها ربت فتحة اؼبكثف اليت تسقط منها قطرات 

 اؼباء اؼبقطر داخل القارورة.
   للتشغيل وادلراقب األجهزة ادلتمم -4

 يف األجهزة الكبَتة لتقطَت اؼباء يتحكم يف تشغيل اعبهاز ومراقبتو االجزاء التالية:
 جهاز آيل لتزويد اؼبرجل ابؼباء إىل حد معُت لتعويض ما فقده من اؼباء اؼبتبخر. (ٔ

تسخُت ماء اؼبرجل إىل جهاز آيل للمحافظة على درجة حرارة ؿبددة للمقاومات الكهرابئية وىي اغبرارة البلزمة ل (ٕ
 درجة التبخَت البلزمة لعملية التقطَت.

 جهاز آيل إليقاؼ عملية التقطَت  يقطع التيار الكهرابئي عن اعبهاز عندما يبتلئ اػبزاف ابؼباء اؼبقطر(. (ٖ

جهاز االماف ووظيفتو قطع التيار الكهرابئي آليًا عن جهاز التقطَت يف حاؿ حدوث خلل مفاجئ يف التيار  (ٗ
 وعاء التربيد احمليط ابؼبكثف. حالة انقطاع اؼباء البارد اؼبغذي للمرجل أو ابئي أوالكهر 

 مقياس زجاجي يبُت لنا مستوى اؼباء اؼبقطر اؼبوجود يف اػبزاف. (٘

 مقياس حراري يبُت درجة حرارة اؼباء والبخار الساخن يف اؼبرجل.  (ٙ

 كهرابئي.  جهاز تقطَت اؼباء اؼبزود بوشيعة تسخُت (2-13)يظهر يف الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جهاز تقطَت اؼباء.  (2-13)الشكل 
 

 تشغيل اجلهاز: 2-5-4
 يتم تشغيل اعبهاز ابتباع اػبطوات التالية:

 ٓملء اؼبرجل ابؼباء حىت اغبد اؼبعُت (ٔ

 فتح صنبور اؼباء البارد لتزويد وعاء التربيد احمليط ابؼبكثف ابؼباء البارد ابستمرار. (ٕ

 ي إىل اعبهاز.إيصاؿ التيار الكهرابئ (ٖ
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إىل داخل اػبزاف  ابالنسياباالنتظار حىت يغلي اؼباء يف اؼبرجل وتصاعد البخار إىل اؼبكثف حيث يبدأ اؼباء اؼبقطر  (ٗ
 القارورة.  أو

يف األجهزة الكبَتة يعمل اعبهاز آلياً أما يف األجهزة الصغَتة فيجب مراقبة اعبهاز طيلة فًتة تشغيلو لتزويد اؼبرجل دبا  (٘
 اؼباء وذبديد اؼباء البارد البلـز للمكثف. ينقص من

 صيان  اجلهاز: 2-5-5
 تتم صيانة اعبهاز كما أييت:

 هبب االعتناء بنظافة اعبهاز دائماً. (ٔ

 هبب أف يتم إصبلح االعطاؿ من قبل فٍت متخصص. (ٕ

ؼباء فيها وذلك هبب تنظيف اؼبرجل واؼبقاومات اغبرارية وإزالة ما يًتسب عليها من االمبلح الناذبة عن غلياف ا (ٖ
%( ويبكن تركيب جهاز خاص لتخليص اؼباء من أمبلحو ٕ٘دبحلوؿ حامضي فبدد مثل ضبض كلور اؼباء بًتكيز  

 قبل استعمالو للمحافظة على اؼبرجل واؼبقاومات اغبرارية من ترسب االمبلح عليها. 

 عيدة عن الصدمات. هبب وضع أجهزة اؼباء اؼبقطر دبكاف مناسب وخاصة الزجاجية منها حبيث تكوف ب (ٗ

 هبب إجراء التمديدات الكهرابئية وسبديدات اؼبياه وتشغيلها حسب التعليمات الصادرة عن جهة الصنع. (٘

 تركيبها.  يف أجهزة اؼباء اؼبقطر الزجاجية هبب اغبذر عند فك وتركيب أقساـ اعبهاز عند تنظيفها أو (ٙ

 أجهزة تدقطري ادلاء الشاردي  : 2-5-6
الكيميائية وذلك إبمرار اؼباء  اؼباء الشاردية على زبليص اؼباء العادي من الشوارد ابلطرؽتعتمد أجهزة تقطَت 

اغباؿ يف أجهزة  تعطينا ىذه الطريقة ماًء مقطرًا نقيًا كما ىو العادي على مركبات كيميائية قلوية وحامضية خاصة. ال
ألغراض صناعية ولغسل األواين  مقطر لى ماءتقطَت اؼباء الفيزايئية لذلك فإف ىذه األجهزة تستعمل يف اغبصوؿ ع

 ٓواألدوات اؼبخربية أثناء عملية التنظيف
 محام ادلاء الساخن: 2-6

ضباـ اؼباء الساخن ويدعى "ضباـ ماري" ىووعاء من اؼبعدف أومن الزجاج أومن الببلستيك يبؤل ابؼباء, شكلو 
ـ لتسخُت احملاليل واألوساط السائلة لدرجة مكعب أومتوازي مستطيبلت حجمو صغَت,  أومتوسط أوكبَت. يستخد

 .(2-14)ـ( يف االختبارات اؼبصلية وغَتىا من األعماؿ اؼبخربية. يظهر ضباـ ماري يف الشكل  ْ ٛ٘-ٙ٘معينة  

 
 ضباـ ماري (2-14)الشكل 
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 أقسام اجلهاز 2-6-1

اؼبقطر إىل حد معُت,  عادي أومعدف غَت قابل للصدأ يعبأ ابؼباء ال وعاء من اؼبعدف كالنحاس أوجسم اجلهاز:  -1
أبحد مصادر الطاقة  يبكن تسخينو ابلكهرابء عن طريق مقاومات كهرابئية موزعة يف جدراف اعبهاز الداخلية, أو
عند الضرورة كما أف  اغبرارية األخرى كالغاز. يوجد يف أسفل اعبهاز صنبور لتفريغ ؿبتوايتو من اؼباء عند تنظيفو أو

.لو غطاء مناسب متحرؾ   يبكن استخدامو عند اللزـو

خاص ابألانبيب اؼبخربية  : للجهاز حوامل معدنية غَت قابلة للصدأ ـبتلفة القياس منها ما ىواحلواةل ادلعمني  -2
حوامل  مناسب لوضع األواين الزجاجية اؼبخربية كالقوارير والزجاجات وغَتىا, أو الصغَتة  والكبَتة, ومنها ما ىو

 بداخلها األانبيب واألواين اؼبراد تسخينها داخل اغبماـ اؼبائي.خاصة أبواين معينة توضع 

 : األجهزة ادلتمم  لتشغيل احلمام ادلائي -3

 ـ(. ْ ٛ٘-ٙ٘منظم آيل للحرارة لتثبيتها عند درجة اغبرارة اؼبطلوبة   (ٔ

من مقياس حراري لو قسم زئبقي مغمور يف اؼباء وقسم علوي مدرج ظاىر على سطح اعبهاز من االعلى يبكننا  (ٕ
 رؤية درجة حرارة اؼباء. يف األجهزة اغبديثة يتم استخداـ مبدالت حرارية الكًتونية رقمية.

دارة توقيت  مؤقت( لتحديد الزمن البلـز لعمل اعبهاز يتوقف بعدىا آليًا عن طريق قطع التيار الكهرابئي عن  (ٖ
 اعبهاز.

 مؤشرات ضوئية لتوضيح عمل اعبهاز. (ٗ

صغَت يؤدي إىل دوراف اؼباء ابستمرار داخل اغبماـ اؼبائي ليجعل اغبرارة متوزعة لبعض أنواع ىذه األجهزة ؿبرؾ  (٘
 بشكل متجانس يف زوااي اعبهاز.

 ضباـ اؼباء الرقمي اغبديث. (2-15)يظهر يف الشكل 
 

 
 ضباـ اؼباء الرقمي اغبديث (2-15)الشكل 

 تشغيل اجلهاز 2-6-2

 لتشغيل اعبهاز هبب اتباع التعليمات التالية:
ب ملء اعبهاز دباء نظيف ويفضل اؼباء اؼبقطر  إذا توفر ذلك( إىل اغبد اؼبعُت والذي هبب أف يكوف يف مستوى هب (ٔ

 ٓاؼبوجودة على اغبوامل اؼبعدنية ل اؼبوجود ضمن األانبيب واألواينالسائ
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 ٓتشغيلوتوضع اغبوامل اؼبعدنية اغباملة لؤلانبيب واألواين اؼبخربية يف اؼباء اؼبوجود يف اعبهاز قبل  (ٕ

 ٓ( ـْ ٛ٘-ٙ٘ نضبط اؼبنظم اغبراري عند الدرجة اؼبطلوبة  (ٖ

 .نقـو بتشغيل اعبهاز (ٗ

عندما تصل درجة حرارة اؼباء يف اعبهاز إىل الدرجة اؼبطلوبة نضبط ساعة التوقيت لتحديد الزمن البلـز لعمل اعبهاز  (٘
ًً بعد انتهاء الوقت احملدد   ٓحيث يتوقف اعبهاز عن العمل تلقائيًا

 ٓتيار عن اعبهاز كلياً بعد انتهاء العمل يقطع ال (ٙ

 صيان  اجلهاز 2-6-3

هبب أف يكوف اعبهاز نظيفاً من الداخل واػبارج ومن األفضل استعماؿ اؼباء اؼبقطر وتبديل اؼباء القدمي دباء نظيف   (ٔ
 .كلما دعت اغباجة وتزويده دبا ينقص من اؼباء ابستمرار

ن قيامها بعملها بشكل صحيح من خبلؿ التأكد من ثبات درجة فحص دارة التحكم بدرجة اغبرارة والتأكد م (ٕ
 اغبرارة خبلؿ فًتة التعقيم.

 التأكد من عمل مبدؿ اغبرارة الرقمي ابستخداـ مقياس حرارة دقيق. (ٖ

 التأكد من قياـ اؼبؤقت بعملو بشكل صحيح. (ٗ

ؽبا ابلدارات اؼبكافئة حسب اؼببدؿ اغبراري يتم استبدا منظم اغبرارة أو يف حاؿ التأكد من عطل يف اؼبؤقت أو (٘
 مواصفات الشركة اؼبصنعة.

هبب وضع الغطاء على اعبهاز يف حاؿ عدـ استعمالو غبمايتو من الغبار ومنعًا للعبث يف أجهزتو اغبساسة   (ٙ
 ٓكاؼبنظم ومقياس اغبرارة وساعة التوقيت

 جهاز جتفيف اللدقاحات ابلتربيم 2-7

على حيويتها ؼبدة أطوؿ عند واع اللقاحات واؼبصوؿ وبعض األوساط اؼبخربية مثل بعض أن ربافظ اؼبواد اغبيوية
حفظها بشكل ؾبفف, كذلك يكوف من السهل حفظها ونقلها يف الربادات ضمن زجاجات صغَتة. إف ذبفيف اؼبواد 

السوائل من اؼبواد اغبيوية ابغبرارة يعرضها للتلف لذلك يتم ذبفيفها ابلتربيد ابستخداـ أجهزة تربيد تعمل على تبخَت 
اغبيوية بطريقة التفريغ من اؽبواء والتربيد لدرجات منخفضة من اغبرارة " ربت الصفر" حبيث وبافظ ذبفيفها هبذه الطريقة 

 على قوهتا اغبيوية وفعاليتها االنتيجينية.
 أنواع أجهزة التجفيف ابلتربيم 2-7-1

بعضها صغَت, لعمليات بسيطة كاألحباث واألعماؿ ىناؾ أجهزة متنوعة وـبتلفة الشكل واغبجم واالستطاعة 
اليومية اؼبخربية, وبعضها كبَت يستعمل يف تصنيع وربضَت اللقاحات واألمصاؿ بكميات كبَتة كما أف بعض ىذه 
األجهزة تستعمل األانبيب الصغَتة وبعضها تستعمل الزجاجات اؼبختلفة للتجفيف. ومهما اختلفت ىذه األجهزة فإف 

 لقاحات اؼبعبأة يف زجاجات وأانبيب ـبتلفة. اس التفريغ من اؽبواء والتربيد لـ على أسالتجفيف يقو 
 أقسام اجلهاز 2-7-2
متعددة لوضع زجاجات اللقاح واؼبصوؿ اؼبراد ذبفيفها, تسمى حجرة  يف القسم العلوي حجرة عليها رفوؼ (ٔ

غبجرة ابب ؿبكم االغبلؽ بشكل كبَتة حسب حجم واستطاعة اعبهاز, وؽبذه ا التجفيف وىي حجرة صغَتة أو
 دقيق بوساطة مثبتات معدنية مناسبة.
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أجهزة تفريغ اؽبواء الدقيقة والقوية جداً وكذلك جهاز التربيد واؼبكثف واؼبولد اغبراري وصبيع التمديدات والصمامات  (ٕ
 بار. اؼبتعلقة بتشغيل اعبهاز مثبتة يف أسفل اعبهاز وبيط هبا غبلؼ معدين وبميها ويبنع عنها الغ

لوحة التشغيل يف واجهة اعبهاز وعليها صبيع مفاتيح تشغيل اعبهاز ومقاييس التفريغ والتربيد ودرجات اغبرارة  (ٖ
 واؼبؤشرات اؼبختلفة الضوئية وااللية اؼبتعلقة بضبط عملية ذبفيف اللقاحات ومراقبتها.

والتربيد على ورؽ خاص خبلؿ فًتة  جهاز التسجيل البياين الذي يعمل آليًا لتسجيل صبيع مراحل عملية التفريغ (ٗ
جهاز خاص منفصل عن جسم جهاز التجفيف لو سبديدات  التجفيف للتأكد من صحة عملية التجفيف وىو

سلكية ومآخذ اتصاؿ مع جسم جهاز التجفيف هبري وصلها وتشغيلها عند بدء عملية التجفيف ؼبراقبة صبيع 
 مراحل تشغيل اعبهاز.

 تشغيل اجلهاز: 2-7-3
جراء التمديدات الكهرابئية للجهاز من قبل فٍت متخصص حبيث تؤمن للجهاز التيار الثابت اؼبستقر ابلقوة هبب إ -ٔ

 ٓالكافية لتشغيلو 

هبب أتمُت التغذية الكهرابئية اؼبستمرة لتشغيل اعبهاز طيلة فًتة ذبفيف اللقاحات دوف انقطاع وىي حبدود  -ٕ

طريق الشبكة الكهرابئية العامة أوعن طريق مولد كهرابئي  ساعة للوجبة الواحدة سواًء كاف ذلك عن (ٕٗ-ٚٔ 
يعمل آلياً عند انقطاع التيار الكهرابئي العاـ. األجهزة اغبديثة مزودة دبولد يعمل بشكل تلقائي عند انقطاع التيار 

 الكهرابئي.

التشغيل اؼبرفقة ىبتلف تشغيل أجهزة ذبفيف اللقاحات ابلتربيد حسب نوعها وبصورة عامة هبب إتباع تعليمات  -ٖ
 ىذه األجهزة على الشكل التايل: بكل دقة. عموماً تكوف أسس تشغيل مع كل جهاز

 تشغيل جهاز التربيد حىت تصل درجة الربودة إىل اغبد اؼبطلوب  (ٔ

فذًا يسمح يوضع اللقاح اؼبعبأ يف زجاجات خاصة ابعبهاز عليها أغطية من اؼبطاط موضوعة حبيث تًتؾ من (ٕ
عن التفريغ ابػبروج بسهولة خبلؿ مدة التجفيف وتوضع ىذه الزجاجات على الرفوؼ  ناتجلبخار اللقاحات ال

 .داخل حجرة التجفيف جبانب بعضها البعض

 يغلق ابب حجرة التجفيف جيداً  (ٖ

 ـْ( ربت الصفر نشغل تربيد اؼبكثف. ٓٗ-ٖٓعندما تصبح درجة برودة اللقاح بُت   (ٗ

ـْ( ربت الصفر نشغل مفرغة اؽبواء حىت يصل التفريغ إىل ٕٓ-ٓٔعندما تصل درجة التربيد يف اؼبكثف إىل  (٘
مث نشغل اؼبسجلة ونًتؾ اعبهاز يعمل حىت  (٘ٔحد معُت نقـو بعدىا بتشغيل السخاف ونثبتو على الدرجة  

 ٓاليـو التايل 

 يف اليـو التايل نطفئ السخاف  (ٙ

 نغلق صماـ عزؿ اؽبواء  (ٚ

حىت نغلق زجاجات اللقاح سباماً حيث يوقف ىذا اعبهاز  نشغل جهاز إغبلؽ السدادات داخل غرفة التجفيف (ٛ
 بعد ذلك. 

 طبيعياً  التجفيف حىت يصبح الضغط بداخلها نفتح صماـ حجرة  (ٜ

 نفتح ابب حجرة التفريغ ولبرج الزجاجات منها حيث توضع عليو أغطية من االؼبنيـو ونغلقها.  (ٓٔ
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 نفتح صماـ اؼبكثف  (ٔٔ

 نوقف جهاز تفريغ اؽبواء  (ٕٔ

 ربيد نوقف جهاز الت (ٖٔ

 نوقف جهاز التسجيل  (ٗٔ

 نقطع التيار عن اعبهاز بكاملو (٘ٔ

 

 
 جهاز ذبفيف اللقاحات ابلتربيد (2-16)شكل 

 
 صيان  وةراقب  جهاز جتفيف اللدقاحات ابلتربيم: 2-7-4

 هبب تدريب أحد العاملُت وزبصيصو لتشغيل وصيانة اعبهاز دوف غَته  -ٔ

يف فصل الصيف, تعمل فيها األجهزة ألّف حرارة الطقس  ـ( وخاصة ْ ٕٓ -ٛٔهبب أتمُت غرفة مربدة ابلدرجة   -ٕ
يوقف عمل اعبهاز يف تلك  العالية يف فصل الصيف ال تساعد أجهزة التربيد على العمل ابنتظاـ فبا يعيق أو

 الظروؼ .

الزيت يف اؼبفرغة من وقت آلخر, كما هبب على زيت خاص لذلك هبب فحص عيار  تعمل مفرغة اؽبواء ابعبهاز -ٖ
 بعد فًتات ؿبددة من التشغيل. بزيت جديد كلما تسربت الرطوبة أو تبديلو

 هبب مراقبة جهاز التربيد واؼبكّثف وصيانتهما. -ٗ

هبب صيانة ومراقبة سبديدات أانبيب التربيد والتفريغ وتوصيبلهتما اؼبتفرعة يف أقساـ اعبهاز وعدـ ضغطها ألف أي  -٘
 انعداـ التفريغ وابلتايل يتوقف اعبهاز كلياً عن العمل. ثقب فيها سيؤدي إىل تسرب غاز التربيد أو خلل أو

 يف حاؿ حدوث عطل يف اعبهاز هبب أف يقـو إبصبلحو فٍت متخصص هبذه األجهزة.  -ٙ

 أجهزة التربيم 2-8
يعد التربيد مهم جدًا يف اؼبخابر بسبب اغباجة إليو يف حفظ اؼبواد اغبيوية كاللقاحات واألمصاؿ وـبتلف 

 وينقسم التربيد إىل قسمُت: األوساط اؼبخربيّة
 ـ( درجات مئوية ويتم بواسطة برّادات عادية ـبتلفة ابلشكل واغبجم.  ْ ٘-ٗالتربيد العادي يف درجات حرارة بُت   -أ
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ـ( درجة مئوية ربت الصفر ويتم بواسطة أجهزة تربيد مصنعة خصيصاً  ْ ٓٓٔ-ٓ٘التربيد العميق يف درجات حرارة   - ب
 .أمباط ـبتلفة من أجهزة التربيد والتجميد اؼبخربي (2-17)ل ؽبذه الغاية. يظهر يف الشك

 أنواع أجهزة التربيم : 2-8-1

: الرباد العادي عبارة عن حجرة معزولة دبواد ربافظ على الربودة داخل الرباد وسبنع أتثَتىا ابغبرارة الرباد العادي .1
( ٓٔ-ٚدة اؼبنخفضة حىت التجميد بدرجة  اػبارجية وىذه األجهزة مقسومة إىل قسمُت القسم العلوي يعطي الربو 

( فوؽ الصفر ٘-ٗ  االكرب حجماً ويؤمن لنا التربيد العادي دوف التجميد بدرجة ربت الصفر والقسم السفلي وىو
 ولو رفوؼ ـبتلفة لوضع اؼبواد اؼبراد تربيدىا وؽبذه

صفات  ل ىذه األجهزة على غاز ذواألجهزة منظم آيل لدرجات الربودة وابب ؿبكم االغبلؽ ويعتمد التربيد يف مث
 خاصة يعبأ يف ؿبرؾ الرباد الذي يقـو بدفع الغاز ضمن أانبيب التربيد اؼبوّزعة داخل الرباد.

 
 أمباط ـبتلفة من أجهزة التربيد والتجميد اؼبخربي (2-17)شكل 

 
ميد بدرجات متوسطة زبتلف ىذه األجهزة من حيث قدرهتا على التجميد فهناؾ أجهزة للتج :التجميم العميق .2

أجهزة  ( درجة مئوية ربت الصفر متوفرة أبشكاؿ وأحجاـ ـبتلفة يف السوؽ احمللية والنوع الثاين ىوٕ٘-٘ٔبُت  
( درجة مئوية ربت الصفر ويتم التربيد فيها بواسطة ٓٓٔ-ٓ٘التجميد العميق بدرجات منخفضة جداً تصل من   

 ٓغاز خاص 

, وحجرة التربيد تكوف معزولة  يد العميق فمنها الصغَتة واؼبتوسطة والكبَتةكما ىبتلف شكل وحجم أجهزة الترب 
 سباماً أبدؽ أنواع العزؿ لتحافظ على الدرجات 

اؼبنخفضة من اغبرارة ومنع أتثرىا ابلعوامل اػبارجية. وؽبذه األجهزة منظم آيل لتثبيت درجات التجميد عند اغبد 
 ارج يبُت لنا فيو درجات التربيد داخل اعبهاز. اؼبطلوب كما أف ؽبا مقياس حرارة من اػب

 غرف  التربيم والتجميم: 2-8-2

قد ال تؤدي الربادات واجملمدات صبيع االحتياجات اؼبخربية من حيث اغبجم, لذلك مت اللجوء إىل بناء غرؼ 
سبامًا وأف تكوف ؽبا التجميد حبيث تفي ابلغرض اؼبطلوب ومن شروط ىذه الغرؼ أف تكوف جدراهنا معزولة  للتربيد أو

أبواب مزدوجة لبلحتفاظ ابلربودة, وعدـ التأثر ابألحواؿ اػبارجية. يتم تربيد ىذه الغرؼ بواسطة ؿبركات خاصة 
متحركة لتلبية  ومنظمات الربودة لتثبيت الربودة عند الدرجات اؼبطلوبة. كما أهنا مزودة من الداخل برفوؼ اثبتة أو

 اغباجة اليت بنيت من أجلها.
 2-8-3 تشغيل وصيان  الربادات وغرف التربيم والتجميم:

 هبب أتمُت التيار الكهرابئي اؼبناسب اؼبستقر والدائم  (ٔ
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الربادات اغبديثة ؾبهزة جبهاز آيل لقطع التيار الكهرابئي عن اعبهاز يف حاؿ حدوث طارئ غبماية ؿبركات الربادات  (ٕ
 من االخطار اؼبفاجئة. 

 اؼبنتجة فيما ىبص تشغيل وصيانة ومراقبة الربادات بكل دقة.  هبب اتباع تعليمات الشركات  (ٖ

هبب فتح ابب الرباد وخاصًة أجهزة التجميد العميق أبقل عدد فبكن وعند اغباجة كي ال تتأثر حجرة الرباد  (ٗ
 ابلعوامل اػبارجية وخاصًة أثناء فصل الصيف, والتأكد من إغبلؽ الباب إبحكاـ بعد االستعماؿ.

مصادر اغبرارة اليت تؤثر سلباً  ربادات يف أماكن ابردة وتكوف هتويتها جيدة بعيدًا عن الشمس أوهبب أف توضع ال (٘
 على انتظاـ عمل الرباد.

 هبب تنظيف الرباد وذبفيفو بشكل جيد. (ٙ

 سوائل ذات حرارة مرتفعة داخل اعبهاز.  هبب عدـ وضع مواد أو (ٚ

 عدـ العبث ابؼبنظمات االلية لدرجة التربيد. (ٛ

 قى الرباد يف حالة عمل دائم يف صبيع الفصوؿ فهذا أفضل للمحرؾ هبب أف يب (ٜ

 ال يتعرض الرباد لقطع التيار الكهرابئي. من اؼبستحسن أ (ٓٔ

هبب مراقبة اعبهاز ابستمرار والتأكد من عمل اؼبنظم ويف حاؿ حدوث خلل هبب إصبلحو من قبل فٍت متخصص  (ٔٔ
 أبجهزة التربيد.

 ٓالرباد كل حسب نوعو هبب أتمُت الغاز اؼبستعمل يف تشغيل (ٕٔ

  جهاز الطرد ادلركزي )ادلثفل ( 2-9
 اؼبثفلة يف اؼبختربات, وىي على أنواع متعددة لكن الغرض منها واحد وىو يستعمل جهاز الطرد اؼبركزي أو

 وربليلو. دراستو أجزائها الرئيسية وذلك الستخداـ كل واحد على حدة أو إىلالسائلة  اؼبواد فصل الدـ أو
على عملية الطرد اؼبركزي الناذبة عن الدوراف السريع لًتسيب االمبلح  يعتمد مبدأ عمل اؼبثفبلت :ادلثفل  ةبمأ عمل

 مكوانهتا بواسطة عملية الدوراف.  إىلواؼبواد األخرى وفصل اؼبواد اؼبمزوجة 
 أنواع ادلثفالت

 ىناؾ نوعُت من اؼبثفبلت: 
تستخدـ لعملية الفصل  دورة ابلدقيقة وىي ٓٓ٘ٔسرعتو عن  النوع اليدوي: وىذا اعبهاز يدار ابليد وال تزيد -ٔ

 .البسيطة

 ونوع احملور الرأس(. الكهرابئية حسب اغبجم وسرعة الدوراف الكهرابئية: تصنف اؼبثفبلت اؼبثفبلت -ٕ
  أنواع ادلثفالت الكهرابئي  2-9-2

  يوجد نوعاف رئيسياف من اؼبثفبلت الكهرابئية:

 : ادلثفالت العادي -ٔ

ابلدقيقة. وتستخدـ يف فصل مكوانت الدـ ؼبعرفة عدد   االؼ دورة ٓٔ إىل ٖوتصل سرعتها من  :ثفبلت اؼبخربيةاؼب -*
  وىذا النوع ال يوجد فيو منظم سرعة. واغبمراء. كرايت الدـ البيضاء
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مكنت  ابلدقيقة مثل ىذه السرعة ألف دورة ٔ٘ إىل, ىذه األجهزة سرعتها عالية تصل  السرعة اؼبثفبلت ىائلة-*
وتتميز إبمكانية التحكم يف درجة حرارة غرفة الدوراف  .للخلية العلماء من فصل وبشكل نقي اؼبكوانت الدقيقة جدا

ربكم يف سرعة  لتقليل االحتكاؾ بو وذلك للحد من اغبرارة الناذبة عن الدوراف السريع. وتتميز بوجود وتفريغها من اؽبواء
 .االرذباج معدومة سباما دا وبتايل تكوف اثبتة ونسبةالدوراف أثناء التوقف وأهنا ثقيلة ج

 ادلثفالت عالي  السرع : -ٕ
أجزاء دقيقة جدا وكذلك  ألف دورة ابلدقيقة وتستعمل لفصل ٘ٚ إىل ٓ٘سرعة ىذه األجهزة تًتاوح من 

 .اؼبراد ربليلهايستعمل سرعات ـبتلفة وحسب اؼبادة  الفصل التدرهبي ؼبكوانت العينات ذات الكثافات اؼبتباينة حيث

وربتوي على مفتاح ربكم ومنظم للسرعة كما توجد هبا ميزة خاصة, وىي أهنا ربتوي  وتتميز أبهنا كبَتة اغبجم
للمحاليل اليت تتأثر  تربيد للمحافظة على درجة حرارة اثبتة للمحلوؿ اؼبراد فصل ؿبتوايتو. وىذا اعبهاز على جهاز

 .الكبَتة واؼبختربات اػباصة وجد يف اؼبستشفياتابغبرارة نتيجة الدوراف مثل الدـ, وي

 :ادلثفالت أنواع الرؤوس الموارة يف 2-9-3

 أانبيب الطرد اؼبركزي وضعا أفقيا عند الدوراف ووضعا رأسيا عند التوقف حيث توضع الرأس اؼبتأرجح: وفيو تتخذ (ٔ

 .األانبيب يف رؤوس متصلة مع بعضها البعض دبفاصل متحركة

يكوف الًتسيب أسرع  تخذ األانبيب زاوية اثبتة عند الدوراف وىذا يضمن سرعة دوراف أعلى وبتايلت: الرأس الزاوي (ٕ
 .ىذا النوع من الرؤوس نظراً ألف اؼبقاومة الناذبة عن سرعة الدوراف تكوف أقل عند استعماؿ

 .التوقف لدوراف أوعمودي سواء عند ا أواؼبركزية دائما يف وضع رأسي  حيث تكوف أانبيب الطرد :الرأس العمودي (ٖ

 أقسام ادلثفل   2-9-4
 للمثفلة اؼبكوانت األساسية التالية:

 on/offمفتاح تشغيل وغلق  .ٔ
 يقـو بتحريك وتدوير الرأس  وىو motor.ؿبرؾ كهرابئي ٕ
 ( الذي يقـو بتوصيل اعبهاز كهرابئيا وربديد الوقت اؼبراد لفصل اؼبادة . timerاؼبؤقت   .ٖ
 حيث يضبط عدد دورات احملرؾ يف الدقيقة . speed control switch)رعة احملرؾ   مفتاح التحكم بس .ٗ
 (head with sample holderاحملور مع حاملة العينات   .٘
  coverالغطاء اػبارجي  .ٙ
 من توقف الدوراف بعد انتهاء وقت التشغيل.  لئلسراعيتم تزويد اعبهاز هبذا الكابح  brakeالكابح  .ٚ

 بلت اغبديثة دبجموعة من عوامل االماف منها:تزود اؼبثف
 .نع سقوط الغطاء بعنف على اؼبثفلةآلية ؼب (ٔ

 ال يبكن فتح الغطاء اال بعد توقف اؼبثفلة عن الدوراف  (ٕ

 ال يبكن تشغيل احملرؾ وبدء الدوراف اال بعد إقفاؿ الغطاء (ٖ

 مفتاح خاص لفتحها يف اغباالت الطارئة (ٗ

  د حدوث خلل يف التوازف مزودة دبيزة التوقف التلقائي عن  (٘

 ضباية حرارية للمحرؾ ؼبنع ارتفاع درجة حرارتو فوؽ اغبد اؼبسموح بو (ٙ

 ضباية حرارية غبجرة التثفيل ؼبنع ارتفاع درجة حرارهتا فوؽ اغبد اؼبسموح بو (ٚ
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 إمكانية االيقاؼ عند اغباجة . (ٛ

 الفتح االتوماتيكي عند انتهاء دورة التثفيل ووقوؼ الرأس الدوار (ٜ

 ود اؼبثفبلت الرقمية اغبديثة ابؼبيزات التالية:كما تز 
 مفتاح الختيار البارمًتات اؼبطلوب تغيَتىا -ٔ

 ذواكر إضافية قابلة للربؾبة  -ٕ

مع شاشة عرض رقمية واضحة تبُت الزمن دبا وبقق أدؽ النتائج يف االستخداـ حيث  Digitalمؤقت زمٍت رقمي  -ٖ
 يبكن 

 د.ؿبداؿ ؾبالعمل بزمن ؿبدد ضمن -
 بشكل متواصل .العمل -
 العمل بنمط الدورة القصَتة عن طريق الضغط اؼبستمر على اؼبفتاح مع التحديد اؼبسبق للسرعة. -

 تشغيل وصيان  ادلثفالت: 2-9-5
 ألمر. امعقمة إذا لـز  أوانيها حبيث تكوف نظيفة أو هبب هتيئة أانبيب اؼبثفلة أو -ٔ

األانبيب إىل هنايتها ألف ذلك يؤدي إىل تسرب السائل  يوضع السائل يف األانبيب إىل حد معُت وهبب عدـ ملئ -ٕ
 منها أثناء الدوراف. 

هبب وزف األانبيب مع ؿبتوايهتا بكل دقة حبيث تكوف صبيع األانبيب داخل اؼبثفلة بوزف واحد. وإذا أردان أف  -ٖ
ى توازف اتـ نستعمل بعض األانبيب فيجب أف يكوف كل أنبوبُت متقابلُت بوزف واحد وذلك من أجل اغبصوؿ عل

االرذباج فبا يعرض  للقرص الدوار أثناء عمل اؼبثفلة, وإذا مل يتم ذلك فإف ذلك سيعرض القرص لبلىتزاز أو
 األانبيب داخل اؼبثفلة للكسر وتسرب السوائل إىل القرص وحامل القرص.

 ة(.إغبلؽ غطاء اؼبثفلة بشكل اتـ وؿبكم  ىذا ااألمر ابت يتم بشكل آيل يف اؼبثفبلت اغبديث -ٗ

رأس اؼبثفلة اغبامل لؤلانبيب ابلسرعة التدرهبية وببطء حىت نصل إىل السرعة اؼبطلوبة وهبب عدـ  تشغيل قرص أو -٘
 اؼبثفبلت اغبديثة بشكل آيل( . يعرضها ألخطار كثَتة  يتم ذلك يفتشغيلها ابلسرعة اؼبطلوبة مباشرًة ألف ذلك 

الدوراف ويبنع  ر حىت تقف اؼبثفلة سباماً وبشكل حر عن العمل أوعند انتهاء الوقت احملدد لعمل اؼبثفلة هبب االنتظا -ٙ
 إيقافها بواسطة اليد وبعد ذلك نقـو بفتح غطاء اؼبثفلة وإخراج األانبيب.

التفريغ,  التفريغ, بعد أف تقف اؼبثفلة عن الدوراف نوقف جهاز التربيد أو يف اؼبثفبلت اليت تعمل بشروط التربيد أو -ٚ
العائد غبجرة اؼبثفلة حىت إذا وصلت الربودة والتفريغ إىل حدىا الطبيعي نفتح عندىا غطاء ونفتح صماـ التفريغ 
 اؼبثفلة ولبرج األانبيب.

 صيان  ادلثفالت : 2-9-6
هبب االعتناء بنظافة اؼبثفلة من الداخل وخاصًة قرص اؼبثفلة اغبامل لؤلانبيب حبيث يبقى خاليًا من الغبار   (ٔ

 تؤدي إىل بطء يف الدورافواالقذار اليت كثَتاً ما 

 هبب التأكد من عمل اؼبقاييس واؼبنظمات بشكل جيد ومن جاىزيتها للعمل.   (ٕ
التفريغ, خاصًة حملركات أجهزة التربيد  هبب توجيو عناية وصيانة خاصة للمثفبلت اليت تعمل بشروط التربيد أو (ٖ

انعداـ التفريغ ألقل خلل  أوغاز اؼبربد منها والتفريغ وسبديداهتا وتوصيبلهتا وصيانتها من االعطاؿ أومن تسرب ال
 ألهنا تعمل بظروؼ دقيقة. ومن األفضل صيانة ىذا النوع من اؼبثفبلت من قبل ـبربي ـبتص.  فيها
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هبب وضع غطاء من النايلوف والقماش لتغطية اؼبثفلة كليًا بعد االنتهاء من عملها غبمايتها من الغبار والرطوبة   (ٗ
 والصدمات احملتملة. 

 الشائعو يف ادلثفالت: االعطال 2-9-7
ابلتحديد القطع الكربونية  الفحمات( مع العلم أف اؼبثفبلت اغبديثة ذات ؿبركات ال ربوي  عطل احملرؾ أو  (ٔ

 فحمات.

 .كسر ماسك األانبيب كسر اغباضن أو   (ٕ

 ت من الشركة اؼبصنعة. خلل يف عمل الدارات االلكًتونية اؼبرفقة لؤلماف, واليت ينبغي استبداؽبا حسب الكتالوكا (ٖ

 بعض أنواع اؼبثفبلت اغبديثة. (2-19) اؼبثفلة العادية. ويظهر يف الشكل (2-18)يظهر يف الشكل 

 
 

 اؼبثفلة العادية (2-18)الشكل 

 

 
 بعض أنواع اؼبثفبلت اغبديثة (2-19)الشكل 

 ادلرشحات 2-11

من الشوائب واعبراثيم العالقة هبا بعد إمرارىا اؼبرشحات ىي أجهزة تستعمل لتعقيم السوائل عن طريق زبليصها 
حاجز ذي مساـ صغَتة جداً يبر السائل منها وال سبر اعبراثيم عربىا فيتم بذلك زبليص السائل من  من خبلؿ جسم أو

 ٓاعبراثيم العالقة بو
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 للمرشحات أنواع كثَتة سنذكر منها االنواع شائعة االستعماؿ.
 أنواع ادلرشحات : 2-11-1
 الرتشيح: مشعات -1

 الفخار وؽبا أنواع عديدة: الشمعات اؼبرشحة ىي أانبيب أسطوانية الشكل مصنوعة من بعض أنواع الًتاب اؼبشوي أو
 : chambrland مشعات شاةربالن - أ

ىذه الشمعات مصنوعة من البورسبلف فارغة من الداخل ومسدودة من أحد طرفيها ومفتوحة وؾبهزة حبلمة من 
 حجم مسامها إىل قسمُت: الطرؼ االخر وتقسم حسب

 مشعات ذات مساـ دقيق جداً ويرمز ؽبا حبرؼ (B)صعوبة وربت الضغط لتسهيل الًتشيحال ترشح السوائل اال ب. 

  مشعات ذات مساـ واسع ويبكن ترشيح السوائل منها ربت ضغط خفيف وقد صنفت مشعات مشربالف إىل
 الصغَتة اليت تعادؿ القطر االكرب للمساـ   قاـابألر درجات حسب أقطار مسامها ومرقمة ومتسلسلة مبتدئة 

(L1-L2-L3-L5-L7-L9-L11). 

:ىذه الشمعات مصنوعة من تراب النقاعيات شكلها أسطواين ؾبهزة حبلمة من BerkefeLd مشعات بريكفلم -ب
 اؼبعدف ملتصقة ابلشمعة وؽبا ثبلث أنواع حسب قطر مسامها:

  Vالنوع األوؿ ذات مساـ واسع  ويرمز ؽبا حبرؼ (ٔ

 Nالنوع الثاين ذات مساـ متوسط ويرمز ؽبا حبرؼ  (ٕ

 Wالنوع الثالث ذات مساـ صغَت ويرمز ؽبا حبرؼ  (ٖ

 :mandler ةرشحات ةانملر - جػ
تشبو ىذه الشمعات بَتكلفد وتقدر درجاهتا حسب قوة الضغط البلزمة على كل وحدة سطح "إنش" من 

ليربة من درجات الضغط ٘-ٕقارنة مع مرشحات بَتكفلد كل الشمعة اؼبغموسة يف اؼباء لنفوذ اؽبواء حبيث يكوف ابؼب
ليربة من ٙٔ-ٔٔمن بَتكفلد وكلNليربة من درجات الضغط معادلة للنوع ٓٔ-ٙمن بَتكفلد وكل Vمعادلة للنوع 

 (2-21)مرشح شامربالف, ويف الشكل  (2-20)من بَتكفلد يظهر يف الشكل Wدرجات الضغط معادلة للنوع 
 مرشح بَتكفلد.

 :Zeitzات زايتس ةرشح -2

يعتمد الًتشيح دبرشحات زايتس على أقراص الًتشيح ذات الشكل الدائري واؼبؤلفة من ثبلث درجات حسب 
 قطر مسامها.

 .ئل بصورة عامة وىي ذات مساـ واسعتستعمل لًتشيح السوا .P.C.B ابألحرؼأقراص مرقمة   (ٔ

 وصل. ذات مساـ متوسط تستعمل لًتشيح اؼب G.S ابألحرؼأقراص مرقمة   (ٕ

 عقيم ابلًتشيح من اعبراثيم.ذات مساـ دقيق  جداً تستعمل للتS.B  ابألحرؼأقراص مرقمة  (ٖ
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                                                                   مرشح شامربالف  (2-20)الشكل                                                                مرشح بَتكفلد (2-21)الشكل 

امًا بواسطة سواعد يف ىذه اؼبرشحات يوضع قرص الًتشيح بُت قسمي اؼبرشحة اؼبعدنيُت, ويثبت القسماف سب
التثبيت, وتوضع مرشحة زايتس اليت يشبو طرفها السفلي القمع داخل قارورة زجاجية ذات فتحة جانبية "ايرلنماير" 

الشاش وتغلف كلها بورؽ  ضمن سدادة من اؼبطاط على فوىة القارورة تسد فوىات اؼبرشحة والقارورة ابلقطن أو
 .مناسب مث تعقم ابؼبوصدة قبل االستعماؿ

بعد تعقيم مرشحة زايتس اؼبثبتة على القارورة ذات الفتحة اعبانبية يزاؿ عنها الورؽ وسبؤل اؼبرشحة من فوىتها 
العلوية ابلسائل اؼبراد تعقيمو مث نصل فتحة القارورة اعبانبية دبفرغة ىواء مناسبة بواسطة أنبوب مطاطي لتسهيل عملية 

 كمية السائل بسبب الًتشيح.الًتشيح. مبؤل اؼبرشحة ابلسائل كلما نقصت  
 ةرشحات البورسالن والزجاج: -3

الزجاج مدرج حسب قطر مسامو وتستعمل يف أعماؿ  وىي مرشحات تشبو القمع يف مركزىا قرص من البورسبلف أو
 مرشح البورسبلف. (2-23) مرشح الزجاج ويف الشكل (2-22)ترشيح السوائل. يظهر يف الشكل 

 

 
 لزجاجمرشح ا (2-22)الشكل 

 
 مرشح البورسبلف. (2-23)الشكل 

 صيان  ادلرشحات: 2-11-2
 الشمعات -أوالً 

 هبب التأكد من سبلمة الشمعات قبل االستعماؿ عن طريق ضغط اؼباء بداخلها وعدـ ظهور أي تصدع فيها.  (ٔ
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  هبب تعقيم الشمعات بعد االستعماؿ مباشرة ابؼبوصدة خاصة إذا استعملت يف ترشيح أوساط جرثومية. (ٕ

غسل بعد التعقيم ابؼباء والصابوف بواسطة فرشاة أانبيب االختبار. ويبرر خبلؿ مساـ الشمعات ؿبلوؿ ىيدروكلوريد  (ٖ
( ابذباه معاكس لبلذباه الذي جرى فيو الًتشيح االخَت للشمعات. ويبرر خبلؿ مساـ %ٕالصوديـو بنسبة 

مرار ماء مقطر خبلؿ مسامها حىت تزوؿ آاثر اؼبرشحات ؿبلوؿ نظامي من ضبض كلور اؼباء مث تغسل الشمعات إب
 اغبمض منها. 

ذبفف الشمعات وتلف ابلورؽ اؼبناسب أوربفظ ضمن أانبيب زجاجية ذات فوىة مغلقة وتعقم ابؼبوصدة ؼبدة  (ٗ
 ( درجة مئوية.ْٕٔٔ(دقيقة حبرارة  ٘ٔ 

 ةرشح  زايتس -اثنياً 

 عندما يتلف قرص الًتشيح القدمي يستبدؿ آبخر جيد ومعقم . (ٔ

 بعد انتهاء الًتشيح تعقم اؼبرشحة ابؼبوصدة إذا كانت قد استعملت للًتشيح اعبرثومي. (ٕ

تفصل أجزاء اؼبرشحة عن بعضها وتغسل جيداً ابؼباء والصابوف بفرشاة مناسبة مث تغسل جيداً ابؼباء اؼبقطر عدة مرات  (ٖ
ة ذات فتحة جانبية وتلف ابلورؽ وذبفف جيدًا مث هتيأ اثنية بوضع قرص جديد للًتشيح وتثبت على قارورة زجاجي

 وتعقم كلها قبل االستعماؿ.

 ةرشحات البورسالن والزجاج: -اثلثاً 

 تعقم ىذه اؼبرشحات ابؼبوصدة إذا كانت قد استعملت للًتشيح اعبرثومي  -1

وريد تنظف وتغسل ابؼباء العادي والصابوف بواسطة فرشاة مناسبة مث تغسل جيداً ابؼباء العادي ويبرر ؿبلوؿ ىيدروكل -2
(من خبلؽبا لتنظيف مسامها من اؼبركبات العضوية العالقة هبا. يبرر من خبلؿ اؼبرشحات فوراً ماء %ٕالصوديـو  

عادي مث ماء مقطر عدة مرات حىت تزوؿ آاثر احمللوؿ اغبامضي. ذبفف جيداً مث توضع داخل قارورة زجاجية ذات 
 ؼبطاط.فتحة جانبية من انحية فوىة القمع من خبلؿ سدادة من ا

تلف وتغلف اؼبرشحة مع القارورة ابلورؽ اؼبناسب وتعقم ابؼبوصدة ؼبدة كافية حيث تستعمل بعد التعقيم بوضع  -3
السائل يف القمع وتسهيل عملية الًتشيح بواسطة مفرغة ىواء مناسبة نصلها بفتحة القارورة اعبانبية بواسطة أنبوب 

 مطاطي.

 ادلراةم 2-11
 تتػم يف درجات حرارة عالية ابستعماؿ االنواع اؼبختلفة من اؼبرمػػدات كسدة جافةالًتميد ىي عمليػػػػة أ

(Incinerators)  حد كبَت  إىلتقليل حجمهػػا ووزهنا  إىلحبيث زبتزؿ النفاايت العضوية والنفاايت القابلة للحرؽ وتؤدي
 .والسيطرة على العوامل اؼبمرضة

نفاايت  الصلبة والسائلة( الناذبة عن مؤسسات الرعاية الصحية, تعرؼ نفاايت الرعاية الصحية أبهنا كافة ال
الصحية يف األماكن النائية واؼبتفرقة, دبا يف ذلك الرعاية الصحية  النشاطات إىلواؼبؤسسات البحثية واؼبختربات, إضافة 
 اؼبنزلية, واليت ينتج عنها بعض النفاايت.

ت اؼبنزلية, تنتج يف ؾبملها عن قسم التدبَت اؼبنزيل من النفاايت عادية, شبيهة ابلنفااي %ٜٓ-٘ٚتكوف 
-ٓٔإىل النفاايت الناذبة عن قسم الصيانة يف مؤسسات الرعاية الصحية. أما ما تبقى  ابإلضافةواؼبكاتب اإلدارية. 

 فهي نفاايت الرعاية الصحية اػبطرة واليت يبكن أف تسبب ؾبموعة من اؼبخاطر الصحية. %ٕ٘
  والتخلص ةن النفاايت طرق ادلعاجل  2-11-1
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  .(Incineration ) الًتميد •

  .(Chemical disinfection )التعقيم الكيماوي •

 (Autoclave)التعقيم ابلضغط واغبرارة يف اؼبوصدة •

  .(Encapsulation) احملفظة الكبسلة أو •

   (Microwave irradiation )التشعيع ابؼبوجات القصَتة •
 أنواع ادلرةمات 2-11-2
  ( Single Chamber Incinerators )ات غرؼ االحًتاؽ اؼبفردةاؼبرمدة ذ •

  (Double Chamber Incinerators )اؼبرمدة ذات غرؼ االحًتاؽ اؼبزدوجة •

  ( Rotary Kilns ) اؼبرمدة ذات االفراف الدوارة •

  :اؼبرمدة ذات غرؼ االحًتاؽ اؼبزدوجة  -أوالً 
  :التالية هبوز استخداـ اؼبرمد ؼبعاعبة أنواع النفاايت -أ

 اؼبعدية النفاايت  -ٔ
 النفاايت اغبادة  -ٕ
 النفاايت التشروبية -ٖ
درجة ) ٕٓٓٔ (الكيماوي, شريطة وجود غرفة احًتاؽ اثنية ذات درجة حرارة حرؽ ال تقل عن  نفاايت العبلج -ٗ

مئوية وفًتة مكوث درجة  (ٓٓٓٔ   درجة حرارة حرؽ ال تقل عن مئوية وفًتة مكوث للغازات ال تقل عن اثنيتُت أو
 .للغازات ال تقل عن طبس ثواف

  :اؼبرمد ؼبعاعبة أنواع النفاايت التالية يبنع استخداـ -ب
 .(  Ampoules) العبوات اؼبضغوطة واالنبوالت  -ٔ
 .الثقيلة النفاايت ذات احملتوى العايل من العناصر الفلزية -ٕ
 .أمبلح الفضة وفضبلت التصوير أو التصوير الشعاعي والنفاايت اليت ربتوي على مواد ببلستيكية مهلجنة أ -ٖ

 : اؼبرمد ذي االفراف الدوارة -اثنياً 

 .اؼبعدية النفاايت -ٔ-:هبوز استخداـ اؼبرمد ؼبعاعبة أنواع النفاايت التالية -أ

 .النفاايت اغبادة -ٕ

 النفاايت التشروبية -ٖ

 .الكيماوية  النفاايت -ٗ

 .النفاايت الدوائية -٘

 .ت العبلج الكيماوينفااي -ٙ
 منع استخداـ اؼبرمد ؼبعاعبة أنواع النفاايت التالية: -ب
 الثقيلة. العناصر الفلزية النفاايت ذات احملتوى العايل من -ٔ 
 العبوات اؼبختلفة -ٕ 

 ادلرةم  تصميم وتشغيل 2-11-3
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 اؼبرمدة ذات اغبجرتُت:  الشروط التالية يف تصميم وتشغيل هبب ربقيق
 – ٜٓٓدرجة مئوية ويف الغرفة الثانية عن   ( ٜٓٓ-ٓٓٛ  عن درجة حرارة اغبرؽ يف الغرفة األوىل أف ال تقل -ٔ

 .درجة مئوية (ٕٓٓٔ
ػبلط اعبيد لضماف ا ال تقل فًتة حرؽ النفاايت يف الغرفة األوىل عن ساعة واحدة مع وجود الوسائل البلزمة أف -ٕ

 .اثنيتُت الثانية عن وفًتة مكوث الغازات يف الغرفة للنفاايت مع اؽبواء,
من كمية اؽبواء احملسوبة مع  %ٓٓٔال يقل عن  أف تستوعب غرفة االحًتاؽ الثانية كمية من اؽبواء دبقدار ىواء زائد -ٖ

 .ضماف وجود تدفق عايل االضطراب

 .الرماد تكوف فتحة إدخاؿ النفاايت ذات حجم كاٍؼ إلدخاؽبا بسهولة وكذلك ابلنسبة لفتحة إخراج أف
درجة  ٓٓٛإىل اغبدود الدنيا اؼبسموحة   عدـ البدء بتلقيم النفاايت قبل وصوؿ درجة اغبرارة يف غرؼ االحًتاؽ -ٗ

الغرفة الثانية( على أنو يف أي حاؿ من األحواؿ هبب عدـ البدء  درجة مئوية يف ٜٓٓمئوية يف الغرفة األوىل و
 .( درجة مئويةٜٓٓ  رفة الثانية إىلاألوىل قبل أف تصل درجة اغبرارة يف الغ ابغبرؽ يف الغرفة

 :هبب ربقيق الشرطُت التاليُت يف تصميم وتشغيل اؼبرمدة الدوارة
غرفة االحًتاؽ  ( درجة مئوية وأف ال يقل زمن مكوث الغازات يفٕٓٓٔتقل درجة حرارة غرفة االحًتاؽ عن   الأ (ٔ

 .عن اثنيتُت
 .اع الفرف إلزالة الرماد الناتجيف ق توفر فتحة علوية يف الفرف لتلقيم النفاايت وفتحة (ٕ

  حديثة. ـبربيومرمدة  (2-24)خصائص ومزااي اؼبرمدات اؼبختلفة. ويظهر يف الشكل  (2-1)ظهر يف اعبدوؿ 
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 حديثة ـبربيومرمدة  (2-42)الشكل 

 ادلرةمة ادلخربي 
 أىم اؼبزااي :

 مرمدة رقمية بتصميم أنيق وبكلفة بسيطة.  -ٔ
 لية التسخُت ومزود بشاشة كريستالية. نظاـ ربكم رقمي لعم -ٕ
 تسخُت عايل التجانس بفضل الوشائع حرارية من اعبوانب االربعة.  -ٖ
 فًتة تسخُت قصَتة لرفع درجة اغبرارة.  -ٗ
 نظاـ أماف ذباه اغبرارة اؼبرتفعة والتيار العايل وحساس لكشف اػبل .  -٘
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 الفصل الثالث
 األجهزة ادلخربي  الرقمي 

سبتة وتقنيات الذكاء الصنعي قد اؼبعاعبات الصغرية واغبواسيب واألإف التطور الكبَت يف علـو االلكًتونيات و 
انعكس على كل التجهيزات الكهرابئية ومن ضمنها التجهيزات اؼبخربية. حيث مت تزويد األجهزة اؼبخربية بكثَت من 

اؼبظهر  إىل ابإلضافةعملها وتسهل استخداـ اعبهاز وصيانتو  التقاانت اغبديثة اليت ذبعل األجهزة أكثر دقة يف اقباز
 االنيق والبنية القوية.

 العناصر األساسي  يف األجهزة الرقمي  احلميث  3-1
 تشًتؾ األجهزة الرقمية اغبديثة ابلعناصر التالية:

جهزة اؼبتطورة تظهر شاشة العرض الرقمية اليت تظهر عليها قراءات اعبهاز بشكل رقمي ودقيق وواضح. يف بعض األ -ٔ
 الشاشات معلومات عامة عن اعبهاز وآلية تشغيلو وصيانتو والتعامل معو.

لوحة التشغيل اليت تسهل التعامل مع اعبهاز من حيث التشغيل وإعطاء احملددات اؼبطلوبة وتغيَت  لوحة اؼبفاتيح أو -ٕ
 قيم بعض البارامًتات.

 نذار اؼبختلفة. دارات اغبماية االلكًتونية اؼبزودة آبليات اال -ٖ

 دارات التحكم االيل االلكًتوين اليت تعمل بدقة ووثوقية للتحكم ابغبرارة والضغط والرطوبة واالانرة و.... -ٗ

 اؼبتحكمات الصغرية اؼبربؾبة واليت تقود عمل كل أجزاء اعبهاز ليقـو اعبهاز بعملو بدقة ووثوقية. -٘

شغيل اعبهاز. واؼبقاييس االلكًتونية  حرارة, ضغط, رطوبة, لوحة التشغيل يف واجهة اعبهاز وعليها صبيع مفاتيح ت -ٙ
 ....( واؼبؤشرات اؼبختلفة الضوئية والصوتية البلزمة ؼبراقبة عمل اعبهاز. واؼبفاتيح اؼبتعلقة بضبط عمل اعبهاز.

 صيان  األجهزة ادلخربي  الرقمي  3-2

أف يتوىل الكادر الطيب اؼبخربي اؼبدرب مهمة  عندما تصبح األجهزة أكثر تعقيداً كأف تكوف مؤسبتة فإف إمكانية
االصبلح اؼبناسب للجهاز تصبح أقل. إف أحد أبسط اغبلوؿ اؼبطلوبة لتجنب مشاكل االعطاؿ اػبطَتة مع تقدـ عمر 

االصرار على أف يقرأ كل الكادر اؼبستخِدـ للجهاز تعليمات التشغيل والصيانة بعناية وحذر. فكل خطوات  اعبهاز ىو
مفصلة هبب أف تُعلن وأف تُػػتَّبع يف كل الظروؼ. وينبغي رصد ومبلحظة كل  والصيانة مهما كانت معقدة أو العناية

االكبرافات عن أداء اعبهاز السليم. وينبغي تقييد وتسجيل واالحتفاظ بكل تفاصيل إجراءات االصبلح والصيانة 
 واؼبعايرة اؼبطبقة على اعبهاز. 

كاالهتا اؼبفوضة بوجوب االحتفاظ بسجبلت أداء اعبهاز دبا يف ذلك اؼبعايرة توصي شركات تصنيع األجهزة وو 
واالصبلح. ومع قدـو كل سنة ينبغي أف تكوف ىذه السجبلت أكثر دقًة وتفصيبلً. ينبغي االحتفاظ بنوعُت على االقل 

ص اؼبسؤوؿ عن من ىذه السجبلت وذلك من أجل صبيع األجهزة. حيث هبب االحتفاظ بسجل االداء من ِقبل الشخ
استخدامو, فهذا السجل يُقدـ معلومات عن مراجعة درجة اغبرارة دبا ىبص أجهزة التربيد والتسخُت, وتصحيحات 

اؼبثفبلت. وبسجل وبوي سعر واتريخ  اؼبعايرة وتوارىبها وعمل األجهزة اؼبيكانيكية مثل اؼبنصات الدوارة اؽبزازات أو
جراءات االصبلح والصيانة. كما ينبغي إجراء جداوؿ ؼبعظم األجهزة تبُت اؼبعايرة الشراء واسم اؼبصنع وتواريخ وتفاصيل إ

  واالصبلح والصيانة الدورية ويستحسن للمخترب استخداـ اغباسب عبدولة وتسجيل بياانت الصيانة.
 نورد فيما يلي بعض األجهزة اؼبخربية الرقمية اغبديثة وميزات كل منها ومواصفاتو.
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  الرطب:فرن التعدقيم  3-3

 أىم ادلزااي : 

  .موصدة بوضعية عمودية لسهولة وضع العينات ذات اغبجـو الكبَتة, ومزود بشاشة كريستالية 
  .حساس أماف للحرارة العالية والضغط العايل 
  .صماـ أماف لتصريف الضغط الزائد أوتوماتيكيا 
  .آلية تكثيف البخار ضمن حجرة خاصة قابلة للوصل مع الصرؼ اػبارجي 
 زود بعجبلت لسهولة التنقل أوالتثبيت. م 
  : 99اؼبؤقت الزمٍتhr 59min  

 
 
 

  ادلواصفات الفني  :
    : لًت  ٓٓٔ, ٓٛ, ٓٙ, ٚٗيتوفر ابلسعات التالية ) 
 + ٘اجملاؿ اغبراري : درجة احمليط˚C  ٕٖٔحىت˚C   : بدقة±ٓ.٘˚C  
  : ٔالضغط.ٕ Kgf/cm²  ٕٔٔمطبق عند˚C ,2.0 Kgf/cm²  ٕٖٔمطبق عند˚C  
  : ٓؾباؿ قياس الضغط داخل اغبجرة  ~ٖ Kgf/cm²  
 أجهزة التجفيف : 3-4
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 : أىم ادلزااي
  فرف ذبفيف بتصميم راٍؽ مزود آبلية تنقية للهواء بواسطة فلًتHEPA  .اػباص بدرجات اغبرارة اؼبرتفعة 
  .نظاـ ربكم رقمي يؤمن درجة حرارة دقيقة, مزود بشاشة كريستالية 
 صنوعة من الستانلس ستيل اؼبقاـو للصدأ. حجرة داخلية م 
  .قابل للوصل مع اغباسب 
  .إمكانية زبزين قيم درجات اغبرارة واؼبؤقت الزمٍت 
  .نظاـ أماف للحرارة اؼبرتفعة والتيار العايل مع حساس لكشف اػبلل 
  .إشارة تنبيو يف حاليت اػبلل وهناية اؼبؤقت الزمٍت 
 ؤقت الزمٍت. وظيفة زبزين قيم درجة اغبرارة واؼب 
  : 99مؤقت زمٍتhr-59min  

 ادلواصفات الفني  :

  :لًت ٓٓٛ, ٓٙ٘يتوفر ابلسعات 
  ٘اجملاؿ اغبراري : احمليط˚C + ~ 250˚C  بدقة±ٔ˚C  
  : ذبانس حراري±ٕ˚C  

 
 أىم ادلزااي :

 تصميم أنيق مزود دبروحة من الستانلس ستيل لدفع اؽبواء أفقيا.  فرف ذبفيف ذو 
 ي سهل االستخداـ, مزود بشاشة كريستالية. نظاـ ربكم رقم 
 RS-232   .قابل للوصل مع اغباسب 
  .اغبجرة الداخلية مصنوعة من الستانلس ستيل اؼبقاـو للصدأ 
  / لًت.  ٖ٘ٓ, ٘٘ٔ, ٘ٓٔمزود بنافذة مراقبة من الزجاج اؼبقاـو للحرارة لؤلفراف ذات اغبجم/ 
 ايل وحساس لكشف اػبلل. نظاـ أماف ذباه اغبرارة اؼبرتفعة والتيار الع 
  .إشارة تنبيو يف حاليت اػبلل وانتهاء اؼبؤقت الزمٍت 
  .وظيفة زبزين قيم درجة اغبرارة واؼبؤقت الزمٍت 
  : 99اؼبؤقت الزمٍتhr-59min 
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 ادلواصفات الفني  :

 / : لًت  ٖ٘ٓ, ٘٘ٔ, ٘ٓٔ, ٓ٘يتوفر ابلسعات التالية/ 
 + ٘اجملاؿ اغبراري : من احمليط˚C  ٕٓ٘حىت˚C  بدقة±ٓ.ٖ˚C  
  : ذبانس حراري±ٔ % 

 محام ادلاء الساخن: 3-5

 

 أىم ادلزااي :

  .ضباـ مائي رقمي بدقة عالية 
  .نظاـ ربكم رقمي سهل االستخداـ, ومزود بشاشة كريستالية 
  .اغبوض مصنوع من الستانلس ستيل يؤمن التأثَت اغبراري العايل واؼبتانة اعبيدة 
 س ستيل ؼبنع التبخر واحملافظة على حرارة اثبتة. الغطاء مصنوع من الستانل 
  .إشارة تنبيو يف حاليت حدوث اػبلل وهناية اؼبؤقت الزمٍت 
  .وظيفة زبزين قيم درجة اغبرارة واؼبؤقت الزمٍت 
  : 99اؼبؤقت الزمٍتhr-59min 

 ادلواصفات الفني  :

  / : لًت  ٕٕ, ٔٔ, ٙيتوفر ابالحجاـ التالية / 
 ٘رجة احمليط +اجملاؿ اغبراري : د˚C  ٓٓٔحىت˚C  : بدقة±ٓ.ٔ˚C  
  : ذبانس حراري±ٔ˚C  
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 أىم ادلزااي :

  .ضباـ مائي رقمي ؾبهز دبضخة لتؤمن دورة كاملة للماء 
  .نظاـ ربكم رقمي يؤمن دقة عالية يف االداء, ومزود بشاشة كريستالية 
  .إمكانية وصل اعبهاز مع اؼببخرات ومقاييس اللزوجة 
 الستانلس ستيل ليؤمن التأثَت اغبراري العايل واؼبتانة اعبيدة.  اغبوض مصنوع من 
  .غطاء من الستانلس ستيل غَت قابل للصدأ 
  .نظاـ أماف ذباه اغبرارة اؼبرتفعة والتيار العايل, وحساس لكشف اػبلل 
  .إشارة تنبيو يف حاليت حدوث خلل أوهناية اؼبؤقت الزمٍت 
  قت الزمٍت. وظيفة زبزين قيم درجة اغبرارة واؼبؤ 
  : 99اؼبؤقت الزمٍتhr-59min   

 ادلواصفات الفني  :

  / : لًت ٕٕ, ٔٔ, ٙيتوفر ابالحجاـ التالية / 

 + ٘اجملاؿ اغبراري : درجة احمليط˚C  ٓٓٔحىت˚C   بدقة±ٓ.ٔ˚C  
  : ذبانس حراري±ٓ.ٕ˚C  

 

 أىم ادلزااي :

 بعضها.  ضباـ مائي وبوي ثبلثة أحواض مائية ذات أنظمة ربكم مستقلة عن 
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  .مناسب لبلستخداـ الدوائي, الصناعي, البيئي وغَتىا 
  .نظاـ ربكم رقمي مع شاشة كريستالية لكل حوض 
  .اغبوض مصنوع من الستانلس ستيل يؤمن التأثَت اغبراري العايل واؼبتانة اعبيدة 
  .لكل حوض غطاء مصنوع من الستانلس ستيل ؼبنع التبخر واحملافظة على حرارة اثبتة 
 ـ أماف ذباه اغبرارة اؼبرتفعة والتيار العايل وحساس لكشف اػبلل, وكشف التسّرب. نظا 
  .إشارة تنبيو يف حاليت حدوث اػبلل وهناية اؼبؤقت الزمٍت 
  .وظيفة زبزين قيم درجة اغبرارة واؼبؤقت الزمٍت 
  : 99اؼبؤقت الزمٍتhr-59min 

 ادلواصفات الفني  :
 + ٘اجملاؿ اغبراري : درجة احمليط˚C  ٓٓٔحىت˚C  
  : الدقة±ٓ.ٔ˚C  
  : ذبانس حراري±ٔ˚C  

 

 أىم ادلزااي :

  .ضباـ تسخُت جاؼ عايل االداء مبلئم لعملية حضن أانبيب االختبار والتفاعبلت االنزيبية 
  .نظاـ ربكم رقمي سهل االستخداـ, مزود بشاشة كريستالية 
  اً حرارايً عالياً. الوعاء الداخلي مصنوع من السانلس ستيل اؼبقاـو يؤمن أتثَت 
  .نظاـ أماف ذباه اغبرارة اؼبرتفعة والتيار العايل, وحساس لكشف اػبلل 
  .إشارة تنبيو يف حاليت حدوث خطأ وهناية اؼبؤقت الزمٍت 
  : 99اؼبؤقت الزمٍتhr-59min  

 ادلواصفات الفني  :

 : يتوفر بسعتُت 
 ممٓٔ/ أنبوب بقطر  ٛٗحجرة تتسع /  -
 ممٓٔ/ أنبوب بقطر  ٛٗتسع / حجرتُت كل منهما ت -
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 أىم ادلزااي :

  .ضباـ مائي رجاج رقمي يقـو آبلية الرج وفق نظاـ الكًتوين يتمتع ابؽبدوء والدقة يف التحكم 
  .اعبهاز مزود برؼ من السانلس ستيل يقـو بتثبيت االوعية اؼبخربية ذات القياسات العاؼبية اؼبختلفة 
 ومزود بشاشة كريستالية. نظاـ التحكم الرقمي سهل االستخداـ , 
  .اغبوض مصنوع من الستانلس ستيل ليقدـ أتثَتاً حرارايً عالياً ومتانة جيدة 
  .نظاـ أماف ذباه اغبرارة اؼبرتفعة والتيار العايل وحساس لكشف اػبلل 
  .وظيفة زبزين قيم درجة اغبرارة واؼبؤقت الزمٍت 
  : 99اؼبؤقت الزمٍتhr-59min   

 :ادلواصفات الفني  
    : لًت ٘ٗ, ٖٓ, ٛٔيتوفر ابلسعات التالية ) 
 + ٘اجملاؿ اغبراري : درجة احمليط˚C  ٓٓٔحىت˚C   بدقة±ٓ.ٔ˚C  
  : ذبانس حراري±ٓ.٘˚C  
 : سرعة الرجstroke/min 20 ~ 250  
 أجهزة التربيم والتجميم: 3-6

 

 أىم ادلزااي :

 لتخزين الكواشف اغبيوية واالنزيبات وغَتىا.  ؾبمدة رقمية عمودية تؤمن درجات حرارة منخفضة مبلئمة 
    تتميز دبجاؿ حراري منخفض-ٙ٘  ~-ٜ٘˚C  .) 
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    نظاـ ذبميد رقمي مزدوجDual SFS يؤثر خلل أي منهما على أداء االخر.  ( بثباتية عالية االداء, وال 
  .آلية تربيد ىوائية لتقليل اغبرارة اؼبتولدة عن الضاغط 
  عة من الستانلس ستيل. اغبجرة الداخلية مصنو 
  .اعبسم اػبارجي مصنوع من الفوالذ اؼبطلي دبواد مقاومة للعوامل اػبارجية 
 RS-232  .قابل للوصل مع اغباسب 
  .وظائف ربذير وتنبيو قياسية 

 ادلواصفات الفني  :
    : لًت ٖٛٙ, ٖٓ٘, ٖٜٖ, ٖٛٓتتوفر ابلسعات التالية ) 
    : اجملاؿ اغبراري-ٙ٘  ~-ٜ٘˚C ٖٓبيئة عمل  ( ضمن˚C ,70% RH  

 Kg ٕٕٓالوزف : 
 ادلثفالت: 7 -3

 

 أىم ادلزااي : 

  .مثفلة ـبربية صغَتة تتميز بسهولة االستخداـ والبساطة يف التصميم 
  .يتم إقفاؿ الغطاء إبحكاـ دبجرد إغبلقو هبدوء 
 قو. توقف اعبهاز أوتوماتيكيا عند فتح الغطاء, واستئنافو أوتوماتيكيا عند إغبل 
  مناسبة ألانبيب رباليلPCR  

 ادلواصفات الفني  :

  : دورة ابلدقيقة  ٓٓٓ٘سرعة الدوراف اثبتة 
  / : مل ٕأانبيب حبجم   / ٙالسعة 
  /ٔٙ /   مل ٕ.ٓأنبوب  PCR 
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 أىم ادلزااي :

  .مثفلة رقمية عالية االداء بتصميم أنيق ذات غطاء شفاؼ 
 كم الرقمي والشاشة الكريستالية. سهلة التحكم والتشغيل بفضل نظاـ التح 
  .نظاـ أماف عند حدوث خلل, توقف أوتوماتيكي عند فتح الغطاء 
  .تربيد ىوائي 
  : 99اؼبؤقت الزمٍتhr 59min  

 ادلواصفات الفني  :

  / دورة ابلدقيقة  ٖٓٓ٘ٔسرعة الدوراف : تصل حىت / 
  : السعة 

 2ml/ أنبوب حجم  ٕٔ/ 
 0.5mlأنبوب حجم   / ٕٔ/ 

 ادلراةم: 3-8

 
 مرمدة رقمية قابلة للربؾبة            مرمدة رقمية                                  
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 أىم ادلزااي :

  .مرمدة رقمية بتصميم أنيق وبكلفة بسيطة 

 نظاـ ربكم رقمي قابل لربؾبة درجة اغبرارة مع الزمن, مزودة بشاشة ذات خبلاي  مرمدة رقمية قابلة للربؾبةLED. 
 ـ ربكم رقمي لعملية التسخُت ومزود بشاشة كريستالية. نظا 
  .تسخُت عايل التجانس بفضل الوشائع اغبرارية من اعبوانب االربعة 
  .فًتة تسخُت قصَتة لرفع درجة اغبرارة 
  .نظاـ أماف ذباه اغبرارة اؼبرتفعة والتيار العايل وحساس لكشف اػبلل 
  : 99اؼبؤقت الزمٍتhr-59min 

 ني  : ادلواصفات الف

    : 100)اجملاؿ اغبراري˚C ~ 1000˚C  
 : لًت ٖٙ, ٕٚ, ٗٔ, ٕٔ, ٘.ٗ, ٖتتوفر بسعات ـبتلفة ) 

 أجهزة ةتنوع : 3-9

 
 أىم ادلزااي :

  .حجرة ثبات مبلئمة لدراسة الثبات يف اجملاؿ الدوائي والغذائي 
 نسبية, مع شاشة ؼبس نظاـ ربكم رقمي متطور يوفر أداًء عالياً يف ضبط درجة اغبرارة والرطوبة الLCD . 
  مبوذج.  ٕٓٔقابلية الربؾبة لكل من درجة اغبرارة والرطوبة حىت 
  .الباب اػبارجي مزود بنافذة من الزجاج النقي لسهولة اؼبشاىدة 
  .اغبجرة الداخلية مصنوعة من الستانلس ستيل اؼبقاـو للتآكل 
 بة العالية. حساس الكًتوين للرطوبة النسبية يتميز ابغبساسية واالستجا 
  حساس لكشف اػبطأ, إشارة تنبيو عند البفاض مستوى  إىلنظاـ أماف ذباه اغبرارة اؼبرتفعة والتيار العايل ابالضافة

 اؼباء. 
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  .قابلية الوصل مع مسجل اغبرارة والرطوبة 
 ادلواصفات الفني :

  / : لًت ٓٓٛ, ٕٓٗ, ٖ٘ٓ, ٘٘ٔتتوفر ابلسعات التالية / 
  : ٓالدقة اغبرارية.ٔ˚C   ± 
  : ٖٓؾباؿ نسبة الرطوبة  ~ٜ٘ %RH   بدقة±ٓ.ٔ %RH  

 

 أىم ادلزااي :

  .سخاف مسطح مع خبلط مغناطيسي عايل االداء 
  نظاـ ربكم متطورPWM  .يؤمن ذبانس عايل للحرارة 
  .ثباتية عالية للسرعة لتأمُت اػبلط اؼبتجانس 
 واد الكيميائية. السطح مصنوع من االؼبنيـو اؼبطلي ابلسَتاميك اؼبقاـو للم 

 ادلواصفات الفني  :

  ٖٓٛاجملاؿ اغبراري : درجة حرارة عظمى˚C  
  لًت ٕٓسعة اػبلط العظمى : ماء 
  : دورة ابلدقيقة  ٓٓ٘ٔ~  ٓسرعة الدوراف 
  : واط  ٓٓٙاستطاعة التسخُت 
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  أىم ادلزااي :

  عملية صبغ وتنظيف اؽببلـ. مبلئمة لتطبيقات متعددة مثل خبلاي الزرع لعمليات التهجُتىزازة رحوية , 
  برامج, ومزودة بشاشة كريستالية.  ٙتتمتع بنظاـ ربكم رقمي قابل للربؾبة حىت 
  ؿبرؾ اعبهازBrushless DC  .فبيز بضجيج أقل وربكم دقيق بسرعة الدوراف 
  .مزود بوظيفة التخزين لربانمج التحكم وسرعة الدوراف واؼبؤقت الزمٍت 
 دوث خطأ أوهناية اؼبؤقت الزمٍت. إشارة تنبيو يف حاليت ح 

 ادلواصفات الفني  :

  : دورة ابلدقيقة   ٖٓٓ~  ٓٔسرعة الدوراف ابلدقيقة 
  / مل ٓٓٔ/ أوعية بقياس  ٜيتسع الطبق 
 
 

 

 

 أىم ادلزااي :

 غرفة استنبات النبااتت مزودة بنظاـ ربكم رقمي متطور, سهلة االستخداـ من خبلؿ شاشة ؼبس LCD . 
 صغري قابل للربؾبة يؤمن الضبط الدقيق لكل من درجة اغبرارة واإلضاءة والرطوبة النسبية.  ؾبهزة دبعاجل 
  .تتميز بوجود ثبلثة أبواب خارجية عازلة للحرارة من اعبهات الثبلث 
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  .نظاـ أماف ذباه التيار واغبرارة اؼبرتفعة حساس لكشف التسرب 
 RS-232 قابل للوصل مع اغباسب 

 ادلواصفات األساسي  :

  / :لًت ٗٙٛ, ٕٖٗتتوفر ابلسعات التالية / 
  : ٓٔاجملاؿ اغبراري˚C ~ 60˚C  بدقة±ٓ.ٔ˚C  
  : ٓؾباؿ اإلضاءة  ~ٕٔٓٓٓ Lux   ومزود حبساس ضوئي 
  : ٖٓؾباؿ الرطوبة النسبية  ~ٜ٘%RH   بدقة±ٔ % 
  : مرحلة  ٕٓٓٔمبوذج  ٕٓٔبرؾبة الرطوبة واغبرارة 

 

 أىم ادلزااي :

 اـ ربكم رقمي لضبط درجة اغبرارة, مزودة بشاشة كريستالية. حاضنة جرثومية بنظ 
  .اغبجرة الداخلية مصنوعة من السانلس ستيل والرفوؼ من الكرـو اؼبطلي اؼبقاـو للتآكل 
  .نظاـ أماف ذباه اغبرارة اؼبرتفعة والتيار العايل 
 RS-232  .قابل الوصل مع اغباسب 
  الزمٍت. إشارة تنبيو عند حدوث خلل أوهناية اؼبؤقت 
  .وظيفة زبزين قيم درجة اغبرارة واؼبؤقت الزمٍت 
  : 99اؼبؤقت زمٍتhr-59min   

 ادلواصفات الفني :

  / : لًت ٘٘ٔ, ٘ٓٔ, ٓ٘, ٕٖتتوفر ابلسعات التالية / 
 + ٘اجملاؿ اغبراري : من درجة احمليط˚C ~ 70˚C   بدقة±ٓ.ٔ˚C  
  : ذبانس حراري±ٔ˚C  
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 ستخدامو يف عدة ؾباالت منهايبكن اضباـ أمواج فوؽ صوتية 

  تنظيف كافة األدوات اؼبخربية من االوساخ والدىوف واؼبواد العضوية 
  طرد غازات ؿباليلHPLC  

 

 أىم ادلزااي :

  درجة حرارة مرتفعة.  إىلضباـ زييت رقمي مبلئم لبلستخدامات اليت حباجة 
 ة كريستالية. نظاـ ربكم رقمي يؤمن ضبطاً دقيقاً لدرجة اغبرارة, مزود بشاش 
  ٔاغبوض مصنوع من الستانلس ستيل بسماكة.ٕmm  .للحماية من التآكل 
  ٓ٘عازؿ للحرارة العالية بسماكةmm  .من ألياؼ السَتاميك 
  التوقف االوتوماتيكي عند ارتفاع اغبرارة الزائد.  إىلنظاـ ضباية لكل من اغبرارة والتيار, ابالضافة 
 اية اؼبؤقت الزمٍت. إشارة تنبيو يف حاليت اػبلل وهن 
  .وظيفة زبزين قيم درجة اغبرارة واؼبؤقت الزمٍت 
  : 99اؼبؤقت الزمٍتhr-59min 

 ادلواصفات الفني  :

    : لًت  ٕٕ, ٔٔ, ٙيتوفر ابلسعات التالية ) 
 + ٘اجملاؿ اغبراري : درجة احمليط˚C  ٕٓ٘حىت˚C  
  : الدقة±ٔ.٘˚C  
  : ذبانس حراري±ٖ˚C . 
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 الفصل الرابع
 التعدقيم والتطهري طرق

 
اعبراحية من األدوات الضرورية للعناية ابؼبرضى, ومع ذلك فقد تؤدى ىذه  واآلالتتعد اؼبعدات الطبية 

انتقاؿ العدوى ابؼبيكروابت اؼبسببة للمرض بسبب إعادة استخدامها وذلك إذا مل تتم خطوات إعادة  إىلاألدوات 
 على أكمل وجو.  اآلالتاؼبعاعبة من تنظيف وتطهَت وتعقيم ىذه 

التخلص من اؼبيكروابت والقضاء عليها حبيث  أبهنا تلك العملية اليت يتم خبلؽباعملية إزالة التلوث وتعرؼ 
 .آمنة إلعادة استخدامهاتصبح اؼبعدات 

 وتشتمل عملية إزالة التلوث على ما يلي:
 .التنظيف 
 .التطهَت 

 .التعقيم 

وتساعد ىذه  .اصة ابلرعاية الصحية سياسة خاصة بعملية إزالة التلوثهبب أف تتبع كافة اؼبستشفيات واؼبنشآت اػب
تعقيم( يناسب أي نوع  تطهَت أو السياسة العاملُت ابجملاؿ الصحي ؼبعرفة أي نوع من عمليات إزالة التلوث  تنظيف أو

 من أنواع األدوات اؼبستخدمة.

 بعض ادلصطلحات  4-1
 :يعوؽ مبوىا وانتشارىا. كنو أف يقضى على اؼبيكروابت أوأي عامل يب ىو العاةل ادلضاد للميكروابت 
  وغَت اؼبسببة للمرض كافة اؼبيكروابت  فيزايئية يبكنها القضاء على عواملأية مادة كيماوية أو  ىو :يادلبيم احليو

 لمرض.اؼبسببة ل
 :ادلؤشر احليوي 

عايرة نظم التعقيم وإظهار ما إذا كانت أعد ؼب  اغبويصبلت البكتَتية( البكتَتاي أبواغ معيار وبتوي على عدد من 
البكتَتية اؼبوجودة يف ىذا اؼبعيار ابختبلؼ  االبواغ  اغبويصبلت(ظروؼ التعقيم قد سبت بنجاح أـ ال. وىبتلف نوع 

 نوع التعقيم.
 :التنظيف  

على مادة منظفة تشتمل عملية التنظيف و  اػبطوة اعبوىرية األوىل اليت يتم تنفيذىا عند إعادة معاعبة األدوات, ىو
سائل إنزيبي للتخلص من اؼبواد الغريبة  مثل االتربة واؼبواد العضوية واؼبيكروابت ( اليت تصيب اؼبعدات واألدوات  أو

 الطبية.
 :إزال  التلوث 

القضاء على اؼبيكروابت اؼبوجودة على االسطح أواألدوات  الكيماوية إلزالة وتثبيط أو استخداـ الوسائل الفيزايئية أو
حبيث ال تتمكن ىذه اؼبيكروابت من إحداث العدوى وحبيث تصبح ىذه األدوات على قدر من االماف حبيث 
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"التنظيف  وقد تشمل عملية إزالة التلوث أاًي من "التنظيف" أو التخلص منها. استخدامها أو يبكن إمساكها أو
 ستخداـ."التنظيف والتعقيم" حسب نوع االلة اؼبستخدمة وكيفية اال والتطهَت" أو

 :التطهري 

تقلل اغبمل اغبيوي  عدد اؼبيكروابت( إىل اغبد الذي يصبح التعامل مع ما مت تطهَته  فيزايئية أية عملية كيمائية أو  
 آمناً.

 :ادلادة ادلطهرة 
 أو األشعة فوؽ البنفسجية كس أوإ كوف عامبًل فيزايئيًا  مثل أشعةيىي عامل كيميائي يف أغلب االحياف وقد  

 االبواغ اعبرثومية كافةاال أهنا قد تعجز عن قتل   ,( حيث تعمل ىذه اؼبواد على قتل كافة اؼبيكروابترةاغبرا
 . اغبويصبلت البكتَتية(

 : البسرتة 
الدىوف  اػبمر أو ترجع فكرة ىذه العملية إىل العامل لويس ابستَت, وتعتمد ىذه الطريقة على تسخُت اللنب أو

دقيقة تقريبًا حىت يتم القضاء على اؼبيكروابت اؼبسببة الألمراض واليت قد  ٖٓدة ـ ؼبْٓٓٔـ إىل ْٓٙاألخرى من 
وكلما زادت درجة اغبرارة قل الوقت البلـز للتطهَت. وقد تعرؼ ىذه العملية  تؤدى إىل فساد تلك االطعمة.

 ابلتطهَت اغبراري.

 :تصنيف سبولمينج 
إلعادة معاعبة األدوات الطبية اؼبلوثة. وتنقسم األدوات  ىي االسًتاتيجية اليت وضعها د / إيرؿ اتش سبولدينج

الطبية يف ظل ىذا التصنيف إىل أدوات خطَتة وشبو خطَتة وعديبة اػبطورة بناًء على درجة اػبطورة اليت يتعرض ؽبا 
بيل اؼبثاؿ, اؼبريض من االداة اؼبلوثة. ومن مث فقد مت تطبيق ثبلث طرؽ إلعادة اؼبعاعبة وفقًا ؽبذه اػبطورة. فعلى س

تعقيمها. وكذلك  تنظيفها مث تعد االداة اليت مت استخدامها يف اخًتاؽ أحد األنسجة خطَتة ومن مث ينبغي أف يتم
يبلمس االغشية اؼبخاطية إىل القياـ بتنظيفو مث تطهَته دبادة مطهرة ذات مستوًى عاٍؿ من  يوبتاج اؼبنظار والذ

 .التنظيفمس اعبلد فبل ربتاج سوى الكفاءة. وأما ضمادة جهاز الضغط اليت تبل

 : ادلادة ادلعدقم 

 العامل الذي يدمر كافة االشكاؿ اؼبيكروبية اغبية حىت يتحقق التعقيم.  

 التخلص من اؼبيكروابت والقضاء على كافة أنواع اغبياة اؼبيكروبية دبا يف ذلك االبواغ اعبرثوميةالتعدقيم : 
األدوات  كيماوية. ويلـز تنظيف وتعقيم اؼبعدات أو ات فيزايئية أولك من خبلؿ عمليوذ  اغبويصبلت البكتَتية(

األنسجة ربت اعبلد بعد كل  اليت مت تصنيفها على أهنا أدوات خطَتة واليت مت فيها مبلمسة دـ اؼبريض أو
 استخداـ.

 إزال  التلوثدورة  4-2
واعبراحية, أوؽبا التنظيف  (الكلينيكيةاالسريرية  اليت تستخدـ يف اإلجراءات  عداتيوجد خطواتف ؼبعاعبة اؼب 

التطهَت, ويتم االستخداـ بعد ذلك فورًا أويتم زبزين ما مت تعقيمو  أىم خطوة مث بعد ذلك أييت إما التعقيم أو وىو
 خطوات إزالة التلوث. (4-1)بطريقة صحيحة. يظهر يف الشكل 
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 خماطر انتدقال العموى ةن ادلعمات  4-3
ت انتقاؿ العدوى من اؼبعدات الطبية إىل أربع فئات, ويساعد تقسيم األدوات واؼبعدات إىل تنقسم احتماال 

التعقيم من أجل ضباية اؼبرضى والعاملُت يف ؾباؿ  أحد الفئات التالية على اختيار اؼبستوى األمثل البلـز للتطهَت أو
 الرعاية الصحية.

 الفئ  األوىل: ةنخفض  اخلطورة:

 مثل  البيئة احمليطةوذبفيف األدوات اليت تلمس اعبلد السليم  مثل: ظباعة الطبيب( أو  يكفي أف يتم تنظيف 
ألمر التطهَت إذا استخدمت ىذه ولكن قد يتطلب ا حواض .. اخل(.ط واألرضيات واالسقف واألاثث واألاغبوائ

 وائل اعبسم.س تلوثت ابلدـ أو مرضى مصابُت دبرض شديد العدوى أو االشياء ؼبرضى ضعيفي اؼبناعة أو

 الفئ  الثاني : ةتوسط  اخلطورة:

زبًتؽ اعبلد ال  ولكنهااالجزاء غَت السليمة من اعبلد  غشية اؼبخاطية أواألدوات اليت ربتك ابألىي تلك 
. وتتضمن ىذه مستوى عاؿٍ  يتطهَتىا دبطهر ذمث ينبغي أف يتم تنظيفها و االجزاء اؼبعقمة من اعبسم  تصل إىلأو 

 التلوث إزالة خطوات (4-1) شكل              
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اغبنجرة وأانبيب القصبة اؽبوائية والًتمومًتات وغَت ذلك من األدوات  مناظَتو اؼبرنة  ناظَتاؼبتنفس و اؼبعدات أجهزة ال
 واؼبعدات اؼبشاهبة.

 الفئ  الثالث : ةرتفع  اخلطورة:  

ويف اعبسم واعبهاز الدوري. وتعترب ىذه اىي األدوات اليت زبًتؽ األنسجة اؼبعقمة من اعبلد دبا يف ذلك ذب
قبل  ميكروابتدرجة مرتفعة من اػبطورة الرتفاع احتماالت انتقاؿ العدوى هبا إذا كانت ملوثة أبي  األدوات على

 ولذلك هبب أف يتم تنظيفها أوالً مث تعقيمها. .اخًتاقها النسيج

تتم اعبراحية واألدوات اليت تدخل الرحم والقسطرة اليت تدخل االوردة واألنسجة اليت  اآلالت ومن أمثلة ىذه األدوات:
 زراعتها .. اخل( .

 .حراري( –التطهَت اؼبناسب ؽبا  كيمائي  نوع التعقيم أوتركيب وتصميم االداة يف ربديد يتحكم و 

 االحادي  االستخمامالفئ  الرابع : األدوات 

ويتم أثناء تصنيعها والتعقيم أىي األدوات اليت تستخدـ ؼبرة واحدة حيث زبضع ؼبستوى معُت من التطهَت 
 .وخوافض اللساف مها ؼبرة واحدة مث يتم التخلص منها ومن أمثلة ذلك القفازات واالبر والسرقباتاستخدا

 التعقيم الذي هبب أف سبر بو ىذه األدوات. العبلقة بُت أنواع األدوات وأنواع التطهَت أو (4-2)يوضح الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنظيف  4-4
األدوات اليت ينبغي سطح على  اؼبتواجدةاالتربة واؼبواد العضوية(  إزالة كافة اؼبواد الغريبة  مثل التنظيف ىو

إعادة استخدامها. وىناؾ مكوانف رئيسياف لعملية التنظيف ونبا الدعك لكي يسهل إزالة اؼبادة الغريبة مث الشطف 
 اعبيد ابؼباء إلبعاد تلك اؼبواد.

 ىذه بو دتر أن جيب الذي أوالتعدقيم التطهري وأنواع دواتاأل أنواع بني العالق  (4-2) شكل
 األدوات
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نظيف والتجفيف بعناية شديدة ولذلك يتم التخلص من معظم اؼبيكروابت اليت تغطى االسطح عن طريق الت
فقد ال هبدي التطهَت  واآلالتالتعقيم, فإذا مل يتم تنظيف األدوات  هبب أف يتم التنظيف قبل إجراءات التطهَت أو

 التعقيم. والتعقيم نظراً ألف اؼبيكروابت اؼبوجودة يف اؼبادة العضوية قد تظل حية ابلرغم من التطهَت أو

ابستخداـ اؼبياه واؼبعاعبة اؼبيكانيكية واؼبواد اؼبنظفة ذات الرغوة. وتعترب اؼبواد اؼبنظفة إف التنظيف يتم عادة 
 ضرورية من أجل إزالة الربوتينات والزيوت العالقة ابألدوات واؼبعدات بعد استخدامها.

 اليت قد تسهل ماكينات الغسيل والتطهَت آلياً ابستخداـ اؼبوجات فوؽ الصوتية أو يدوايً أوإما ويكوف التنظيف 
 . ابأليديعملية التنظيف والتطهَت لبعض األدوات ومن مث ربد من اغباجة إىل التعامل معها 

ويف أغلب االحياف يكوف احمللوؿ اؼبستخدـ يف التنظيف من مادة مشبعة سلفًا إبنزمي الربوتيز اؼبذيب للربوتُت. 
حيث تعمل ىذه اؼبنظفات على تقليل التوتر السطحي وهبذه ويبكن أف تستخدـ مادة منظفة بداًل من اؼبادة االنزيبية. 

الطريقة تتمكن من إزالة االتربة والزيوت من على األدوات. وقد أشارت الدراسات إىل أنو يبكن تقليل معظم 
اؼبيكروابت اؼبلوثة ؼبناظَت البطن عن طريق التنظيف الدقيق فقط. وتتضح فعالية التنظيف يف إمكانية التخلص من 

 لواثت اؼبيكروبية من على األدوات اعبراحية.اؼب

 التنظيف االيل 4-4-1

مع  ابأليديتعمل معظم وحدات التنظيف اغبديثة أوتوماتيكيًا فبا يؤدى إىل التقليل من تعامل طاقم العاملُت 
 اؼبعدات. وتتم عملية التنظيف االيل بوضع األدوات اليت سيتم غسلها يف أواين خاصة منها:

 ٔٚغسل األدوات دباء ابرد مث تغسل دباء ساخن تصل درجة حرارتو إىل  ا دورة مصممة حبيث يتمؽب غساالت:ال 
درجة مئوية, مث يتم ٜٓ -ٓٛدرجة مئوية ؼبدة دقيقتُت, مث تغسل ؼبدة عشر ثواٍف يف مياه ساخنة درجة حرارهتا 

 مئوية. درجة ٘ٚ-ٓ٘مروحة ربت درجة حرارة تًتاوح ما بُت  التجفيف ابستخداـ سخاف أو
  دقيقة مث سبر يف  ٘ٗمعدات التخدير, حيث يتم تشغيلها ؼبدة  لتطهَتيتم استخدامها  :التطهريةاكين  الغسيل و

 درجة مئوية وؿبلوؿ منظف ويستمر ذلك ؼبدة دقيقتُت. ٓٓٔ-ٓٛدورة تنظيف ابؼباء الذي تبلغ درجة حرارتو من 

 : غالية الثمن اليت تتمتع بكفاءة عالية جداً, وىي تعمل وىي من اؼبعدات اؼبتقدمة  جهاز ادلوجات فوق الصوتي
 وتتخلص من صبيع اؼبواد العضوية. ٖوات/سم ٗٗ.ٓبطاقة كهرابئية تبلغ 

 

 التنظيف اليموي 4-4-2

ينبغي أف يتم فك أجزاء كل األدوات  القابلة للفك والًتكيب( قبل التنظيف. ويفضل استخداـ اؼباء البارد 
واد الربوتينية  الدـ واؼبخاط .. اخل( واليت يبكن أف تتجلط بفعل اغبرارة ومن مث يصعب إزالتها. حيث أنو سيزيل معظم اؼب

مع االحتفاظ ابلفرشاة ربت سطح اؼبياه  انعمة فرشاةبمسح االلة  يبكن أف يتم اتباعو ىو رتفع اؼبردودوأسهل أسلوب م
وأخَتاً تشطف االداة دبياه نظيفة مث ذبفف.  عد االستخداـ.ؼبنع تناثر الرذاذ, كما هبب أف يتم تطهَت الفرشاة وذبفيفها ب

وىكذا تصبح األدوات قليلة اػبطورة جاىزة لبلستعماؿ كما تصبح األدوات متوسطة اػبطورة جاىزة للتطهَت بينما 
 تصبح األدوات مرتفعة اػبطورة جاىزة للتعقيم .

 ويكوف التنظيف اليدوي ضرورايً يف اغباالت التالية:
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 تتوافر معدات التنظيف االيل.عندما ال  
 .عندما تكوف األدوات دقيقة وسهلة التلف 

 .عند فصل األدوات اؼبعقدة ليتم تنظيفها 

  ذات التجاويف الضيقة مثل اؼبناظَت. األدواتعند تنظيف 

  .(4-1)هبب أف يتم التنظيف اليدوي حبذر شديد. وينبغي على طاقم العاملُت اتباع اإلجراءات اؼبوضحة يف اعبدوؿ 

 األدوات قبل تنظفيها ندقع

واؼبتسخة  األدوات قبل تنظيفها  مثاؿ: األدوات اليت يتم استخدامها يف غرفة العمليات نقعيتم قد يفضل أف  
ىذه اغباوية على سلة من شبك  يحاوية عميقة بكمية من اؼباء وؿبلوؿ منظف حبيث ربتو  ء(. يبكن أف يتم ملبشدة

دقائق مث يتم إخراجها بعد ذلك. مث تقلب  ٘ – ٖل السلة الشبكية ؼبدة تًتاوح من السلك مث توضع األدوات بداخ
 صينية لفصل األدوات عن بعضها قبيل تنظيفها وتعبئتها وتعقيمها. السلة على منضدة أو

 

 
 

 
 

 
 

  رداء( يتم ارتداء قفازات مطاطية شديدة التحمل ومريلة -ٔ -1
 أثناء التنظيف. ع واقيوقنا  ببلستيكية وواقي للعُت

يتم غمر األدوات يف مياه ابردة ربتوى على منظف  -ٕ -2
 ذورغوة. 

واؼباء  ستخداـ فرشاة انعمةاب إبتقافاألدوات  دعكيتم  -ٖ -3
واؼبنظف مع االحتفاظ ابألدوات ربت سطح اؼباء لتجنب 

تنظيف الثنااي واالسناف  التأكد منكما هبب   تناثر الرذاذ
وهبب إدخاؿ اؼباء  ؼبادة العضويةواؼبفصبلت من بقااي ا

واؼبنظف إىل التجاويف الداخلية لبلالت     ويبكن استخداـ 
 .أدوات خاصة ؽبذا الغرض

 داخل التجاويف ابستخداـ اندفاع اؼباء. شطفيتم  -ٗ -4

يتم شطف األدوات جيدًا دبياه دافئة نظيفة إلزالة آاثر  -٘ -5
عمليات  قد تعوؽ أي كميات متبقية من اؼبنظفات  اؼبنظف

 .تم وضع األدوات على صينيةيمث  التطهَت أوالتعقيم(

 يتم فحص االالت جيداً للتأكد من نظافتها. -ٙ -6

تًتؾ األدوات لتجف يف اؽبواء أويتم ذبفيفها دبنشفة  -ٚ -7
أما  .وذلك لتجنب زبفيف ؿباليل التطهَت أوالتعقيم نظيفة

تعقيم الابلنسبة لؤلدوات اليت ستمر بعملية تطهَت ابلغلياف أو 
 لبخار فهي ال ربتاج إىل التجفيف.اب
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 إجراءات التنظيف اليدوي (4-1)اعبدوؿ 

 التطهري  4-5
ابستخداـ اؼبواد الكيماوية ويفضل التطهَت  ابستخداـ اغبرارة أو إما يبكن أف يتم التطهَت إبحدى طريقتُت:

أكرب من اؼبواد الكيماوية حيث أنو يوفر كن. ويرجع سبب ذلك إلمكانية االعتماد على نتائجو بشكل أماغبراري ما 
اثر سامة. أما ابلنسبة آأنو ليس لو  كمابقااي فضبًل عن سهولة التحكم فيو   الوقت واؼباؿ وال يًتؾ أي رواسب أو

 استخداـ مادة كيماوية للتطهَت.ذ رارة فيلـز عندئاليت تتلف ابغبلؤلدوات 
لدـ والصديد والرباز( كفاءة كبل طريقيت التطهَت يف القضاء ( واserumوتعوؽ اؼبواد العضوية  مثل مصل الدـ  

إجراء  اؼبهمألمر وقتًا أطوؿ لتطهَتىا. لذلك فإنو من زاد عدد اؼبيكروابت كلما تطلب ا على اؼبيكروابت. وأيضًا كلما
 عملية تنظيف دقيقة قبل عملية التطهَت. 

إذا كاف من اؼبمكن أف تتعرض  ارة غَت مناسبًا أويستخدـ التطهَت الكيماوي إذا كاف التطهَت ابستخداـ اغبر 
ق اغبرارة. وىناؾ ؾبموعة كبَتة من اؼبطهرات الكيماوية ذات أنشطة ـبتلفة يف مقاومة ياؼبعدات للتلف عن طر 

االبواغ اعبرثومية اؼبيكروابت. وال يلـز ابلضرورة أف تتمكن معظم ىذه اؼبطهرات من القضاء على اؼبيكروابت و 
 اليت تلوث اؼبعدات واألدوات ولكنها تعمل على تقليلها إىل اؼبستوى الذي ال يضر ابلصحة.  (البكتَتية اغبويصبلت 

مثل واالجساـ الصلبة ومن اعبدير ابلذكر أنو هبب التفرقة بُت تلك اؼبطهرات اؼبستخدمة لتطهَت اعبوامد 
 ة والقضاء على اؼبيكروابت اؼبوجودة على اعبلد.واؼبعدات عن تلك اليت يتم استخدامها يف معاعبة األنسجة اغبي اآلالت

ونظرًا التساع قاعدة اؼبطهرات فإنو يبكن تقسيمها وفقًا لنشاطها يف مقاومة اؼبيكروابت إىل ثبلثة أقساـ: 
 مطهرات ذات مستوى مرتفع, ومطهرات ذات مستوى متوسط ومطهرات ذات مستوى منخفض. 

  نخفض ادلستوى:ادلادلطهر 

  ما عدا  "اؼبتحوصلةالبوغية "ذي يتسٌت من خبللو القضاء على كافة البكتَتاي اغبية اؼبتكاثرة غَت العامل ال ىو
بكتَتاي اؼبسببة للسل ( والفَتوسات الدىنية وبعض الفَتوسات غَت الدىنية وبعض الفطرايت, اال أنو ليس فعاال يف ال

 . اغبويصبلت البكتَتية( القضاء على االبواغ اعبرثومية

 ادلستوى ادلتوسط: هر ذوادلط

بكتَتاي ال متضمنةً , (اؼبتحوصلة غَت  البوغية عامل يبكن من خبللو القضاء على البكتَتاي اغبية اؼبتكاثرة غَت ىو
وبعض الفَتوسات غَت الدىنية واغبويصبلت الفطرية, اال أنو ليس فعاال يف القضاء  اؼبسببة للسل, والفَتوسات الدىنية

 . اغبويصبلت البكتَتية( يةعلى االبواغ اعبرثوم
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 ادلستوى ادلرتفع: ادلطهر ذو

االبواغ بعض العملية اليت يتسٌت من خبلؽبا القضاء على  اؼبستوى اؼبرتفع أبنو اؼبادة أو يعرؼ اؼبطهر ذو 
يف ظل الظروؼ و  مناسبة حينما يتم استخدامو بًتكيز مناسب وربت درجة حرارة اغبويصبلت البكتَتية( اعبرثومية 

 البوغيةناسبة. ومن اؼبتوقع أف يكوف ؽبذا اؼبطهر ذي اؼبستوى اؼبرتفع أثرًا ابلغًا يف مقاومة البكتَتاي اغبية اؼبتكاثرة غَت اؼب
لكن يربز قصور ىذا النوع من  والفطرايت والفَتوسات كما يعمل على قتل عصيات البكتَتاي اؼبسببة ؼبرض السل.

 .  اغبويصبلت البكتَتية( االبواغ اعبرثومية اؼبطهرات يف القضاء على إعداد كبَتة من

 ةالحظ  :

 القضاء على االبواغ اعبرثوميةعلى يبكن استخداـ بعض اؼبطهرات الكيماوية كمواد كيماوية معّقمة ذات قدرة 
ؼبواد . وجدير ابلذكر أف تطهَت األدوات سريعة التأثر ابغبرارة يتطلب وقتًا أطوؿ يف معاعبتها اب اغبويصبلت البكتَتية(

 الكيماوية. ؼبزيد من التفاصيل بشأف اؼبطهرات الكيماوية أنظر القسم اػباص ابلتعقيم.

  ادلستوى ادلرتفع )لألدوات ذات اخلطورة ادلتوسط ( التطهري ذو 4-5-1
 عايل اؼبستوى ومنها: اليوجد ثبلثة أنواع من التطهَت 

  .التطهَت ابلغلياف 

 درجة مئوية.  ٓٓٔ - ٓٚرارتو من التطهَت ابستخداـ سائل ترتفع درجة ح 
   .التطهَت الكيماوي 

 ةالحظ :
البديل الوحيد اؼبقبوؿ ؼبعاعبة األدوات ذات اػبطورة اؼبتوسطة اليت قد  اؼبستوى العايل ىو يعترب التطهَت ذو

 األنسجة ربت اعبلد وذلك يف حالة تعذر إجراء عملية التعقيم.  تبلمس تيار الدـ أو
 يل اؼبستوى وليس التعقيم.اعالمن أنواع التطهَت  اً ويعترب الغلياف نوع

 ادلستوى ادلرتفع عن طريق الغليان التطهري ذو 4-5-2
درجة عالية من التطهَت حيث يتم غلي اؼباء عند  إىلأفضل طريقة للوصوؿ  يعترب التسخُت ابستخداـ اؼباء ىو

أبواغ  على كافة اؼبيكروابت ابستثناء القليل منألمر الذي يساعد يف القضاء ( ادقيقة واحدةدرجة مئوية ؼبدة  ٓٓٔ
 . وذبدر اإلشارة إىل أف التعقيم ال يتحقق عن طريق غلي األدوات واؼبعدات يف اؼباء. اعبراثيم  اغبويصبلت البكتَتية(

 لغليان:اب التطهري خطوات
 تنظيف كافة األدوات اؼبراد تطهَتىا.  (1
عديدة االجزاء. وتوضع  األخرى اليت تًتكب من أجزاء منزلقة أو فتح كافة األدوات ذات اؼبفصبلت وفك األدوات (2

يف وضع قائم حىت سبلئ ابؼباء. وهبب التأكد من غمر كل األدوات يف اؼباء سباماً  اؼبراد تطهَتىا االوعية واغباوايت
 كافة االسطح اؼبراد تطهَتىا.   إىلحبيث يصل اؼباء 

 هبدوء.الغبلية وترؾ اؼباء ليغلي  تغطية الوعاء أو (3
وذلك ابستخداـ ساعة  دقيقة واحدة على االقلحينما يبدأ اؼباء ابلغلياف هبب أف يتم البدء  بتسجيل الوقت ؼبدة  (4

التأكد من تسجيلو عند بدء الغلياف. ومنذ ىذه اللحظة وبظر إضافة ماء أواالت كما وبظر تفريغ ماء من  زمنية أو
 التقاط شبة أدوات منها. الغبلية أو
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 إتبلؼ األدوات وسرعة تبخر اؼباء.  إىلرارة ليظل اؼباء يغلي بلطف حيث يؤدي الغلي اؼبفرط قلل من اغب (5
. تطهَتاً عايل اؼبستوىمطهرة  ابستخداـ مبلقط جافة معقمة أو دقيقة واحدة على االقلالتقاط األدوات بعد مرور  (6

أف  قمة مث تًتؾ لتجف ابؽبواء أومع ويعقب ذلك وضع ىذه األدوات على صينية ذات مستوى عاٍؿ من التطهَت أو
شرات ويف مكاف غَت اغبتربة أو االمعقمة حبيث تكوف بعيدة عن  من التطهَت أو توضع حباوية ذات مستوى عاؿٍ 

مزدحم. كما وبظر ترؾ األدوات اليت مت تطهَتىا ابلغلياف يف اؼباء بعد توقف غليانو حىت ال تتلوث اثنية أثناء 
 البفاض درجة حرارة اؼباء.

 وتستخدـ ىذه األدوات فور االنتهاء من غليها.أزبزف األدوات يف حاوية مغطاة ذات مستوى عاٍؿ من التطهَت  (7

 تفرغ الغبلية وذبفف يومياً. (8

 :اخلطوات ادلتبع  لتدقليل الرواسب اجلريي 
 يف الوعاء أو إضافة القليل من اػبل إىل اؼباء للتخلص من الرواسب العالقة ابؼبعدات واألدوات وتلك اؼبتبقية 

 الغبلية.

  وذلك قبل إضافة  ,الوعاء أويتم غلى اؼباء ابلغبلية ؼبدة عشر دقائق يف نفس اليـو الذي سيتم فيو استخداـ الغبلية
األدوات وتعبئتها ابلغبلية حيث يتم من خبلؿ ذلك ترسيب اعبَت يف القاع  حيث يعمل اؼباء على  اؼبعدات أو

لغبلية بداًل من تراكمو على اؼبعدات ا أو على جانيب الوعاء  القاع أوإخراج ىذا اعبَت ومن مث يستقر يف
 واألدوات.(.

  يستخدـ نفس اؼباء بدقة وعناية شديدة طواؿ اليـو على أف يتم إضافة كميات قليلة فحسب حبيث تضمن غمر
 اؼبعدات واألدوات ابؼباء.

  ستخدـ فيو الغبلية.الغبلية وتنظف جيداً يف هناية كل يـو تأو يفرغ اؼباء من الوعاء 

 ستوى ومها:ادل تطهرياً عايلاحلاوي   ىناك طريدقتان لتطهري الصيني  أو 
 .غليها مث ذبفيفها بعناية فائقة 

   أو لوؿ وغسلها جيدًا ابؼباء اؼبغلياحملمث تفريغ  مناسبةوتركها ؼبدة  مناسببًتكيز  التمطهر لآلملؤىا دبحلوؿ 
 .اؼبعقم

  من  عة من الفوالذ الذي ال يصدأ لدى الرغبة يف اغبصوؿ على مستوى عاؿٍ يفضل استخداـ اغباوايت اؼبصنو
 التطهَت.

 

 أقلادلستوى ادلرتفع عنم درج  حرارة  التطهري ذو 4-5-3
درجة مئوية ؼبدة  ٓٛيبكن أف يتم تطهَت األدوات اليت ال تتحمل درجة الغلياف عند درجات اغبرارة اؼبنخفضة  

 يف ضبط درجة اغبرارة اؼبناسبة.  عشر دقائق( إذا ما أمكن التحكم
 ذي ادلستوى ادلرتفع  احلراري يف احلصول على التطهري ادلاكيناتاستخمام 

وفرش االسرّة واالطباؽ "االغطية" يبكن القياـ ابلتطهَت ابؼباء الساخن يف الغساالت اؼبعدة لذلك  مثل اؼببلءات 
ه الغساالت يتم اعبمع بُت عملييت التنظيف والتطهَت ابؼباء وأدوات اؼبائدة من السكاكُت واؼببلعق وغَتىا(. ويف ىذ
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الساخن والتجفيف على كبوفعاؿ, حبيث يتم اغبصوؿ على أدوات جاىزة لبلستخداـ  مثل دوائر التنفس( أوأدوات آمنة 
ويل يف التعامل معها  مثل األدوات واالالت اعبراحية(. ويبكن التخلص من معظم اؼبيكروابت عن طريق الغسل األ

الدقيق وقد تفي فًتات التطهَت القصَتة ابلغرض وطاؼبا أف اؼباكينات تستخدـ ابستمرار فيلـز عمل صيانة ومراجعة دورية 
أومنخفض على نوع اؼباكينة  للتأكد من كفاءة اؼباكينات. وتتوقف درجة التطهَت من حيث كونو على مستوى عاؿٍ 

 ودرجة تعقيد األدوات. 
 ابستخمام ادلطهرات الكيمائي التطهري عايل ادلستوى 

هبب التأكد فبا إذا كانت ىناؾ وسيلة تطهَت أخرى مناسبة قبيل الشروع يف استخداـ مادة كيماوية مطهرة. 
حيث يعد  (َتظاناؼبوتعترب اؼبعدات اليت ال تتحمل درجات اغبرارة اؼبرتفعة من أىم ما يتم تطهَته كيماواًي  مثل 

 راً مكلفاً. االستخداـ ؼبرة واحدة فقط أم
 وىناؾ عدد ؿبدود من اؼبطهرات اليت يبكن استخدامها لتفي هبذا الغرض وىي: 

 ٕ% .من اعبلواترالدىايد ؼبدة عشرين دقيقة 
 ٙ-ٚ.٘ %دقيقة.  إىل ثبلثُت من فوؽ أكسيد اؽبيدروجُت ؼبدة عشرين 
  من حامض البَتاسيتيك ؼبدة طبس دقائق. % ٖ٘.ٓ – ٕ.ٓمن 

 دقيقة.  ٕٔ-٘لدىايد من اأورثوفثا 
وينبغي غمر الشيء اؼبراد تطهَته يف اؼباء اؼبعقم عقب التطهَت. ويبكن استخداـ اؼباء اؼبغلي منذ وقت قصَت إذا تعذر 

 زبزينها بطريقة مناسبة. و استخداـ اؼباء اؼبعقم. ويلـز بعد ذلك االحتفاظ ابألدوات جافة 
 اخلطوات :

الناتج عن التنظيف ىا. يعمل اؼباء اؼبتبقي على أسطح اؼبعدات واألدوات تنظيف وذبفيف كافة األدوات اؼبراد تطهَت  (ٔ
 على زبفيف احمللوؿ الكيماوي ومن مث يعمل على تقليل فعاليتو لذا يلـز التجفيف اعبيد قبل بدء التطهَت. 

 :  لدى استخداـ ؿبلوؿ اعبلواترالدىايد (ٕ
تاج لعملية وبعضوية. و الاد و ابؼب ال يتأثر كثَتاً خرى كما ال يسبب ؿبلوؿ اعبلواترالدىايد آتكل اؼبعادف واؼبواد األ

تنشيط احمللوؿ أف يتم إعداده يف حاوية معقمة ابتباع يلـز بعد تنشيط وتستمر فعاليتو بعد ذلك ؼبدة أسبوعُت. 
عد الت باؼبنشط الذي استخدـ يف تطهَت اآل التخلص من احمللوؿتعليمات الشركة اؼبصنعة لتنشيطو. وهبب أف يتم 

 فور تعكره. بعد أسبوعُت من تنشيطو أيهما أقرب أو دورة تطهَت أو ٕٛ
استخدـ شريط كاشف يف حالة استخداـ ؿبلوؿ مت إعداده مسبقًا للتأكد من سرايف فعالية احمللوؿ. أما يف حالة  (ٖ

َت احمللوؿ استخداـ ؿبلوؿ معد ألوؿ مرة فيجب وضعو يف حاوية نظيفة ؿبكمة الغطاء على أف يتم تدوين اتريخ ربض
 واتريخ انتهاء صبلحيتو على اغباوية من اػبارج. 

هبب فتح اؼبعدات واألدوات ذات اؼبفصبلت كما يلـز فك األدوات واؼبعدات اليت تتألف من أجزاء منزلقة أومن  (ٗ
 عدة أجزاء وذلك لضماف وصوؿ السائل لكافة االسطح اؼبراد تطهَتىا. 

ا سباماً. كما ينصح بوضع االوعية واغباوايت يف وضع قائم وليست يف توضع األدوات يف احمللوؿ حبيث يتم غمرى (٘
 ابحمللوؿ. تلئوضع مقلوب حىت سب

 أيةإخراج  إحكاـ غطاء اغباوية وترؾ األدوات يف احمللوؿ ؼبدة عشرين دقيقة. وخبلؿ ىذه الفًتة وبظر إضافة أو (ٙ
 أدوات من اغباوية كما هبب مراقبة الوقت. 
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 ستوى.اؼب سبق تطهَتىا دبطهر عايلمت تعقيمها من اغباوية ابستخداـ مبلقط  هبب إخراج األدوات اليت (ٚ
آاثر للمواد الكيماوية العالقة هبا. وتعترب  أيةاؼبغلي بعناية شديدة للتخلص من اؼبعقم أو  هبب غسل األدوات ابؼباء (ٛ

 ىذه االاثر اؼبتبقية من اؼبادة الكيماوية سامة للجلد واألنسجة. 
بداخل وعاء جاؼ معقم  حبيث يعمل تيار اؽبواء على ذبفيفها, أو التطهَتعلى صينية جيدة هبب وضع األدوات  (ٜ

أف يتم  زبزينها. كما يلـز سرعة استخداـ اؼبعدات واألدوات فور االنتهاء من تطهَتىا أو وذلك قبل استخدامها أو
تخدامها يف غضوف أسبوع من مطهرة بعناية شديدة على أف يتم اس االحتفاظ هبا يف حاوية جافة مغطاة ومعقمة أو

 اتريخ زبزينها.

 ةالحظات على ادلواد ادلطهرة:

  أبفضل اؼبطهرات  اؼبستخدمة يف تطهَت البيئةطهرات اؼبال توجد مادة مطهرة تناسب كل األغراض. فليست أفضل
اهنا غَت مناسبة  من اعبلواترألدىايد مادة مطهرة جيدة للمعدات واألدوات اال %ٕللمعدات واألدوات. فمثبًل يعترب 

 ألغراض تطهَت البيئة. 
 .يعد أخذ العينات للتحقق من فعالية اؼبواد اؼبطهرة أمراً عدمي اعبدوى 
 هوجود احملتمل لدى اختيار اؼبادة اؼبطهرة, يتم ربديد مستوى التطهَت اؼبطلوب حسب نوع التلوث. 
  حيث يقتصر استخداـ كل نوع األدواتطهَت وبظر استخداـ اؼبواد اؼبطهرة للجلد عند الرغبة يف اغبصوؿ على ت .

من اؼبطهرات على ما صنع من أجلو. كما ينصح بضرورة زبزين اؼبطهرات دائماً يف مكاف ابرد مظلم ووبظر زبزينها 
 لدرجة حرارة مرتفعة بشكل كبَت. يف أماكن حبيث تتعرض لضوء مباشر أو

قيم الكيمائي وأزمنة التعرض حيث قد زبتلف تلك الًتكيزات هبب التأكد من تركيزات اؼبواد اؼبستخدمة للتطهَت والتع
ومن مث أزمنة التعرض اؼبطلوبة تبعًا الختبلؼ الشركات اؼبصنعة. لذا هبب التأكد من تعليمات الشركة اؼبصنعة للمادة 

 اؼبستخدمة للتطهَت قبل االستخداـ.
 التعدقيم 4-6

هناية القرف التاسع عشر من العوامل اغباظبة اليت كاف إدخاؿ عمليات التعقيم ضمن التطبيقات الطبية يف 
سانبت يف قباح العبلج اعبراحي منذ ذلك التاريخ. مازاؿ يطبق اؼببدأ الذي ينص على أف أي منتج طيب يتبلمس مع 

إىل سوائل اعبسم ال بد أف يكوف معقماً. وتعتمد عملية  يدخل إىل جوؼ اعبسم أو االعضاء الداخلية للجسم أو
اؼبطهرات  التسخُت اعباؼ أو اؼبعدات على التعقيم ابستخداـ البخار اؼبضغوط أو اصة ابألدوات أوالتعقيم اػب
 الكيماوية.

اؼبادة اؼبراد تعقيمها  وتعتمد طريقة التعقيم يف اختيارىا على عدة عوامل تشمل نوع اؼبادة اؼبصنوعة منها االلة أو
 تصنيف االداة وإمكانية توافر طرؽ التعقيم.و اؼبفًتض وجودىا على سطح االلة ونوع وعدد اؼبيكروابت 

  ىناؾ عدة أنواع للتعقيم:

 .التعقيم يف جهاز  اؼبوصدة  االوتوكبلؼ( ابستخداـ البخار ربت الضغط 

 .التسخُت اعباؼ 

 ال أية طرؽ أخرى  استخداـ اؼبواد الكيماوية مثل غاز أكسيد االيثلُت   الذي يستخدـ أساسًا يف الصناعة( أو
   مثل ببلزما غاز فوؽ أكسيد اؽبيدروجُت(. رارةربتاج إىل ح
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 التعدقيم احلراري  4-6-1

 ىناؾ عدة أنواع للتعقيم ابغبرارة:

 التعقيم ابغبرارة الرطبة -1

 التعقيم ابغبرارة اعبافة -2

 التعقيم ربت درجات اغبرارة اؼبنخفضة -3

 (التعدقيم ابستخمام البخار حتت ضغط )جهاز  ادلوصمة  4-6-1-1

ابستخداـ البخار من أفضل الطرؽ اؼبتبعة يف تعقيم األدوات اليت تستخدـ الخًتاؽ اعبلد يعد التعقيم  
إمكانية االعتماد  واالغشية اؼبخاطية بشرط اال تتلف ىذه األدوات بسبب اغبرارة. ولعل أىم ما يبيز التعقيم ابلبخار ىو

كما يبكن   بواغ  اغبويصبلت البكتَتية(وقاتل لؤلعليو يف القضاء على اؼبيكروابت فضبًل عن أنو غَت ساـ وقليل التكلفة 
 رفع درجة حرارتو بسرعة ابلغة ولو قدرة كبَتة على اخًتاؽ األنسجة.

 الطريدق  

هبب أف يستمر التعقيم ابلبخار ؼبدة ؿبددة حبيث تصل األدوات اؼبراد تعقيمها إىل درجة حرارة معينة. فيجب مراعاة 
 تم تغليفها: االيت عند تعقيم األدوات اليت لن ي

 رطل على بوصة مربعة( فوؽ الضغط اعبوي. ٖٓ.٘ٔابر   ٖٙٓ.ٔدقيقة ربت ضغط  ٕٓدرجة مئوية ؼبدة  ٕٔٔ -

رطل على بوصة مربعة( فوؽ الضغط  ٔٗ.ٜٕابر   ٕٙٓ.ٕدقائق ربت ضغط  ٗ-ٖدرجة مئوية ؼبدة  ٖٗٔ -
 اعبوي.

 أنواع أجهزة التعدقيم ابلبخار 

 وضع فوق ادلنضمة.أجهزة التعدقيم الصغرية اليت ت -1

 يستخدـ أحياانً يف مكاتب وعيادات االطباء البشريُت وأطباء االسناف. -
 .سباثل يف طريقة عملها أوعية الطهي اليت تعمل ابلضغط -

درجة مئوية ؼبدة  ٖٗٔدقيقة أو ٕٓدرجة مئوية ؼبدة  ٕٔٔيتم تثبيت اغبرارة لؤلدوات اليت لن يتم تغليفها كالتايل:  -
 دقائق. ٗ-ٖ

ذات يبكن أف يتم االستفادة من ىذه األجهزة يف معاعبة االالت  :ادلتحرك زة التعدقيم ابلبخار أجه -2
 يف اؼبنشآت الصحية قليلة اؼبوارد. اػبطورة العالية  بتصنيف سبودلينج(

اجلاذبي  ( ةن أعلى إىل أسفل ادلعتمم على اجلاذبي  األرضي  اإلزاح بنظام اليت تعمل أجهزة التعدقيم  -3
 :سيب(والرت 

 االوتوماتيكي. إىل إمكانية التحكم ابإلضافة السابق ذكرىاأكرب من أجهزة التعقيم  -
 يتم ملء جهاز التعقيم ابلبخار ويتم إزاحة اؽبواء إىل أسفل حبيث ىبرج من خبلؿ صماـ الصرؼ. -

 ٖٗٔدقيقة أو ٕٓ درجة مئوية ؼبدة ٕٔٔيتم تثبيت درجة اغبرارة اػباصة ابألدوات اليت لن يتم تغليفها كالتايل:  -
 دقائق. ٗ-ٖدرجة مئوية ؼبدة 
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 أجهزة تعدقيم الطوارئ  -4

 . اعباذبية والًتسيب( اليت تعتمد على اعباذبية األرضية ابإلزاحةنوع من أجهزة التعقيم  ىي - 

 يتم وضعها يف جناح غرفة العمليات. -
 وية.درجة مئ ٖٗٔدقائق يف درجة حرارة  ٗ-ٖيتم التعقيم يف دورة سريعة مدهتا  -

 ال يتم استخدامها اال مع األدوات اليت لن يتم تغليفها. -

  تستخدـ فقط عندما ال يتوافر الوقت الكايف لتعقيم األدوات ابستخداـ نظاـ التعقيم اؼبناسب. -

 اليت تعمل خبلخل  الضغط عن طريق شفط اذلواء بسرع  عالي :أجهزة التعدقيم  -5

ظاـ االزاحة من أعلى إىل أسفل اؼبعتمد على اعباذبية األرضية وذلك مع تشبو أجهزة التعقيم الرأسية اليت تعمل بن -
 إضافة نظاـ مضخة التفريغ.

تعمل مضخة التفريغ على طرد اؽبواء من حجرة التعقيم ابعبهاز قبل دخوؿ البخار فبا يقلل من الوقت الذي  -
 .على مساـ صغَتة اؼبنسوجات واالشياء احملتويةو اؼبغلفة يف اخًتاؽ األدوات  و البخاريستغرق

 .اؼبغلفةدقائق عند تعقيم األدوات  ٗ-ٖدرجة مئوية ؼبدة  ٖٗٔ يتم تثبيت درجة اغبرارة على -

 ذات التجاويف( واآلالتمثايل لتعقيم األدوات اؼبغلفة واالشياء اليت ربتوي على مساـ  اؼبنسوجات  -

 .اؼبدد البلزمة للتعقيم (4-2) يظهر يف اعبدوؿ

 وات اؼبراد تعقيمهانوع األد مدة التعقيم

 جهاز التعقيم الذي يعتمد على اعباذبية األرضية

 دقيقة ٖٓ
 :مغلفة أومنسوجاتأدوات 

 ابر ٖٙٓ.ٔربت ضغط جوي  درجة مئوية ٕٔٔ

 دقيقة ٘ٔ
 : مغلفة أومنسوجاتأدوات 

 ابر ٕٙٓ.ٕربت ضغط جوي  درجة مئوية ٖٗٔ

 دقيقة ٕٓ
 ادوات غَت مغلفة 

 راب ٖٙٓ.ٔربت ضغط جوي  ٕٔٔ

 دقائق  ٖ
 :  األدوات اؼبعدنية والزجاجية فقط( غَت مغلفةأدوات 

 ابر ٕٙٓ.ٕربت ضغط جوي درجة مئوية  ٖٗٔ

 دقائق ٓٔ
 :  مثل اؼبطاط, االربطة اؼبطاطية(غَت مغلفةأدوات 

 ابر ٕٙٓ.ٕربت ضغط جوي درجة مئوية  ٖٗٔ 

 رعة عاليةاليت تعمل خبلخلة الضغط عن طريق شفط اؽبواء بسأجهزة التعقيم 

 دقائق ٗ
 ابر  ٕٙٓ.ٕربت ضغط جوي  درجة مئوية ٖٗٔ 

  مغلفة أوغَت مغلفة(
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 اؼبدد البلزمة للتعقيم  (4-2)جدوؿ 

 ةالحظ :

وال يشمل  ُتاؼبطلوب مستوى الضغط أو ال يشمل زمن التعقيم الزمن الذي يتم استغراقو للوصوؿ إىل درجة اغبرارة -
 الزمن يكوف أقل من الزمن الكلى للدورة.ىذا جفيف, ولذا فإف الت زمن التفريغ أو أيًضاً 

إف درجة اغبرارة اؼبطلوبة من أجل التعقيم ابلبخار أقل من تلك اؼبطلوبة من أجل التعقيم ابلتسخُت اعباؼ ألف  -
 وسرعة التسخُت ابستخداـ البخار ربت ضغط يقتل اؼبيكروابت بصورة أكثر كفاءة

 خار حتت ضغط:خطوات التعدقيم ابستخمام الب

 تنظيف وذبفيف األدوات اؼبراد تعقيمها. (ٔ

فتح وفك كافة األدوات ذات اؼبفصبلت كما يلـز فك األدوات متعددة االجزاء. ال هبوز وضع األدوات متجاورة  (ٕ
 بينها مسافات ضيقة.

يف جهاز التعقيم  األدوات اليت لن يتم تغليفها أواألدوات اؼبغلفة بعد سبييزىا  أووالعبوات أيتم وضع االسطواانت  (ٖ
 اؼبراد تعقيمها فوؽ بعضها البعض. واآلالتوبظر تكديس األدوات و بطريقة تسمح ابنتقاؿ البخار بسبلسة. 

ؼبعرفة الزمن واغبرارة والضغط  (4-2)انظر اعبدوؿ اتباع تعليمات الشركة اؼبصنعة عند تشغيل جهاز  اؼبوصدة.  (ٗ
  اؼبناسب لكل نوع من أنواع األدوات.

جهاز لضبط الوقت. ومن األفضل استخداـ جهاز ميقايت لضبط الوقت  ساعة يد أو ساعة حائط أواستخداـ  (٘
وبظر البدء يف تسجيل الوقت اال بعد وصوؿ درجة حرارة وضغط جهاز   لضماف التحكم يف الوقت بصورة مناسبة.

بداية التشغيل. إذا كاف جهاز  تبدأ الدورة من جديد إذا مل يتم تسجيل الوقت عند  اؼبوصدة إىل اؼبعدالت اؼبطلوبة.
 اؼبوصدة يعمل أوتوماتيكياً ففي ىذه اغبالة يفصل مصدر اغبرارة ويقل الضغط أوتوماتيكياً فور انتهاء دورة التعقيم. 

 ذا كاف اعبهاز يعمل بطريقة غَت أوتوماتيكية .إ الوقت اؼبناسبيلـز فصل جهاز  اؼبوصدة بعد مرور  (ٙ

الباب لطرد البخار  ينما يشَت مؤشر مقياس الضغط إىل صفر. مث يتم فتح الغطاء أوال يفتح جهاز  اؼبوصدة اال ح (ٚ
" ٖٓاألمر "داخل جهاز التعقيم إىل أف ذبف سباماً. وقد يستغرؽ  واآلالتاؼبتبقي. وهبب عقب ذلك ترؾ األدوات 

 .دقيقة

أدوات إمساؾ معقمة  مبلقط أوإخراج العبوات واالسطواانت واألدوات غَت اؼبغطاة من جهاز  اؼبوصدة مستخدماً  (ٛ
عبوات من اعبهاز اال بعد التأكد من جفافها. وتعد العبوات الرطبة العند إخراج األدوات غَت اؼبغطاة. ووبظر إخراج 

أف تصل إىل درجة  األدوات اليت مل يتم تغليفها اال بعد االسطواانت أو كما وبظر زبزين العبوات أو غَت معقمة.
 لذي قد يستغرؽ ساعات عديدة.األمر احرارة الغرفة, 

 هبب اتباع اإلرشادات االتية عند زبزين األدوات: (ٜ

 األدوات ادلغلف : –أ 

يعتمد طوؿ فًتة التخزين اليت تظل معها األدوات معقمة على تعرضها لعامل ملوِّث بصرؼ النظر عن طوؿ  
ربت درجة حرارة معتدلة ورطوبة منخفضة  جافة ؿبكمة الغلق خزانةمدة التخزين. ومن مث يلـز زبزين ىذه األدوات يف 
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حبيث تكوف يف منطقة غَت مزدضبة ابلعاملُت. وتعترب العبوة اؼبغلفة معقمة طاؼبا أهنا سليمة وجافة. ويف حالة الشك فيما 
 .هاإذا كانت العبوة معقمة أـ ال, يلـز حينئذ أف يتم اعتبارىا ملوثة ومن مث يعاد تعقيم

أف يتم حفظها يف حاوية معقمة جافة  مت استخدامها فور خروجها من جهاز  اؼبوصدة أو األدوات غري ادلغلف : -ب
 ؿبكمة الغطاء ؼبدة تصل إىل أسبوع .

مراعاة الدقة التامة وذلك عند وضع عبلمات على اغباوايت مدوف هبا ؿبتوايت العبوة واتريخ معاعبة األدوات  هبب (ٓٔ
 واد اؼبغطاة يف خزانة زبزين.واتريخ انتهاء صبلحية التعقيم مث يتم حفظ اؼب

 ةزااي وعيوب عملي  التعدقيم ابلبخار 

 ادلزااي: –أ 

 .فعالية ملحوظة 
 .سرعة الوصوؿ إىل درجة حرارة مرتفعة وسرعة التوغل داخل األدوات واالالت 

 .ليس لو آاثر سامة 

 .قليل التكلفة 

 .إمكانية استخدامو يف تعقيم السوائل  

 العيــوب: -ب

 ألدوات قادرة على ربمل اغبرارة والرطوبة.البد أف تكوف ا 
 .ال يصلح لتعقيم اؼبساحيق أواؼبراىم أوالزيوت 

 .وبتاج إىل صيانة جيدة 

 ادلعمات واألدوات قبل تعدقيمها ابلبخار  تغليف

تفيد عملية تغطية اؼبعدات واألدوات قبل تعقيمها ابلبخار يف تقليل احتمالية تلوثها قبل االستخداـ بعد 
 تعقيمها.

 ورؽ واألدوات لدى تعقيمها ابلبخار وتستخدـ يف ذلك طبقتُت من اؼبواد مثل الورؽ, أو اآلالتيتم تغطية 

الكتاف لصعوبة اخًتاؽ تيار البخار ؽبا.   األنسجة القطنية. ووبظر استخداـ األنسجة الغليظة من القطن أو الصحف أو
ها بدوف إتبلؼ تعقيمها فتحلك األدوات من أوثنيات ليتمكن من خبلؽبا من سيستخدـ تكما ينصح بعمل نقاط 

 الدقيقة. اآلالتو  اػبطوات اؼبتبعة يف تغليف األدوات (4-3).يظهر يف الشكل  وتلويثها

 صيان  االتوكالف :

دائو, ويفيد يف ذلك أ يتعُت فحص جهاز التعقيم "االتوكبلؼ" عقب كل استخداـ وذلك للتأكد من سبلمة
 داء ذلك اعبهاز من حيث درجة اغبرارة والتوقيت ودورة اعبهاز.أة استخداـ سجل لكل جهاز ؼبتابع

 األمرين التاليُت:ويصاب االتوكبلؼ ابلعطب إذا حدث أيُّ من 

  عند خروج البخار من صماـ االماف بداًل من صماـ الضغط اؼبخصص لذلك, ويتعُت يف تلك اغبالة الكشف عن
 صماـ الضغط وتنظيفو.
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 اء أومن جانيب الباب, ويتعُت عند حدوث ذلك تنظيف موانع التسرب لؤلتوكبلؼ خروج البخار من ربت الغط
 استبداؽبا. وذبفيفها أو

 سبت مناقشة عملية الصيانة بشكل مفصل عند دراسة اؼبوصدة كجهاز ـبربي.

 التعدقيم احلراري اجلاف  4-6-1-2

 التعدقيم احلراري اجلاف )الفرن الكهرابئي(:

اغبراري اعباؼ عن طريق الفرف الكهرابئي يلـز توفَت مصدر دائم من الكهرابء, وتفضل لضماف الوصوؿ إىل التعقيم 
اؼبساحيق, وال ينبغي  ىذه الطريقة من التعقيم للزجاج الذي يعاد استخدامو, واألدوات اؼبعدنية, والزيوت, واؼبراىم أو

  االنصهار. اللجوء إىل ىذه الطريقة عند تعقيم األدوات اؼبعرضة للحرؽ أو

 على صبيع األدوات ب أف تكوف أفراف التعقيم مزودة دبروحة داخلية لضماف توزيع اغبرارة بشكل متساوهب
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 االالت الدقيقة األخرى:و  اػبطوات اؼبتبعة يف تغليف األدوات  (4-3)شكل 

  

 اػبطوة األوىل 

ضع األداة يف منتصف الغطاء 
العلوي ويوضع الغطاء حبيث 
تكوف الزوااي ذباه اعبوانب 

 أعلى الغطاء وأسفلو و 

 

 اػبطوة الثانية 

اثن اعبزء األسفل من الغطاء 
اؼبنتصف مث قم بثٍت  العلوي كبو

  اػبلف الزوااي كبو

 

 اػبطوة الثالثة 

 كبػػػػػػػػػػػػػػو األيسػػػػػػػػػػػػػػر اعبػػػػػػػػػػػػػػزء ثػػػػػػػػػػػػػػنا
 الػػػػػػػزوااي بثػػػػػػػٍت قػػػػػػػم مث اؼبنتصػػػػػػػف

 اػبلف كبو

 اػبطوة الرابعة 

اؼبنتصف مث  اثن اعبزء األيبن كبو
  اػبلف قم بثٍت الزوااي كبو

 

 اػبطوة الثامنة 

اؼبنتصف مث  اثن اعبزء األيبن كبو
  اػبلف قم بثٍت الزوااي كبو

 

 اػبطوة السابعة

 مث اؼبنتصف كبو األيسر اعبزء اثن
  اػبلف كبو الزوااي ثٍتب قم

 اػبطة السادسة 

اثن اعبزء األسفل من الغطاء األسفل 
 اؼبنتصف مث قم بثٍت الزوااي كبو كبو

  اػبلف

 اػبطوة اػبامسة 

اؼبنتصف مث  اثن اعبزء العلوى كبو
 اػبلف  قم بثٍت الزوااي كبو

 

 اػبطوة اغبادية عشر 

 شريط استخداـ وهبوز جيداً, الثنيات ثبت
 إف ,"(موصدة أوتوكبلؼ ريطش" تعقيمي

  وجد

 اػبطوة العاشرة

 اعبزأين ربت الزوااي موضع اثن
  واأليسر األيبن

 اػبطوة التاسعة 

 كبػػو العلػوى اعبػػزء اثػن
 بثػػػػػػٍت قػػػػػم مث اؼبنتصػػػػػف

   اػبلف كبو الزوااي
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 اخلطوات ادلتبع  يف التعدقيم احلرارى اجلاف:

 مها وذبفيفها.ضرورة تنظيف صبيع اؼبعدات اؼبراد تعقي -1
( أو -2 صينية أوضع تلك  قم بوضع اؼبعدات مكشوفة فوؽ رؼ أو قم بلف اؼبعدات  مستخدمًا ورؽ ألومنيـو

 اؼبعدات يف وعاء معدين مغطى.
 (4-3)ضع اؼبعدات داخل الفرف الكهرابئي وقم ابلتسخُت للوصوؿ إىل درجة اغبرارة احملددة. يوضح اعبدوؿ 

الوقت احملسوب بعد الوصوؿ  الوقت اؼبذكور ىو . ة للتعقيم اغبراري اعباؼدرجات اغبرارة واالزمنة اؼبطلوب
 (.الوقت الكلي لعملية التعقيم لدرجات اغبرارة اؼبطلوبة وليس ىو

 درج  احلرارة احملمدة الوقت ادلستغرق يف التعدقيم

 درجة مئوية ٓٛٔ دقيقة ٖٓ

 درجة مئوية ٓٚٔ ساعة واحدة

 درجة مئوية ٓٙٔ ساعتػػاف

 درجة مئوية ٜٗٔ اف ونصفساعت

 درجة مئوية ٔٗٔ ثبلث ساعات

 درجات اغبرارة واالزمنة اؼبطلوبة للتعقيم اغبراري اعباؼ (4-3)جدوؿ 

اترؾ اؼبعدات داخل الفرف لتربد وتصل إىل درجة حرارة الغرفة قبل إخراجها, مث زبرج بعد ذلك من الفرف  -3
يتم تغليفها( لتستخدـ فور إخراجها أوزبزف غبُت ذلك   ابستخداـ مبلقط معقمة إلخراج األدوات اليت مل

 االستخداـ.

 .ال تقل أنبية التخزين السليم عن عملية التعقيم ذاهتا -4

 :بواسط  التعدقيم احلراري ادلعدقم  ختزين األدوات

 رارة يف منطقة ابلنسبة للمعدات اؼبغلفة: زبزف ىذه اؼبعدات يف خزانة مغلقة وجافة تقل هبا نسبة الرطوبة ومعتدلة اغب
 االفراد. غَت مزدضبة ابلعمل أو

  ربفظ يف وعاء جاؼ مغطى  يتم تغليفها: يتعُت استخدامها فور إخراجها من  الفرف أو ملابلنسبة للمعدات اليت
  معقم ؼبدة قد تصل إىل أسبوع واحد.

 ةزااي التعدقيم احلراري اجلاف وعيوبو 

 ادلــزااي: –أ 

   واؼبواد الصلبة اليت تتحمل اغبرارة اؼبرتفعة وتتأثر عكسيا  لتعقيم األدوات الزجاجيةتستخدـ اغبرارة اعبافة أساسا
 األدوات القاطعة.  زيوت أو ابلبخار. ويبكن أف يعقم اؼبواد على شكل بودرة أو

  .يقضي علي صبيع الفَتوسات 

  صبيع االسطح إىليبكن فكها ألنو يصل  اليت ال اآلالتيناسب 

  ًلآلالت آتكبلً  أو غَت مكلف وال يسبب صدءا. 
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 العيــوب: -ب

 .زبًتؽ اؼبواد ببطء وبشكل غَت مستو 

 .تتطلب التعرض ألوقات طويلة 

 .تؤدى درجات اغبرارة اؼبرتفعة إىل إتبلؼ اؼبصنوعات اؼبطاطية وبعض االلياؼ 

 .تستخدـ جملموعة ؿبدودة من اؼبواد 

 القماش.  القطن أو ال يبكن أف يستعمل يف تعقيم الشاش أو 

  االنصهار. ىذه الطريقة عند تعقيم األدوات اؼبعرضة للحرؽ أو إىلاللجوء ال يبكن  

 التعدقيم حتت درج  حرارة ةنخفض   4-6-1-3

تستخدـ ىذه الطريقة لتعقيم األدوات الطبية شديدة التأثر ابغبرارة والرطوبة. وقد استخدـ غاز أكسيد االيثلُت 
يف التعقيم ربت درجة حرارة منخفضة. مث ظهر بعد ذلك عدة  منذ اػبمسينات ابعتباره أفضل الغازات اؼبستخدمة

 وسائل أخرى مثل فوؽ أكسيد اؽبيدروجُت وببلزما الغاز والغمس يف سائل ـبفف من ضبض البَتاسيتيك.

 غاز أكسيم االيثلني 

 ْٓٙ-ٓ٘ يستخدـ غاز أكسيد االيثلُت يف تعقيم معظم األدوات اليت تتحمل درجة اغبرارة ما بُت االستخماةات :
درجة مئوية. ومع ذلك, هبب اغبذر عند استخدامو نظراً ؼبا يتميز بو من شدة السمية وقوة االنفجار. وعلى الرغم من 
تعدد استخدامو وصبلحيتو لتعقيم اؼبعدات سريعة التأثر ابغبرارة, والسوائل واؼبنتجات اؼبطاطية وغَتىا, يلـز ترؾ اؼبعدات 

ساعة  ٕٗ - ٕتوزيعها للتخلص من آاثر الغاز اؼبتبقية: وتًتاوح مدة دورة التشغيل من  معرضة للهواء لفًتة طويلة قبل
وهبب أف يتم اختبار عملية التعقيم ابستخداـ غاز أكسيد االيثلُت عن طريق ذبربة  وتعترب ىذه العملية مكلفة نسبياً.

 .أبواغ اعبراثيم  اغبويصبلت البكتَتية( ىذه الطريقة على

 أكسيم اذليمروجني بالزةا غاز فوق 

يف غرفة مفرغة من اؽبواء حيث تتمكن يتم تكوين الببلزما تعترب ببلزما الغاز اغبالة الرابعة من اؼبادة, و  االستخماةات:
اعبزيئات الطليقة من تدمَت اؼبكوانت اػبلوية اؼبيكروبية. وزبتلط الببلزما بغاز فوؽ أكسيد اؽبيدروجُت. وتستغرؽ الدورة 

باً. ويبكن أف تستخدـ أجهزة إضافية للمساعدة يف انتشار البخار والببلزما داخل التجاويف الطويلة دقيقة تقري ٘ٚ
لكن ىذه الطريقة ليس من اؼبضموف الوصوؿ هبا إىل جودة  الضيقة ومن مث تضمن تدفق الغاز داخل ذبويف اعبهاز

 .عالية للتعقيم

 التعدقيم الكيماوي 4-6-2
تم تعقيمها كيمائيًا فور انتهاء عملية التعقيم إذا كاف اؼبطلوب استخدامها وىي هبب استخداـ األدوات اليت ي

 معقمة  ال يفضل زبزينها(

من التعقيم  ءمةً قبل اؼبضي يف استخداـ مواد كيماوية للتعقيم يراعى ما إذا كانت ىناؾ طريقة أكثر مبل
ارتفاع نفقات تطبيق أسلوب  ابغبرارة عند حيث يستخدـ التعقيم الكيمائي فقط مع األدوات اليت تتلفالكيماوي. 
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ويبكن تعقيم اؼبعدات واألدوات عن طريق غمسها يف  ؽبذه األدوات. االستخداـ االحادي "االستخداـ ؼبرة واحدة"
زمنًا مناسبًا حسب نوع اؼبادة ؿبلوؿ كيماوي وتركها لفًتة مث تشطف بعد ذلك ابؼبياه اؼبعقمة. وتستمر فًتة الغمر 

. وتكمن الصعوبة يف كيفية احملافظة على بواغ  اغبويصبلت البكتَتية(لكي تثمر عن قتل اال يف التعقيماؼبستخدمة 
األدوات دوف أف تتلوث وخاصة بعد أف يتم غمرىا لفًتة مناسبة يف ؿبلوؿ كيماوي وغمرىا  يف ماء معقم وما يعقب 

م ابلبخار, يعد اؼبؤشر البيولوجي غَت متوفر ذلك من نقل  ىذه األدوات إىل مكاف معقم. وعلى عكس وسائل التعقي
استخداـ ىذه اؼبواد  يفضلابلنسبة ؼبعظم اؼبواد الكيماوية اؼبستخدمة يف التعقيم. وحينما توضع ىذه القيود يف االعتبار 

 اؼبستوى اؼبرتفع. يالتطهَت ذ يف

 أنواع ادلواد الكيماوي  ادلستخمة  يف التعدقيم  4-6-2-1

يدات من ؿباليل التعقيم الشائعة, ويبكن اغبصوؿ على بعض اؼبواد الكيماوية ؿبليًا مثل تعترب اعبلوترالدىَ  
من  %ٛٓ.ٓمن فوؽ أكسيد اؽبيدروجُت مع  %ٔمن غاز فوؽ أكسيد اؽبيدروجُت أو %٘.ٚحامض البَتاسيتيك أو

 التطهَت. يف التعقيم أوساـ وال يستخدـ  لكنوحامض البَتاسيتيك. ويعترب الفورمالدىيد من اؼبواد قديبة االزؿ و 

( ساعات لتعقيم األدوات اليت تتأثر ٓٔؼبدة   %ٕيبكن استخداـ ؿبلوؿ اعبلوترالدَىيد بًتكيز  االستخماةات :
ابغبرارة, وتعترب اعبلوترالدَىيدات من اؼبواد اؼبهيجة للبشرة والعُت واعبهاز التنفسي, ويتوافر نوعاف من اعبلوترالدَىيدات: 

ي يتطلب ربفيزه  مثل السيدكس( واالخر حامضي مستقر ال يستلـز ربفيزه لكنو أقل فاعلية   أبطأ ( أحدنبا ؿبلوؿ قلو 
 من احمللوؿ القاعدي احملّفز.

 االحتياطات:

كما ذكر سالفًا فإف اعبلوترالدَىيدات مواد مهيجة للعُت واالنف وقد تتسبب يف االصابة ببعض أمراض  
سيئة  عيب( وحساسية اعبلد, ومن مث وبظر استخدامها داخل اؼبناطق اؼبغلقة أوالشأو  القصيباعبهاز التنفسي  الربو 

األمر ببلستيكية وقفازات, وينطبق   إزار( للعُت ومريلة اتالتهوية, وعند إعداد ؿبلوؿ اعبلوترالدَىيد يتعُت ارتداء واقي
فازات مصنوعة من البلتكس عندما عند استخدامو يف التعقيم. ويبكن ارتداء ق ذاتو عند التخلص من ذلك احمللوؿ أو

تكوف فًتة االحتكاؾ ابحمللوؿ قصَتة  أقل من طبس دقائق مثبًل( مث يتم التخلص من تلك القفازات بعد ذلك, أما يف 
فًتات االستخداـ الطويلة فيتعُت ارتداء القفازات اؼبصنوعة من النًتيل, وعند زبزين اعبلوترالدَىيدات يتعُت أف يتم ذلك 

 ؿبكمة الغلق يف أماكن بعيدة عن مصادر اغبرارة. يف أوعية

وىبتلف طوؿ فًتة استخداـ ؿباليل اعبلوترالدَىيدات من نوع آلخر تصل عادة إىل أسبوعُت, وهبب استبداؿ 
 احملاليل عندما تتعكر.

 حاةض البرياسيتيك 

وذلك لتعقيم ؼبدة عشر دقائق  %ٖ٘.ٓ – ٕ.ٓيستخدـ ؿبلوؿ البَتاسيتيك بًتكيز من  االستخماةات:
سريعة التأثر بدرجات اغبرارة اؼبرتفعة  مثل مناظَت اؼبفاصل ومعدات االسناف(. ومن أىم مزااي حامض الاألدوات 

البَتاسيتيك أف نواذبو احملللة غَت ضارة فضبًل عن تكوف رواسب قليلة جداً. ووبتفظ حامض البَتاسيتيك بفاعليتو يف 
حىت ربت درجة حرارة منخفضة.   اغبويصبلت البكتَتية( لى االبواغ اعبرثوميةوجود اؼبادة العضوية كما أنو يقضى ع
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ويسبب ىذا اغبامض آتكل النحاس االضبر واالصفر والربونز والفوالذ العادي واغبديد اجمللفن, اال أنو يبكن تقليل ىذه 
  االاثر عن طريق إضافة بعض اؼبواد. ويكوف ىذا اغبامض غَت مستقر إذا ما مت زبفيفو.

 ىذا يتسببويتفوؽ حامض البَتاسيتيك على ؿبلوؿ اعبلوترالدىايد يف قدرتو على اخًتاؽ اؼبادة العضوية. كما 
آتكل اؼبواد ومن مث وبظر استخدامو يف حالتو الطبيعية كمادة مطهرة ما مل توجد مادة مانعة للتآكل يف  يفاغبمض 

مادة مانعة للتآكل. وينبغي اتباع توصيات الشركة اؼبصنعة تركيبتو. نيوسيديكس ىوؿبلوؿ وبتوى حامض بَتاسيتيك مع 
  .استخداموساعة من  ٕٗعقب مرور  لوؿاحملابلتخلص من 

أوتوماتيكي لكي يقـو  ةإعادة معاعب جهاز ستخداـابىذه العملية قد تتم  :التعدقيم ابستخمام محض البرياسيتيك
لح لبلستخداـ. ويبكن استخداـ ىذه الطريقة إذا  حبيث يص %ٕ.ٓإىل  %ٖ٘فيف تركيز ضبض البَتاسيتيك من خبت

كسائل لغمر اعبهاز اؼبراد تعقيمو. وتستدعى   اؼبفلًتكاف اعبهاز اؼبراد تعقيمو يبكن غمسو يف السائل. ويستخدـ اؼباء 
موصبلت خاصة بكل نوع من األجهزة ىناؾ بسبلسة و  يلضماف تدفق سائل التعقيم الكيماو اغباجة وجود موصبلت 

 م تعقيمها. ويستخدـ لتعقيم كل من اؼبناظَت اؼبرنة والصلبة. اليت يت
 

 خطوات التعدقيم الكيماوي: 4-6-2-2
 .ارتداء مبلبس واقية 
 .ضرورة تنظيف وذبفيف كافة األدوات اليت سوؼ يتم تعقيمها 
  تباع توصيات الشركة اؼبصنعة عند ربضَت ؿبلوؿ التعقيم الكيماوي. اضرورة 
 ىذا احمللوؿ. ةالة استخداـ ؿبلوؿ سبق ربضَته من قبل للتأكد من سرايف فعالياستخداـ شريط كاشف يف ح 
  ضرورة ربضَت احمللوؿ اعبديد الذي مت إعداده يف حاوية معقمة ذات غطاء. ويتم تدوين اتريخ التحضَت واتريخ

 انتهاء الصبلحية على اغباوية من اػبارج.
 فك كافة األدوات اليت ربتوي على أجزاء منزلقة أواؼبركبة من  ضرورة فتح كافة األدوات ذات اؼبفصبلت. كما ينبغي

 كافة أجزاء االلة اؼبراد تعقيمها.   إىلأجزاء عديدة لضماف وصوؿ ؿبلوؿ التعقيم 
 .التأكد من غمر كافة األدوات بشكل كاؼ يف احمللوؿ كما ينبغي وضع األواين واغباوايت قائمة لكي سبتلئ ابحمللوؿ 
 لتعقيم. ويف غضوف ا ة إلسباـاؼبناسب ابلفًتة الزمنيةواتباع توصيات الشركة اؼبصنعة فيما يتعلق  حكاـ غطاء اغباويةإ

 إخراج أي أدوات من اغباوية. ىذه الفًتة وبظر إضافة أو
 .ضرورة استخداـ مبلقط كبَتة معقمة عند إخراج األدوات اؼبعقمة من اغباوية 
 اغباوية ابؼباء اؼبعقم بعناية شديدة للتخلص من رواسب اؼبادة  ضرورة غسل األدوات اؼبعقمة اليت مت إخراجها من

 الكيماوية العالقة ابألدوات.
 بداخل حاوية معقمة حبيث يعمل على ذبفيفها تيار من اؽبواء وذلك قبل  توضع األدوات على صينية معقمة أو

 زبزينها. استخدامها أو
 زبزينها عقب ذبفيفها مباشرًة. ضرورة استخداـ األدوات أو 
  عند زبزينها.على االكثر ضرورة االحتفاظ ابألدوات يف حاوية جافة معقمة ؿبكمة الغطاء ؼبدة أسبوع 
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 ةراقب  فعالي  التعدقيم 4-6-3
 ينبغي إجراء اختبار للتأكد من قباح عملية التعقيم دوف االعتماد على الناتج النهائي.

 ةؤشرات ةيكانيكي 
اؼبوصدة أوفرف التسخُت اعباؼ على تسجيل قراءات الوقت واغبرارة  جزءًا من جهازتعمل ىذه اؼبؤشرات, اليت تعترب 

 والضغط أثناء عملية التعقيم.
 ةؤشرات كيماوي  (1
 الوصوؿ إىل درجة اغبرارة اؼبطلوبة. شرائط يتغَت لوهنا عند  -
 وقت اؼبناسب.درجة اغبرارة اؼبناسبة وال إىلكرايت موجودة ابألانبيب الزجاجية تذوب لدى الوصوؿ   -
 .اؼبطلوبةمعدالهتا  إىلأشرطة كاشفة للتأكد من وصوؿ اغبرارة والتوقيت والضغط  -
 أشرطة كاشفة للتأكد من فعالية مستحضرات اؼبواد الكيماوية أوالغاز,أوكبلنبا معاً. -
ستخدـ ىذه د االيثلُت واغبرارة اعبافة وعمليات التبخَت, وتيتستخدـ اؼبؤشرات الكيماوية للكشف عن أكس -

درجة اغبرارة اؼبطلوبة وقتاً  إىلوصوؽبا  اؼبؤشرات داخليًا وتوضع يف األماكن اليت يستغرؽ وصوؿ البخار اليها أو
اغبرارة  اليت وصلها البخار أومن اػبارج حبيث سبيز العبوات  اؼبغلفةطويبًل, وقد توضع ىذه اؼبؤشرات على العبوات 

 . ىامن غَت  الغاز أو
 ولوجي ادلؤشرات البي (2

اؼبقاومة للحرارة لتحديد   اغبويصبلت البكتَتية( تعتمد اؼبؤشرات البيولوجية يف استخدامها على االبواغ اعبرثومية
عملية التعقيػػم يف حالة القضاء على  اغبكم على قباحما إذا كانت عملية التعقيم قد سبت بنجاح أـ ال. فيمكن 

تبار اليت توضع داخل جهار التعقيم أثناء عملو. وبعد إسباـ عملية التعقيم حويصبلت البكًتاي اؼبوجودة على شرائط االخ
"أايـ. فإذا مل يظهر أثرًا للبكًتاي كانت عملية ٚاؽبوائي ؼبدة " توضع الشرائط يف مزرعة بكتَتاي تساعد يف عملية النمو

شر لكن يتضح قصور ىذه الطريقة يف التعقيم انجحة. وتربز أنبية ىذه الطريقة يف أهنا ربدد فعالية التعقيم بشكل مبا
أهنا غَت فورية مثل اؼبؤشرات اؼبيكانيكية والكيماوية, حيث هبب عمل مزرعة بكتَتية والتعرؼ على نتائجها قبل أف يتم 

 ربديد فعالية التعقيم.
 

 نظام ادلراقب  ادلثايل ادلوصى ابتباعو
 ينبغي اتباع إجراءات اؼبراقبة التالية:

 :التعدقيم ابلبخار 
إذا كاف اعبهاز مزوداً دبخطط  اؼبوصدة عقب كل ربميل اؼبخطط البياين الذي يوضحو جهاز هبب أف يتم مراجعة  -

ألمر كذلك فينبغي أف يتم تسجيل قراءات اغبرارة والزمن والضغط يف دفًت تسجيل حبيث يبكن فإذا مل يكن ا (.بياين
 االطبلع عليو عقب كل ربميل.

وهبب وضع اؼبؤشرات  كيماوية حساسة للحرارة والبخار على اعبدار اػبارجي للعبوة.ينبغي أف يتم وضع مؤشرات   -
 يف مركز اغبمل أيضاً  أصعب مكاف لوصوؿ اغبرارة والبخار(.

 شهرايً إذا تعذر إجراؤه أسبوعياً. هبب أف يتم إجراء االختبار ابستخداـ اؼبؤشرات البيولوجية أسبوعياً أو -

 مكاف لوصوؿ اغبرارة والبخار يف اغبمل اؼبراد تعقيمو.يبكن وضع ؾبس حراري يف أصعب  -
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 :التعدقيم الساخن اجلاف 
وذلك يف كل مرة يتم فيها ربميل اعبهاز ابؼبواد اؼبراد تعقيمها.  فهبب مراجعة اؼبخطط البياين الذي يوضحو الفر  -

ع عليو بعد كل مرة يتم ذلك, يلـز تسجيل قراءات اغبرارة والزمن يف دفًت تسجيل حبيث يتم االطبل عند استحالةو 
 فيها تعبئة اعبهاز ابألدوات اؼبراد تعقيمها.

 هبب وضع مؤشرات كيماوية حساسة للحرارة على اعبانب اػبارجي لكل عبوة. -
 شهرايً إذا مل يتسن عمل ذلك أسبوعياً. يلـز إجراء االختبار ابستخداـ اؼبؤشرات البيولوجية أسبوعياً أو -

 مكاف لوصوؿ اغبرارة يف اغبمل اؼبراد تعقيمو.يبكن وضع ؾبس حراري يف أصعب  -
 :التعدقيم الكيماوي 
 تسجيل قراءات الوقت يف دفًت تسجيل حبيث يتم مراجعتو واالطبلع عليو.  -
 .استخداـ شريط معياري  كاشف( لتحديد ما إذا كاف احمللوؿ ساري اؼبفعوؿ أـ ال -

 تصحيح فشل عملي  التعدقيم:  
لية التعقيم يلـز على الفور البدء يف ربديد سبب ذلك والبدء يف القياـ خبطوات إذا أثبت نظاـ اؼبراقبة فشل عم

 تصحيح ذلك اػبطأ كما يلي:
تتم بصورة سليمة. سرعة التأكد من صحة  -بداية من التنظيف –أتكد من أف كل خطوات إعادة االستخداـ 

اوي. إذا مت التأكد من استخداـ اعبهاز بشكل استبداؿ احمللوؿ الكيم استخداـ جهاز  اؼبوصدة أوفرف اغبرارة اعباؼ أو
صحيح بينما أثبت نظاـ اؼبراقبة استمرار فشل عملية التعقيم فيلـز التوقف عن استخداـ الوحدة فورًا إىل أف يتم عمل 

 الصيانة البلزمة ؽبا. 
عقمة ومن مث يلـز اؼبوصدة أوفرف التسخُت اؼبعٍت تعترب غَت ممعاعبتها ابستخداـ جهاز  تكل األدوات اليت سب

 اؼبوصدة الذي يعمل بشكل صحيح مرة اثنية. إعادة تعقيمها يف جهاز
 قسم خمةات التعدقيم )وحمة التعدقيم ادلركزي( 4-6-4

برانمج انجح ؼبكافحة العدوى. ودائمًا ما وبقق قسم خدمات أي قسم خدمات التعقيم من أىم مقومات 
ة ؼبا يتميز بو أفراد ىذا القسم من خربة ومعرفة إبجراءات التعقيم والتطهَت لبلالت,  التعقيم أعلى معايَت النظافة نتيج

 كما وبقق ىذا القسم اقتصاداً يف االنفاؽ على اؼبدى البعيد.

وحدات خدمات تعقيم خاصة بغرؼ مع ال تتوافر لدى كافة اؼبستشفيات إمكانية إهباد قسم ػبدمات التعقيم 
 أف يتواجد قسم واحد لتغطية كل ىذه اجملاالت.قل على االالعمليات. ولكن هبب 

 جتهيز ةكان خاص دلعاجل  األدوات وادلعمات الطبي  

حيث  واألدوات اآلالتأماكن التعقيم والتطهَت عايل اؼبستوى وزبزين  يفمستوى جيد من النظافة  هبب ضماف
الغرؼ اليت يتم فيها غسل األدوات اؼبلوثة.  فهية غَت نظيف تعتربأما األماكن اليت  .أف تلك األماكن تعترب أماكن نظيفة

 ,الستقباؿ األدوات واؼبعدات وتنظيفها , واحدةغرؼ منفصلةعلى االقل ثبلث هم أف يكوف ىناؾ ولذلك فمن اؼب
 وأخرى للتخزين. ,اؼبستوى( يلاالتطهَت ع ؼبعاعبة النهائية  التعقيم أوللفحص والتغليف واوأخرى 
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. يكوف خط سَت األدوات اؼبراد تعقيمها منظماً غرفة واحدة فيجب أف يتم تنظيمها حبيث أما إذا مل تتوافر اال 
ومن الضروري أف يتوافر على االقل حوض واحد  يفضل اثناف( ومنضدة كبَتة بدرجة كافية الستقباؿ االشياء اؼبتسخة 

أف تًتؾ مسافات  ويلـزن مغلقة(, ئخزاوذبفيف وتعبئة االشياء النظيفة كما هبب أف تتوافر مساحات للتخزين  يفضل 
فاصلة  بُت األماكن اليت يتم فيها تداوؿ األدوات اؼبتسخة وبُت األماكن النظيفة اليت يتم فيها تعبئة النظيف منها 

 الطبية. واآلالتمسار العمل لؤلدوات  (4-4)يوضح الشكل .

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 ـبطط يوضح مسار العمل  (4-4)شكل 

 اؼبستشفى: أجنحة وأ يف عنابر يتم

  .صبع األدوات اليت سيعاد استخدامها يف حاوية ملصق عليها بطاقة توضح ما فيها 

 أو ازباذ اإلجراءات البلزمة لتوصيل األدوات اؼبلوثة إىل قسم خدمات التعقيم ووبظر غسل أي منها يف عنابر 
 اؼبستشفى. أجنحة

 خصصة لذلك.التخلص من كرات القطن الطيب والضمادات يف اغباوايت اؼب 
 يتم يف قسم خدمات التعقيم:

 وضع األدوات اؼبلوثة يف اؼبكاف اؼبخصص لذلك.  -

 ت شخصيةايقوادواًي ابستخداـ ي دبحلوؿ إنزيبي سواء كاف ذلك آليًا أو غسل كافة األدوات دباء ومادة منظفة أو -
 مناسبة.

 فحص صبيع اؼبعدات لضماف نظافتها وعدـ تلفها. -

 ادللوث  األدوات استدقبال
 التعدقيم بوحمة

 المعالجة :

 ، التعقيم ، التطهير ، التنظيف

 التعبئة

 النظيفة األدوات تخزين

  األدوات توصيل

 العمليات غرف/  لعنابرا
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 التخلص منها. يتمأو  بعد عمل البلـز ذباه إزالة التلوث منها يتم تصليحهاإرساؿ األدوات التالفة ل -

 .يف صواين خاصة هاوضعو  تغليف األدوات النظيفة -

هاز  اؼبوصدة ربت درجة اغبرارة اؼبوصى هبا أويتم تطهَتىا حسب ما يتطلب جباحململة ابألدوات  يناو تعقيم الص -
 األمر.

 وات جافة سباماً كما هبب التأكد من سبلمة االشرطة البلصقة.التأكد من أف الصواين احململة ابألد -

 زبزينها يف غرفة نظيفة. أو  االجنحة( إعادة اؼبعدات إىل العنابر -

 تصميم قسم خمةات التعدقيم 

اؼبلوثة وذلك عن طريق حواجز مادية. ولكن  األماكنالنظيفة يف غرفة إعادة اؼبعاعبة عن  األماكنينبغي أف يتم فصل 
, مع (4-5)النقص يف اؼبوارد اؼبادية يبكن استخداـ نفس الغرفة كما يف الشكل  يكن ذلك فبكناً لضيق اؼبكاف أو إذا مل

 مراعاة ما يلي:

 أف ينتقل اؽبواء من األماكن النظيفة إىل األماكن غَت النظيفة. -
 لك اليت مت تطهَتىا.ت اؼبعقمة أو يتم تصميم مكاف العمل حبيث ال زبتلط األدوات اؼبتسخة مع تلك النظيفة أو -

 دخوؿ الذابب. يتم إغبلؽ أبواب غرؼ إعادة اؼبعاعبة للحيلولة دوف حدوث تلوث بسبب االتربة أو -

 أف يكوف ىناؾ ذبهيزات كافية ومناسبة لتطهَت اليدين. -

 يتم زبصيص طاقم عمل منفصل لكل منطقة. -

 يتم توفَت معدات منفصلة لكل منطقة. -

 لتخزين.أف يكوف لكل منطقة مكاف منفصل ل -

 التخزين يف قسم خمةات التعدقيم 

بعد إعادة معاعبة األدوات هبب أف يتم زبزين العبوات اؼبعقمة يف أماكن نظيفة وجيدة التهوية ليتم إرساؽبا بعد 
وات واؼبعدات بصورة منتظمة كما ينبغي أف يتم تسجيل استبلـ , وهبب أف يتم صبع األد االجنحة( ذلك إىل العنابر

 ىذه اؼبعدات وإرساؽبا, فبا يساعد على مراقبة استخدامها ومعرفة الفاقد منها.

 :ةالحظ 

مثل اؼبشارط وإبر اػبياطة يف احملاليل واؼبطهرات السائلة مهما كاف  اآلالتغَتىا من  ال يتم زبزين األدوات أو
زينها دائمًا يف حاوايت جافة. فاؼبيكروابت قادرة دائمًا على العيش والتكاثر يف ؿباليل اؼبواد اؼبطهرة نوعها, بل يلـز زب

 واؼبعقمة فبا قد يلوث ىذه األدوات ويؤدى إىل انتقاؿ العدوى.

 التجهيزات اخلاص  بطاقم عمل قسم خمةات التعدقيم 

قية اؼبناسبة  يفضل أف يتم تزويدىم بقفازات اس الو بلبؼبينبغي أف يتم تزويد طاقم عمل قسم خدمات التعقيم اب
للعُت إذا كانت النظافة يدوية(. أما أغطية االحذية فهي ليست  اتقياببلستيكية وو   مآزر( شديدة التحمل ومرايل

 ضرورية.

  ( .كما ينبغي أف يتم تطعيم طاقم عمل قسم خدمات التعقيم ضد االلتهاب الكبدي الفَتوسي  يب


