
دستور العمل  حفاظتی البراتوارهای پروتز دندان   
  ( Covid-19 )

نیروی انسانی  -  مواد و تجهیزات 

به همت جامعه دندانسازان ایران

به کوشش جامعه دندانسازان ایران



این مجموعه به کوشش جامعه دندانسازان ایران  گردآوری، تدوین  و تهیه شده است. 

گردآوری  و تدوین : 

 آقایان :  سعید آقامحمدی  و جواد رحمتی  

با تشکر از همکاری: 

  دکتر حسینعلی ماهگلی ،   دکتر عباس آذری ،  دکتر مهدی جهانگیری،  اقای جلیل قلی نواز ، 
اقای منوچهر رشوند  و خانم تهمینه باخور 

مطالب این دستورالعمل بر اساس آخرین اطالعات سازمان بهداشت جهانی (WHO )  و مرکز کنترل بیماری 
های امریکا ( CDC ) و سایر منابع  تهیه شده است  

این مجموعه با توجه به محدودیت زمانی در تهیه و تدوین،  از خطا های احتمالی مصون نبوده  همچنین مطالب 
آن در مواجهه با دانش و اطالعات روز دنیا قابل بررسی و تغییر است. لذا از خوانندگان محترم و صاحب نظران 

گرامی، مدیران البراتوار پروتز های دندانی ، جامعه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی  کار  - HSE  تقاضا 
می شود  نظرها و پیشنهاد های خود را برای به روزرسانی  به ادرس ایمیل info@idta.ir  ارسال فرمایند.  
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covid-19  شناسایی و ارزیابی
کووید-19  تازه ترین بیماری شناخته شده از خانوادۀ کرونا ویروسها است. کرونا ویروسی که سبب ایجاد این 
بیماری میشود، قطری حدود 125 نانومتر (0/125 میکرومتر) دارد. کوچکترین ویروسهای این خانواده اندازه ای 

حدود 0/06 میکرون و  بزرگترین آنهااندازه حدود 0/14 میکرون دارد.

نحوۀ مواجهه  افراد شاغل در محیط های کاری در این رابطه به دو دسته تقسیم بندی میشود: 

دستۀ الف: افرادی نظیر کارکنان خدمات بهداشتی درمانی و دیگر مشاغلی که به دلیل ماهیت کار خود در تماس 

مستقیم با افراد مبتال و یا سطوح آلوده به ویروس کرونا قرار دارند. 

دســتۀ ب:  افرادی هستند که در دستۀ اول قرار نمیگیرند. لذا نحوۀ ارزیابی ریســک اینگونه افراد همانند دیگر افراد 

جامعه اســت. یعنی درصورتیکه با فرد مبتال به کووید-19 تماسی نداشته باشند، سطح ریسک آنها پایین بوده و 
نیازی به محدودیت کاری ندارند.

باید توجه داشــت  با در نظر گرفنت فرهنگ بهداشت عمومی مردم، وضعیت کنونی امکانات و تجهیزات بهداشــتی، 
کنترلی بر سرعت باالی شیوع این بیماری نیست.

 این نکته که تاکنون واکســنی برای آن تولید نشده اســت، احتمال ابتال به این بیماری به ویژه در کارکنان دستۀ 
الف  بسیار باالست.

 از نظر شدت پیامدهای ناشی از این بیماری، علیرغم اینکه میزان مرگ ومیر جهانی ناشــی از این بیماری کمتر از 
3 درصد گزارش شده است  به دلیل اینکه تاکنون شیوۀ درمان قطعی و مشخصی برای این بیماری تعریف نشده 

است هنوز نمیتوان آمار دقیقی از مبتالیان، بهبود یافتگان ویا جانباختگان این بیماری در آینده پیش بینی کرد.



گزارشهای بین املللی زیادی در خصوص خســارتهای مالی و جانی ناشی از بی توجهی به راهکارهای پیشگیرانه در 

حوزۀ ایمنی و بهداشــت شغلی ارائه  میشود که نشان از ضعف دولت ها و  سازمانهای جهانی در پیاده سازی اقدامات 

کنترلی برای حفظ سالمت جامعه و اقتصاد  دارد. 

نظر به اهمیت همزمان موضوع سالمت و اقتصاد در جامعه در یک  بررســی اجمالی و کلی میتوان پی برد که مدیران 

البراتوارهای پروتز دندان با دو رویکرد  ≪منفعالنه≫ یا ≪فعاالنه≫  به تاثیر رویداد های حوزه سالمت و اقتصاد در 

موسسه خویش برای مقابله با بیماری کووید-۱۹ واکنش نشان می دهند. 

در رویکرد منفعالنه  اقدامات پیشــگیرانه ای انجام نمیشود در نتیجه  عامل بیماری زا (ویروس کرونا) به محیط 

البراتوار  سرایت خواهد کرد. چنین رویکردی پیامدهایی از جمله مرخصی اجباری شاغلین در البراتوار، غیبت از کار، و 

کاهش و تاخیر در زمان تحویل  سفارشات و حتی توقف فعالیت البراتوار  را رقم خواهد زد. در مقابل، در رویکرد فعاالنه 

و هوشمند، میتوان با اتخاذ تدابیر علمی و عملی این عامل زیان آور را تحت کنترل درآورده و با آن مقابله کرد. 



جدول مقایسه رویکرد منفعالنه و فعاالنه  در برابر عوامل محیطی

رویکرد فعاالنه رویکرد منفعالنه

 اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع هرگونه
رویدادی انجام میشود

 اقدامات اصالحی بعد از وقوع رویداد انجام
میشود

 بـر مـبنای مـدیـریـت ریـسک (شـامـل شـناسـایـی
  خـطرات و ارزیـابـی ریـسک) اسـتوار اسـت

 بیشتر بر مبنای مدیریت بحران و کنترل حوادث
و بیماریهایی است که اتفاق افتاده است

هیچگونه خسارتی به دنبال ندارد  خسارتهای مالی و جانی (با شدت های
 مختلف) به موسسه تحمیل میشود. خسارتهای
 مالی شامل هزینه های پنهان و آشکار خواهد
 بود و گاهی محاسبۀ جزئیات این خسارات

 سخت خواهد بود

 منابع مالی مشخص و محدودی به عنوان
سرمایه صرف میشود

 منابع مالی زیادی  برای  خسارت اسیب  های
وارد شده  باید صرف شود

 اقدامات با اختیار و در بازۀ زمانی مناسب و
 در کمال آرامش پیاده میشود

 اقدامات از روی اجبار (قانونی، اجتماعی،
 اخالقی) و دربازۀ زمانی کوتاه (دارای

 محدودیت زمانی برای اجرا) و با استرس و
اضطراب انجام میشود

 احساس اعتماد و تعلق خاطر بیشتر به
 موسسه تابع ایجاد میکند

 بعد از وقوع رویداد و ناتوانی در کنترل آن،
 موجب  بی اعتمادی و کاهش تعلق خاطر به

  موسسه میشود

  تالش در جهت مقابله و مبارزه با وقوع هرگونه
  رویداد

 احساس اعتماد و تعلق خاطر بیشتر به
موسسه ایجاد میکند

موسسه ابتکار عمل را در دست دارد موسسه  موضع تدافعی دارد



رویکرد فعاالنه و مدیریت  چرخه زیستی

نکتۀ اصلی در رویکرد فعاالنۀ مقابله با عامل زیان آور شــغلی (ویروس کرونا)، مدیریت چرخۀ زیســتی ویروس است.

این بدان معناســت که اگر البراتواری قصد دارد از مزایای ِ رویکرد فعاالنه بهره  گیرد باید چرخۀ بیولوژیکی ویروس 
را بین کارکنان مدیریت کرده و قطع نماید. زیرا در حال حاضر، درمان قطعی، همچنین واکسیناسیون برای بیماری 
کووید-19 وجود ندارد. بنابراین، بهترین راهبرد برای پیشگیری و شکسنت زنجیره انتقال ویروس بر اساس برنامۀ 

مدیریت چرخۀ زیستی است.

به طور کلی برنامۀ مدیریت چرخۀ زیستی ویروس، سه اصل مهم دارد:

 اصل خودمراقبتی، اصل دگرمراقبتی و اصل خودقرنطینگی. هر کدام از این محورها دارای روشهای اجرایی 
پیشگیرانۀ مخصوص است که تأکید آنها بر شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک زیستی و باال بردن سطح آگاهی 

شاغلین، از طریق ایجاد حساسیت منطقی اما غیراضطراب زا، برای ترغیب  کردن آنان به رعایت توصیه های 
بهداشــت فردی و عمومی است. مسیر مدیریت چرخۀ زیستی ویروس کرونا در محیط کار، از طریق مشارکت 

مسئوالنه و آگاهانۀ مدیران و کارکنان برای مقابله با ویروس کرونا اعمال خواهد شد.



اصل خودمراقبتی 

خودمراقبتی، عملی است که در آن هر فرد از آگاهی، دانش، مهارت و توان خود استفاده میکند تا «به طور مستقل» از 
سالمت خود مراقبت کند. 

- اصل دگرمراقبتی 

دگر مراقبتی، شــبیه خودمراقبتی است؛ با این 
تفاوت که فرد به جای مراقبت از خود از 

همکارانــش نیز، مراقبت میکند. در واقع، فرد با 
آگاهی، دانش، مهارت و توانی که دارد ســعی 

میکند مانع از انتشار ویروس در محیط کار 
شــود و به این ترتیب، از سالمت  همکاران خود 

پاسداری میکند. 

اصل خودقرنطینگی 

خودقرنطینگی، یعنی ماندن در خانه. با این کار، 
برای اینکه ویروس در محیط کار شیوع پیدا 

نکند و کارکنان دیگر نیز به ویروس آلوده 
نشوند، فرد تا زمانی که بهبود یابد، در منزل 
میماند. توصیه میشود کارکنانی که عالئم و 

نشانه های تب (دمای بدن بیشتر از38 درجه)، 
خستگی، سرفۀ خشک، تنگی نفس، گرفتگی و 

آبریزش بینی دارند، به مرخصی رفته و در منزل 
خود قرنطینه شوند و در صورت تشدید عالئم به 

مراکز درمانی  مشخص شده مراجعه نمایند. 



بهداشت فردی
اگر احســاس بیماری دارید و عالئم تنفسی مانند سرفه، عطسه یا تنگی نفس دارید، ماســک بپوشید. مهمتر از همه، 1)

فوراً با پزشک مشورت کنید و اگر هنوز هم به اندازۀ کافی توانایــی کار دارید، به جای ورود به البراتوار ، از راه دور 

کار کنید 

از مراودات غیرضروری در محیط  با همکاران خود و همچنین از رفت وآمد به دیگر اتاقها بکاهید.2)

 3) حتی االمکان جلسات و همایشها و دوره های آموزشی را به تعویق بیندازید. در صورت امکانپذیر نبودن توصیه 
میشود به صورت مجازی برگزار کنید.

 4) حتی االمــکان نظافت اتاق خود را خودتــان انجام دهید و از رفت وآمد کارکنان خدماتی به اتاقهای مختلف 
جلوگیری کنید. این کار از انتقال ویروس می کاهد.

 5) برای ملس دکمه های آسانسور، از دستمال کاغذی استفاده کنید یا اینکه این کار را با یک کلید یا جسم فلزی انجام 
دهید و سپس، آن را ضدعفونی کنید.

 6) به طور مرتب، دستهایتان را  به مدت 20 ثانیه، با آب و صابون بشویید. 

7) از مصرف خوراکیهای تضعیف کنندۀ سیستم ایمنی پرهیزکنید. 

8) از دست دادن و روبوسی کردن با یکدیگر پرهیز کنید. 

9) همۀ کارکنان باید فاصلۀ  حداقل 2 متر از یکدیگر را برای پیشگیری از بروز بیماری رعایت کنند. همچنین بهتر اســت 
با نصب یک نوار یا مانع و یا جداکننده شیشه ای، فاصله حداقل دو متری ایجاد شود. 

10) در صورت مشاهدۀ عالئم مشکوک به 
مراکز درمانی مراجعه کنید. 

11) هنگام عطسه یا ســرفه کردن از 
دستمال کاغذی استفاده کنید 

(درصورتیکه دستمال وجود نداشت، از 
قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه 

استفاده کنید). 

12) با دستهای آلوده چشم، بینی و 
دهان خود را ملس نکنید. 



 
  ارزیابی دقیقی ازمناطقی که ممکن است توسط افرادمشکوک به بیماری آلوده شده باشــد، انجام دهید. ارزیابی را با •

مشــورت کردن با مراکز بهداشتی درمانی یا دانشگاههای علوم پزشکی یا راهنماییهای اختصاصی وزارت      

بهداشت انجام داده، ورود به ان مناطق  بیشتر مورد قرار گیرد و  اقدام به پاکسازی و ضدعفونی بشود . 

در شرایط فعلی  بهتر است تمام موارد ورودی با البراتوار با احتمال الودگی باال در تظر گرفته شود •

 برای افرادی که مسئولیت کنترل عفونت، ورود  و خروج ایمپرشن ها، مدلهای گچی و….  رفت و آمد پیک ها را به •
عهده دارند،  حفاظتهای الزم را در نظر بگیرید. 

 برای حذف آلودگی ها هیچگاه ازاسپری آب یاهوای فشرده استفاده نشود.•

 به طورمرتب تمام سطوحی را که درمحیط کار ملس میشود تمیز شوند .•

 اسپری محلول ضدعفونی یا  دستمال آغشته به محلول ضدعفونی فراهم کنید تا کارکنان همۀ سطوح مورد تماس را •
قبل از هر بار استفاده تمیز کنند. 

آموزش کافی شاغلین برای کنترل بهداشت فردی و بهداشت محیط  میبایست صورت پذیرد.•

   شاغلین در البراتوار های پروتز دندان باید در صورت مواجهه با موارد مشکوک به کرونا از وســایل حفاظت فردی 
مناسب مانند : لباس، دستکش، ماسک N95 یا  FFP2 ، وسایل حفاظتی مانند عینک ، شیلد صورت ، استفاده کنید.

سیستم تهویه  برای اتاق های البراتوار میبایست کامال  جداگانه از سیستم تهویه میز های کار طراحی شوند. ( در •
صورت وجود سیستم میلینگ در البراتوار تهویه ان بصورت کامال جداگانه طراحی شود ) در صورت امکان  سیستم 

های  تهویه  دارای هواکش های قوی با فیلتر های کربن دار  باشند

 هنگام پالیش آکریل و استفاده از پیرپونس میبایست تهویه به گونه ای باشد که از انتشار گرد و غبار ناشی از •
کارکرد دستگاه کامال جلوگیری گردد . پیشنهاد میشود برای اماده کردن پیرپونس بجای آب از محلول ضدعفونی 

استفاده شود.  ترجیحا برای پالیش هر کار به مقدار الزم همان کار پیرپونس اماده و استفاده شود. 

در دسترس بودن وسایل حفاظتی مناسب برای پرسنل در تمام بخش های البراتوار .•

فاصله  میز های کار و فاصله بین افراد در البراتوار میبایست حداقل ۲مترباشد .•

براساس استانداردهای بهداشتی موجود، تری های پالستیکی یکبار مصرف تلقی میشوند•



مدیریت بهداشت محیط و کنترل عفونت البراتوار 

 سطوح دارای تماس مشــترک، شامل دیوار و کف، دربها، دستگیره ها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده ها، کیبورد مانیتور ، کمد، •
کابینت، گوشی تلفن، دستگاههای کارتخوان و ATM، کفپوشها، کلید و پریزها، وسایل عمومی و نظایر آن  باید ابتدا گندزدایی  

و سپس با دستمال تمیز  خشک  و شوند. 

توصیه میشــود در فصول سرد ســال، بعد از اتمام نوبت کاری و خارج شدن کارکنان از البراتوار، سامانۀ گرمایشی  را خاموش •
کرده و درب و پنجره ها را چندساعتی باز بگذارید تا هوای اتاقها تعویض شود. صبح روز بعد نیز قبل از ورود کارکنان به 
البراتوار باید سامانۀ گرمایشی را روشن کنید و دربها را ببندید تا از هدررفت انرژی جلوگیری شود و هم اتاقها گرم بمانند.

بیمــاران یا افراد مشــکوک را از بقیۀ کارکنان جدا کنید.•

از ِتــی مخصوص فقط برای گندزدایی مکانهایی که امکان آلودگی بیشتر وجود دارد استفاده کنید.•

  نظافت را از یک نقطه آغاز کنید و در سمت مقابل به پایان برسانید. •

 ۲عدد باکس مجزای  مخصوص برای ورود  و خروج مرسوالت ارسالی و دریافتی، خارج از درب ورودی البراتوار  طراحی کنید.•

کمدهای مجزا برای لباس کار  کارکنان در محیط کار و لباس خارج از محیط کار طراحی و اماده کنید.•

در صورت امکان از البسه یکبار مصرف  و کفشهای راحتی مخصوص برای محیط کار استفاده شود.•

جدا کردن محل آبدارخانه، آماده سازی غذا و استراحت از مجاورت محل قالب ریزی و پسماندها الزم و ضروری است.•

 در صورت امکان طراحی و نصب تونل بهداشتی در قبل از درب ورودی البراتوار . •

سرویس های  بهداشتی البراتوار باید به تهویه مناسب مجهز باشند تا هوای داخل کامال تصفیه شود. حداقل روزی ۲ بار •
میبایست تمام سطوح شسته و ضدغفونی  شوند.



ماسک N95 چیست ؟ 
ماسک فیلتردار n95 که در آلودگی هوا یکی از ماسک های مناسب به شمار می آید طبق استاندارد امریکایی 

NIOSH برای درجه فیلتراسیون ماسک ها نامگذاری شده است که n به نشانه ی عدم مقاومت نسبت به روغن و 
95 به معنای فیلتر کردن ذرات گرد و غبار بیش از 95 درصد می باشد. 

ماسک FFP2 چیست و FFP2 مخفف چیست 
ماسک FFP2 نوعی از ماسک فیلتردار با فیلتر ثابت می باشد که با استاندارد EN149:2001 نامگذاری شده 

است در این نام گذاری  FFP2 به این معناست که این ماسک تا 94% از ذرات مضر در هوا با اندازه بین 2 و 5 
میکرون را فیلتر می کند. 

تفاوت ماسک N95 و ماسک FFP2 چیست ؟ 
ماسک N95 طبق استاندارد امریکایی NIOSH نامگذاری شده است که از نظر درصد فیلتراسیون تقریبا معادل 

ماسک FFP2 است که با استاندارد اروپایی EN149:2001 نامگذاری شده است 

تفاوت ماسک ffp2 و ffp3 چیست 
ماسک FFP2 تا 94% از ذرات بین 2 و 5 میکرون شامل غبار های ریز ، فیبر ها ، غبار های مرطوب ، غبار های 
روغنی را فیلتر می کند در حالی که ماسک FFP3 تا 99% از ذرات کمتر از 2 میکرون را فیلتر می کند و قوی تر 

از ماسک ffp2 است. 

استاندارد EN149 چیست 
ماسک های که با استاندارد EN149:2001 مطابقت دارند برای محافظت در برابر ذرات معلق مرطوب موجود در 
هوا ، جامدات و ذرات معلق روغنی موجود در هوا طراحی شده اند . در استاندارد EN149: 2001 سه دسته از 
حفاظت برای ماسک فیلتر دار به نام های  FFP1و FFP2 و FFP3 بر اساس کارایی فیلتر طبقه  بندی شده اند . 

ماسک فیلتردار کربن اکتیو یا کربن دار چیست ؟ 
در این نوع ماسک ها الیه هایی از کربن فعال شده ( کربن اکیتو ) به منظور حفاظت در مقابل گاز ها و بخار ها 

در نظر گرفته می شوند که باعث می شود که بوی آلودگی و گازهای مضر هوا به داخل ماسک نفوذ نکند 

 



 ffp2  و n95  تاریخ انقضا و عمر مفید و مدت زمان استفاده از ماسک فیلتردار

به طور عمومی عمر مفید ماسک فیلتردار n95 و ffp2 می تواند تا 8 ساعت کاری باشد اما بطور کلی در سه 

حالت زیر باید ماسک فیلتردار n95 یا ffp2 تعویض شود : 

اگر فرم کاسه ای ماسک حالت خود را از دست داده باشد و روی صورت را به طور کامل  نپوشاند باعث نشت 

هوای بیرون به درون ماسک می شود. 

اگر با وجود زدن ماسک روی صورت بوی دود و هوای آلوده از بیرون را احساس می کنید. 

اگر فیلتر ماسک کثیف شده باشد و آلودگی ها گردو غبار روی سطح آن دیده شود که قابل تمیز شدن نباشند 

 FFP2 و n95 نحوه و دستورالعمل استفاده از ماسک فیلتردار

به طور عمومی ماسک فیلتردار n95 و ffp2 نباید بیش از 8 ساعت کاری استفاده شوند ، برای استفاده درست 

از ماسک فیلتردار باید مراحل زیر را انجام دهید : 

ابتدا دست ها باید قبل از تماس با ماسک با آب و صابون به خوبی شسته شوند. 

سپس ماسک از جعبه خارج شده و از نظر عدم وجود پارگی و یا سوراخ شدگی بررسی می گردد. 

قسمت باالی ماسک دارای قطعه ای است که باعث محکم شدن ماسک بر روی بینی می شود.  بنابراین از این 

طریق قسمت باالی ماسک قابل تشخیصی باشد. 

بند ها و یا کش های نگهدارنده و محکم کننده ماسک باید به درستی در پشت سر قرار گرفته و ماسک به طور 

کامل بر روی صورت قرار گیرد. قسمت باالی ماسک را به کمک قطعه محکم کننده و شکل دهنده ماسک بر روی 

بینی محکم کنید تا به فرم بینی درآید. شایان ذکر است که ماسک باید به طور کامل بینی و دهان را بپوشاند. 

با دم و بازدم می توان قرارگیری صحیح ماسک را بر روی دهان و بینی کنترل نمود. در زمان دم نباید هوا از 

کنارهای ماسک وارد دهان شود. هوای ورودی فقط باید از طریق فیلتر ماسک وارد دهان گردد. در زمان بازدم نیز 

نباید هیچگونه هوایی از کناره های ماسک خارج شود. ماسک به طور معمول برای افرادی که دارای ریش و 

سبیل می باشند نمی تواند به طور صحیح دهان و بینی را بپوشاند.



بهداشت سطوح   و تجهیزات
بر روی تجهیزاتی مانند ویبراتور، کیبورد کامپیوترها و نظایر آن از کاور استتفاده کنید و در پایان هر روز آنها را •

تعویض نمایید.

به منظور جلوگیری از انتشار احتمالی ویروس، از سامانه های الکترونیکی برای انتقال  اطالعات از کلینیک به البراتوار •
بجای کاغذ استفاده شود. 

سطوح میزها، ابزار ها  و تجهیزات  ، دیوارها و دسته صندلی ها را به طور مستمر، گندزدایی کنید. •

وسایل شخصی محل کار مانند : ابزار های شخصی ، هندپیس ها  ، سطوح کیس ها و موس های کامپیوتر •
وکارتابلهای اداری، تلفن ثابت و تلفن همراه را به طور مستمر ضدعفونی کنید.

 از قلم و کاغذ و صفحه کلید شخصی استفاده و آنها را نیز ضدعفونی کنید.•

 از یک مادۀ گندزدای مناسب با پایۀ کلر، اتانول۷۰٪ ، پراکسید هیدروژن  استفاده کنید.•

 سطل آشغال دربدار را در محیط کار و به دور از محل استقرار افراد قرار دهید. •

در صورت آوردن تغذیه و وعدۀ غذایی در محیط کار باید آن را در کمد شخصی قرار داده و قبل از مصرف غذا، سطوح •
خارجی آن  ضدعفونی گردد و سپس، ضرورتاً قبل از مصرف مجدداً داغ  گردد. 

درب های اتاقهای کار را نیمه باز نگه دارید عالوه بر کمک به جریان هوا در محیط البراتوار ،  از دستگیره های آنها هم •
برای بازکردن درب استفاده نشود. 

 تمام ابزارهای  فلزی مانند فرز های کارباید و املاسه ها که   قابلیت ضدعفونی دارند بعد از هر استفاده ضدعفونی•
 شوند  ویا در صورتی که بین میزهای کار در گردش می باشند، می بایست با اسپری محلول های ضدعفونی  بر پایه

   اتانول ۷۰٪ ویا دستگاه های اولتراسونیک ( دارای محلول ضدعفونی بر پایه اتانول ۷۰ درصد ) ضدعفونی  گردد.

 مسئول نظافت البراتوار و در صورت امکان  سایر پرسنل از پاپوشی استفاده کنند که قابل شستشو و استریل باشد.•



مدیریت نیروی انسانی
نیروی انسانی  یکی از  ارزشمند ترین ظرفیت های  هر البراتوار پروتز های دندانی می باشد.  بنابراین تمامی تالش  

مدیر البراتوار در این شرایط برای حفظ سالمت جسمی و روانی همچنین باال بردن کارایی نیروی انسانی مصروف 
میگردد.  بدین منظور آموزش پرسنل البراتوار و آگاهی رسانی  درباره ویروس covid -19 یکی از اصلی ترین موارد 

میباشد.

تمامی شاغلین البراتوار ( فنی - اداری ) می بایست نسبت به چگونگی محافظت خود و همکاران در برابر ویروس •

covid-19 اطالعات کافی داشته باشند.

در صورت امکان اولویت با انجام کارها به روش الکترونیکی و استفاده از تکنولوژی دیجیتال برای تهیه ایمپرشن •
میباشد لذا پیشنهاد میشود با مشورت با کلینیک مربوطه در صورت  امکان از متریال زیرکونیا و دای سیلیکات ها 

بجای بیس متال استفاده شود .

در صورت امکان  مکاتبات البراتوار با کلینیک  شامل ارائه طرح درمان یا بیان خواسته ها و نکات درخواستی برای •
ساخت رستوریشن ها   با کمک فناوری های دیجیتال (مانند اپلیکیشن ها ی اجتماعی ) انجام شود. به این ترتیب 

یکی از عوامل انتقال  بیماری زا ( برگه های کاغذی ) حذف می شود.

پیک  ها

آموزش پیک ها یکی از اصلی ترین  راه ها برای حفظ سالمت محیط کار و کنترل بهداشت وعفونت در البراتوار پروتز 

دندان می باشد.

پیک ها می بایست قبل از تحویل گرفنت مرسوله تایید ضدعفونی شدن ایمپرشن ها  و گندزدایی مدل های گچی و دیگر 

موارد مانند فریم های فلزی یا زیرکونیا ، بیس های آکریلی، اپالینس ها یا موم بایت، و سایر متعلقات را در کلینیک 
والبراتوار از مسئول بهداشت مربوطه جویا شوند.

اطمینان حاصل شود که برگه طرح درمان بصورت جداگانه و کامال ایزوله و جدا از ایمپرشن ها قرار دارد.

پیک میبایست برای تحویل و همچنین دریافت مرسوالت به باکس مخصوص تعبیه شده در بیرون البراتوار مراجعه 

کند .



 مسئول کنترل عفونت و بهداشت محیط

لزوم تعیین یک فرد و آموزش وی به عنوان مسئول بهداشت محیط و کنترل عفونت در البراتوار با مسئولیت های زیر :

۱-   کنترل رعایت  بهداشت فردی پرسنل و اجرای دقیق اصول  کنترل عفونت و بهداشت محیط در البراتوار 

covid-19 ۲.   آشنایی کامل به دانش روز و  دستورالعمل های کنترل عفونت در شرایط اپیدمی      

      ۳.  ارتباط مستقیم و موثر با مسئول  همتای خود در کلینیک ها و درمانگاه ها

      ۴. هماهنگی و کنترل روند ضدعفونی ایمپرشن ها و گندزدایی مدل های گچی و سایر متعلقات آن از کلینیک همچنین

           کنترل بر حسن اجرای همین مراحل در البراتوار قبل از ارسال به کلینیک

      ۵.  کنترل بر اجرای صحیح  ضدعفونی ایمپرشن ها، پروتز های قدیمی ،مدل های گچی ،آرتیکوالتورها ،فرز ها، برس ها و

             الستیک های پرداخت  و دستگاههای ارتودنسی در تمامی مراحل مربوطه

       ۶- این مسئول  الزاما میبایست  در طی انجام وظایف خویش  از تجهیزات  حفاظت شخصی  (PPE )  استفاده نماید و ترجیحا 

             با رعایت اصول ذکر شده  آخرین شخصی  باشد که از البراتوار خارج می شود .

              بدیهی است مدیر البراتوار  مسئول مستقیم نظارت بر حسن انجام وظایف فرد مربوطه خواهد بود .



کنترل  عفونت و بهداشت قالب ها ی دندان و مدل های گچی

قالب های دندانی یا ایمپرشن های  تهیه شده از بیمار همچنین مدل ها یا کست های  گچی  از موارد مهم  انتقال 
عوامل میکروبی  هستند که ضدعفونی آنها قبل از ارسال، بسیار مهم و ضروری می باشد

 میتوان برای ساخنت محلول های ضدعفونی در مصارف مختلف، از فرمولهای ارائه شده زیر استفاده نمود :



(Impression materials)مواد قالبگیری
   آلژینات

آلژینات(هیدروکلوئید غیرقابل برگشت) یکی از 

رایج ترین انواع مواد قالبگیری در دندانپزشکی 
است. به دليل سطح مواد تشكيل دهندۀ 

آلژينات،امکان تجمع ميكروبي آن بیشتر است.به 

همني دليل ضدعفوني كردن اين مواد ضروري به 

نظر می رسد

 . ضدعفوني كردن آلژينات به این روش توصیه میشود:
o   شست وشوی قالب در زیر جریان آب برای گندزدایی اولیه از بزاق، خون و مواد اضافی و تکان دادن قالب

o   غوطه ورکردن قالب دریافت شده از کلینیک به مدت ۱۰ دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم ( 10/1)
o   قرار دادن ایمپرشن درون گاز آغشته به محلول فوق در یک بستۀ پالستیکی به مدت 10 دقیقه

آلژینات یک کربوهیدرات کامال  آبدوست است و با قرار گرفنت در محلولهای آبی، نگرانی از جذب آب و تغییرات ابعادی  

آن وجود دارد. خوشبختانه، بسیاری از انواع آلژینات مانند New KromoPan, Algioplastو Yeltrate Plusمیتوانند 
بدون نگرانی از تغییر به مدت حداقل 10 دقیقه در محلول ضدعفونی غوطه ور شوند.

 یکی از عمده ترین نگرانی ها، تغییر حجم ماده قالبگیری در طی مرحله ضدعفونی است. مصرف اسپری ضدعفونی کننده در 
بعضی از موارد  قابل اطمینان نیست و ترجیحاً  غوطه ور سازی قالب در محلول ضدعفونی برای حداقل 10 دقیقه توصیه میشود.  

دندانپزشک باید راهنما و دستورالعمل کارخانه سازنده ماده قالبگیری را در ارتباط با روش ضدعفونی کردن آن مطالعه و طبق آن 
عمل کند، انجمن دندانپزشکان آمریکا(ADA) محلولهای ضدعفونی زیر را برای ضد عفونی قالب تهیه شده(Impression) توصیه 

میکند.
1.     محلول کلرین(هیپوکلریت سدیم) رقیق 10/1 که هر روز باید عوض شود.

2.     محل یدوفر213/1.

3.     محلول فنل سنتتیک(صناعی) 32/1
4.     گلوتارآلدئید 2 درصد.

توصیه میشود محلولهای ضدعفونی هر روز به صورت تازه ساخته و استفاده شوند.
برخی از مواد قالبگیری مورد استفاده در دندانپزشکی همراه نامهای تجاری آنها در جدول زیر آورده شده است. توجه به 

دستورالعمل کارخانۀ سازنده برای ضدعفونی کردن ضروری است.



پلی اتر 
مواد قالبگیری پلی اتر از جمله مواد االستومری هستند که به عنوان یکی از با ثبات ترین مواد قالبگیری شناخته شده اند.

 برخی از انواع آن به غوطه ور شدن در هیپوکلریت سدیم ( 10/1) حساس هستند. 
در این صورت میتوان مشابه آلژینات حساس به رطوبت عمل شود.

o  شسنت قالب در زیر جریان آب برای گند زدایی اولیه از بزاق، خون و مواد اضافی و تکان دادن قالب
o  اسپری با مواد ضد عفونی مناسب مانند دکونکس

انواعی از ماده قالبگیری پلی اتر(مانند impregum)نیز باغوطه ور کردن به مدت 10 دقیقه در محلول ضدعفونی میشوند .

   آگار(هیدروکلوئید قابل برگشت)

 آگار قابل غوطه ور شدن به مدت 10 دقیقه در محلول هیپوکلریت 
سدیم (10/1) و یا یدوفر (213/1) میباشد.  همچنین پلی سولفیدها 

و سیلیکون ها هم قابل غوطه ور شدن در محلول ضدعفونی 
هستند.

(ZOE)زینک اکساید اژنل  

 اطالعات کاملی در مورد زینک اکساید اوژنول در دسترس 
نیست؛ اما غوطه ور کردن آن در گلوتارآلدئید (2 درصد) و یا 

یدوفر (213/1)  به مدت ده دقیقه توصیه شده است. گلوتارآلدئید 
محرکی قوی برای پوست و مخاط است بنابراین باید به خوبی 

شسته شود.

رستوریشن ها

در رستوریشن های  بیس متال  ( PFM ) و فول سرامیک (زیرکونیا )  
عالوه بر  روش غوطه وری در محلول هیپوکلریت سدیم ( با رقت ۱ به ۱۰) 
میتوان از روش اسپری کردن با محلول اتانول یا دکونکس استفاده کرد .

نکته مهم : در رستوریشن های فول سرامیک ( لیتیوم دای سیلیکات) بعلت 
حساسیتی که در مجاورت با محلول هیپوکلریت سدیم وجود دارد ضد 

عفونی با این محلول توصیه نمیشود زیرا باعث آسیب به این نوع 
رستوریشن ها خواهد شد . بنابراین غوطه وری در محلول اتانول ۷۰ 

درصد به مدت ۵ تا ۱۰دقیقه در ظرف سربسته یا اسپری دکونکس  
پیشنهاد میشود. 



موم بایت و پروتز در حال ساخت در دهان بیمار

ضدعفونی کردن موم بایت و پروتز در حال ساخت در دهان بیمار به این ترتیب انجام میشود :

o     شست و شوی در زیر جریان آب برای گندزدایی اولیه از بزاق، خون و مواد اضافی و تکان دادن  آنها

o     غوطه ور کردن در محلول ضدعفونی هیپوکلریت سدیم10/1 به مدت 10 دقیقه

  کامپاند، پلی سولفیدها و سیلیکونها

سیلیکونها  و کامپاند ها  یکی از قدیمی ترین مواد قالبگیری است. کامپاند برای  بردرمولدینگ  قالبهای دنچر 
کامل  به کار میرود.ضدعفونی آن بصورت غوطه ور نمودن در هیپوکلریت سدیم 10/1 به مدت حداقل ده دقیقه 

توصیه شده است. اگرچه اسپری مواد ضدعفونی برای برخی مواد حساس به رطوبت امتیاز تلقی میشود ولی 

اصوال اثر غوطه ور کردن را ندارد.  در مجموع و بجز موارد استثنایی(ضدعفونی ماده قالبگیری به پیشنهاد 

کارخانه سازنده) توصیه میشود.

پروتز آکریلی

برای ضدعفونی کردن پروتز آکریلی میتوان از هیپوکلریت سدیم استفاده کرد (10 دقیقه در  (10/1 ) یا 5 دقیقه در 

(5/1 )  . استفاده از گلوتارآلدئید به عنوان محلول ضدعفونی قوی برای این منظور توصیه نمیشود.

در مورد پروتز با ساختار فلزی همیشه نگرانی از صدمه به ساختار فلزی در نتیجۀ غوطه ور کردن در محلول 
ضدعفونی وجود داشته، اما بیشتر گزارشات حاکی از عدم آسیب به ساختار فلزی طی غوطه ور کردن 10 دقیقه ای 

در محلول ضدعفونی است. استفاده از پاکتهای پالستیکی زیپ دار برای پرهیز از پراکنده شدن محلول ضدعفونی 
توصیه میشود. البته، قبل از قرار دادن در محلول ضدعفونی پاک کردن آن ضروری است.



مدل های گچی

ضدعفونی کردن کست گچی یا مدل ریخته شده مشکل تر از ضدعفونی خود ایمپرشن تهیه شده از دهان بیمار میباشد. 
بنابراین، ضدعفونی ایمپرشن  طبق دستورالعمل کارخانۀ سازنده توصیه میشود. برای اطمینان از ضدعفونی  شدن کامل 

کست ها پس از گذشت حداقل 24 ساعت  از Set شدن اولیه،  به مدت یک ساعت در محلول ضدعفونی (هیپوکلریت سدیم 
خالص 25/5 درصد، هیپوکلریت سدیم با (10/1) و یا یدوفر با ( 213/1 )  ) غوطه ور گردد. در این حالت  توصیه می شود که محلول 

ضدعفونی با سولفات کلسیم(CaSO4) اشباع شود تا به سطح گچ آسیبی وارد نشود. برخی نیز استفاده از محلول 
ضدعفونی فوق را  برای مخلوط کردن با گچ در ابتدای کار توصیه میکنند. روش اخیر گرچه مفید است، اما مسئله آلودگی 

قالب را حل نمیکند. در صورت استفاده از کست گچی جهت ارزیابی در محیط جراحی، ضدعفونی کردن کست گچی مطابق 
روش ذکر شده توصیه میشود.

 استفاده از ضدعفونی قوی توسط Microwave(3 دقیقه، 600 وات) میتواند جایگزین روش شیمیایی شود، اما استفاده از  
توان باالتر  و به مدت بیشتر بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مدل  گچی اثر سوء میگذارد. استریلیزاسیون مدل گچی با 

حرارت باال (آب جوش، حرارت خشک و مرطوب) قبل از ساخت پروتز غیر قابل قبول است.

اباتمنت ها، فرز های املاسی و دیگر اجزاي فلزی

برای قطعات و ابزارهای فلزی البراتوار مثل انواع فرزها ، قطعات فلزی ایمپلنت مانند اباتمنت ، آنالوگ و .... که به 

هیپوکلریت سدیم حساس هستند( چون ممکن است باعث زنگ  زدگی و خوردگی و آسیب شود) بهتر است  جهت   

گند زدایی از یکی از روش های زیر استفاده شود:
 محلول ضدعفونی  کننده با بیس اتانول 

 محلول دکونکس
 شست و شوی زیر شیر آب با مسواک و مایع صابون.

استفاده از دستگاه اولتراسونیک  بر پایه محلول های  ( اتانول ۷۰ درصد ) 

برس و نمد پالیش

برای برس ها استفاده از  آب و صابون یا محلول های ضدعفونی مناسب توصیه می شود.

برای نمد ها بهترین روش اسپری محلول ضدعفونی و سپس خشک کردن 

در معرض نور خورشید یا هیترها  می باشد.



حفاظت محیطی
نوع  پوشش محافظ  فردی  

Personal protective Equpment 
( PPE )

محل فعالیت

بهـداشـت سـطوح بـا اســتفاده از محــلول هـای بـا 
بـیس اتـانـول ۷۰ ٪ 

تـهویـه مــحیطی بـا هـواکـش هـای قـوی
مـاسـک اسـتانـدارد  دســتکش   عـینک مـحافـظ و لـباس کـار  مـناسـب 
 مـاسـک اسـتانـدارد  دســتکش   عـینک مـحافـظ و لـباس کـار  مـناسـب 

مـاسـک اسـتانـدارد  دســتکش   عـینک مـحافـظ و لـباس کـار  مـناسـب 
مـاسـک N95   یـا  FFP2   دســتکش   ، شـیلد  ، گـان ایـزولـه

مـنشی   
اپـراتـور نـرم افــزار 

حـسابـدار  
مـدیـر داخــلی  
نـظافـت چـی

بهـداشـت سـطوح بـا اســتفاده از محــلول هـای بـا 
بـیس اتـانـول ۷۰ ٪ 

تـهویـه مــحیطی بـا هـواکـش هـای قـوی 
تـهویـه اخـتصاصـی مـیز هـای کـار  بـا فــیلتر هـای 

کـربـن دار

مـاسـک N95   یـا  FFP2 ،  دســتکش   ، شـیلد  و لـباس کـار  مـناسـب 
مـاسـک N95   یـا  FFP2   دســتکش   ، شـیلد  ، گـان ایـزولـه 

مـاسـک N95   یـا  FFP2 ،  دســتکش   ، شـیلد  و لـباس کـار  مـناسـب 
مـاسـک N95   یـا  FFP2 ،  دســتکش   ، شـیلد  و لـباس کـار  مـناسـب  
مـاسـک N95   یـا  FFP2 ،  دســتکش   ، شـیلد  و لـباس کـار  مـناسـب 
مـاسـک N95   یـا  FFP2 ،  دســتکش   ، شـیلد  و لـباس کـار  مـناسـب 

مـاسـک N95   یـا  FFP2   دســتکش   ، شـیلد  ، گـان ایـزولـه

قـالـب ریـز  
پـالـیش و پـرداخـت 

اکـریـل 
کســتینگ الــیاژ 

فـریـم ورک 
سـنگ سـرامـیک 

مــسئول دســتگاه پـریـنتر 
مــسئول  دســتگاه  

 CNC

بهـداشـت سـطوح بـا اســتفاده از محــلول هـای بـا 
بـیس اتـانـول ۷۰ ٪ 

تـهویـه مــحیطی بـا هـواکـش هـای قـوی

مـاسـک اسـتانـدارد  دســتکش   عـینک مـحافـظ و لـباس کـار  مـناسـب 
مـاسـک اسـتانـدارد  دســتکش   عـینک مـحافـظ و لـباس کـار  مـناسـب 
مـاسـک اسـتانـدارد  دســتکش   عـینک مـحافـظ و لـباس کـار  مـناسـب 
مـاسـک اسـتانـدارد  دســتکش   عـینک مـحافـظ و لـباس کـار  مـناسـب 

وکــساپ  
سـرامـیک  

چـیدن دنچـر 
کـامـپوزیـت

بهـداشـت سـطوح بـا اســتفاده از محــلول هـای بـا 
بـیس اتـانـول ۷۰ ٪ 

تـهویـه مــحیطی بـا هـواکـش هـای قـوی

مـاسـک N95   یـا  FFP2   دســتکش   ، شـیلد  ، گـان ایـزولـه 
مـاسـک N95   یـا  FFP2   دســتکش   ، شـیلد  ، گـان ایـزولـه 

مـاسـک اسـتانـدارد  دســتکش   عـینک مـحافـظ و لـباس کـار  مـناسـب 

مــسئول فـنی  
مــسئول  بهـداشـت  

مـحیط و کــنترل عـفونـت 
مـدیـر البـراتـوار

بهداشت محیط و کنترل عفونت 

  ( شاغلین در البراتوار  پروتز های دندانی )



کنترل عفونت در البراتوار  پروتز های دندانی 

جدول مالحظات جهت گندزدایی ایمپرشن ها و پروتز ها

دستورالعمل   ایمپرشن ها و پروتز ها 

شسـتشوی در  زیـر جـریـان آب  ( گـندزدایـی اولـیه ) 
غـوطـه ور سـازی در محـلول هـیپوکـلریـت سـدیـم بـه نسـبت ۱ بـه ۱۰ بـه مـدت ۱۰ دقـیقه

آلـژیـنات  ( هـیدرو کـلویـید هـای غـیر قـابـل بـرگشـت )

غـوطـه ور سـازی در محـلول هـیپوکـلریـت سـدیـم بـه نسـبت ۱ بـه ۱۰ بـه مـدت ۱۰ دقـیقه آگـار    ( هـیدرو کـلویـید  قـابـل بـرگشـت )

شسـتشوی  در زیـر جـریـان آب  ( گـندزدایـی اولـیه ) 
اسـپری بـا مـواد ضـد عـفونـی مـناسـب مـانـند دکـونـکس

پـلی اتـر هـا

غـوطـه ور سـازی در محـلول گـلوتـارآلـدئـید ( ۲ درصـد ) و یـا یـدوفـر بـه نسـبت  ۱ بـه ۲۱۳ بـه مـدت  ۱۰ 
دقـیقه   ( ZOE )  زیـنک  اکـسایـد اژنـل

غـوطـه ور سـازی در محـلول هـیپوکـلریـت سـدیـم بـه نسـبت ۱ بـه ۱۰ بـه مـدت ۱۰ دقـیقه کـامـپانـدهـا ، پـلی سـولـفایـد هـا و سـیلیکون هـا

غـوطـه ور سـازی در محـلول هـیپوکـلریـت سـدیـم بـه نسـبت ۱ بـه ۱۰ بـه مـدت ۱۰ دقـیقه  
غـوطـه ور سـازی در محـلول گـلوتـارآلـدئـید ( ۲ درصـد ) و یـا یـدوفـر بـه نسـبت  ۱ بـه ۲۱۳ بـه مـدت ۱ 

سـاعـت 

ضـد عـفونـی  تـوسـط microwave   بـا تـوان ۶۰۰ وات بـه مـدت ۳ دقـیقه

کسـت هـا و مـدل هـای گـچی 

غـوطـه ور سـازی در محـلول هـیپوکـلریـت سـدیـم بـه نسـبت ۱ بـه ۱۰ بـه مـدت ۱۰ دقـیقه  
غـوطـه ور سـازی در محـلول هـیپوکـلریـت سـدیـم بـه نسـبت ۱ بـه ۵ بـه مـدت ۵ دقـیقه

پـروتـز هـای آکـریـلی 

شسـتشوی  در زیـر جـریـان آب  ( گـندزدایـی اولـیه ) 
غـوطـه ور سـازی در محـلول هـیپوکـلریـت سـدیـم بـا نسـبت ۱ بـه ۱۰ بـه مـدت ۱۰ دقـیقه

مـوم بـایـت  و پـروتـز هـای در حـال سـاخـت

اسـپری  بـا  دکـونـکس  و یـا محـلول هـای ضـدعـفونـی بـر پـایـه اتـانـول ۷۰ درصـد 
یـا 

اسـتفاده از الـتراسـونـیک  بـا اسـتفاده از محـلول هـای بـر پـایـه اتـانـول ۷۰ درصـد 

ابـاتـمنت هـا ، اتچـمنت هـا ی فـلزی  
فـریـم ورک هـای فـلزی و سـرامـیکی 

فـرز هـای کـاربـایـد  و الـماسـی 

استفاده از  آب و صابون یا محلول های ضدعفونی

اسـپری محـلول ضـدعـفونـی و سـپس خـشک کـردن در مـعرض نـور خـورشـید یـا هـیتر  

بـرس هـا  

 نـمد هـا 

شسـتشوی  در زیـر جـریـان آب  ( گـندزدایـی اولـیه ) 
غـوطـه ور سـازی در محـلول هـیپوکـلریـت سـدیـم بـا نسـبت ۱ بـه ۱۰ بـه مـدت ۱۰ دقـیقه

مـتال بـیس   
زیـرکـونـیا

اسـپری اتـانـول ٪۷۰ 
 یـا اسـپری  بـا مـواد مـناسـب مـانـند دکـونـکس 

سـرامـیک هـای فـلدسـپاتـیک 
لـیتیوم دای سـیلیکات
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