
 

 
 

 

 

 کتابچه وسایل حفاظت فردی

لشهدا بیمارستان   سیدا

1400 
 



 

 
 

وسايل حفاظت فردي تجهيزاتي هستندكه بااستفاده ازآن مواجهه باخطر به حداقل برسدونقش آنهاكاستن ياحذف 

 آسيبهاي ناشي ازخطرمي باشد.

مي ايمني و.... ماسكها وگان وكاله-شيلدصورت-كفش ايمني-دستكشها-وسايل حفاظت فردي شامل:عينك ايمني

 باشد.

 

 .عینک وشیلدصورت وماسک:

وجود به دهان وبيني وچشم  بيمار  دفعي مواد و   خطر مواجهه و پاشيدن خون ،مايعات و ترشحاتزماني كه 

  استفاده شود.دارد

 :N95وFFP2ماسک 

توانايي فيلتراسيون ذرات FFP2ازلحاظ كارايي وفيلتراسيون هردونوع ماسك هم سطح اندوتفاوت ندارندبه جزاينكه

  روغني راهم دارد.

 

 

  N95:موارداستفاده ازماسک

به طوركلي درمواجهه باهربيماري كه به رعايت احتياطات هوايي داردويازمان انجام پروسيجر هاي توليدكننده 

الزامي n95سكآئروسل)مانند ساكشن وانتوبايسون(هربيماري كه نيازبه رعايت احتياطات قطرات دارداستفاده ازما

 است.



 

 
 

 

 

 

 

بيماري هاي نيازمنداحتياطات مربوط به انتقال  

 ازطريق هوا 

 سل ريه ياحنجره 

 سرخك 

 آبله مرغان 

 زوناي منتشر 

 همراه باسرفه وارتشاح ريوي HIVبيماران دچارعفونت 

 بيماران داراي زخم بازپوستي ناشي ازسل 

  (sarsسندرم حادشديدتنفسي)

 H1N1انفوالنزاي 

 تب خونريزي دهنده ويروسي 

 

 

 

احتياطات مربوط به انتقال   بيماري هاي نيازمند

 ازطريق قطرات 

  bآنفوالنزاي نوع 

 مننژيت 

 پنوموني مقاوم به چنددارو 

 آنفوالنزاي ساده 

 اوريون 

 ديفتري حلقي 

 مايكوپالسماپنومونيه 

 مخملك 



 

 
 

 سياه سرفه 

 سرخجه 

  b19پاروويروس

 

اليه استفاده 4ميتوان از ماسك فيلتركاغذي معمولي به همراه دوگازاستريل  درn95توجه:درصورت عدم وجودماسك

 .كرد

  N95:نکات مهم در استفاده از ماسک

ماسك( سر و كار تعداد افرادي را كه با بيمار عفوني )نيازمند اين نوع  N95براي به حداقل رساندن استفاده از ماسك  -

 دارند

 را به حداقل برسانيد.

 با كاركناني است كه ريسك باالتري از نظر ابتالء به عفونت دارند. N95در صورت كمبود، اولويت استفاده از ماسك  -

از توصيه كارخانه سازنده پيروي كنيد. بعضي كارخانجات  N95در خصوص استفاده يا عدم استفاده مجدد از ماسك  -

 اجازه

 ستفاده مجدد از ماسك را نمي دهند و بعضي فقط به شرط رعايت اصول كنترل عفونت اين اجازه را داده اند.ا

در صورتي كه كارخانه سازنده توصيه خاصي ندارد، تصميم در خصوص استفاده يا عدم استفاده مجدد از ماسك به  -

 عهده

 متخصصين )كميته كنترل عفونت( است.

را داده است،  N95ترل عفونت بيمارستان اجازه استفاده مجدد يا طوالني مدت از ماسك در صورتي كه كميته كن -

 نكات

 .كليدي، رعايت اصول كنترل عفونت و حفظ عملكرد مناسب ماسك در استفاده هاي بعدي است

است که کارکنان یا فقط در صورتی مجاز  N95استفاده مجدد یا طوالنی مدت از ماسک -

 .خطر قرار ندهدمعرض بیماران را در

 N95نکات مهم در استفاده طوالنی مدت از ماسک 

مد نظر است، الزم است به نحو مقتضي از آلودگي ماسك  N95در صورتي كه استفاده طوالني مدت از ماسك -

 پيشگيري شود. بايد به



 

 
 

بسيار مهم است كاركنان آموزش داد كه از لمس غيرضروري ماسك خودداري كنند، رعايت بهداشت دست از نكات 

 كه بايد توصيه

اكيد شود، پوشيدن و خارج كردن صحيح وسايل حفاظت فردي بايد آموزش داده شود. الزم است كه مراكز درماني، 

 خط مشي هاي

 داشته باشند. اين خط مشي ها حداقل بايد شامل موارد ذير باشد: N95كتبي در خصوص استفاده صحيح از ماسك 

 اي توليد كننده آئروسل ) انتوباسيون، ساكشن اندوتراكيال، برونكوسكوپي و...(ماسك را دوربعد از انجام پروسيجره-

 بيندازيد.

 اگر ماسك آلوده به خون و ساير ترشحات بدن بيمار است آن را دور بيندازيد. -

 بعد از مراقبت نزديك و لمس بيمار مبتال به عفونت، ماسك را دور بيندازيد. -

استفاده  ، N95لودگي سطحي ماسك جلوگيري كنيد )با استفاده از شيلد صورت بر روي ماسك حتي االمكان از آ -

 از يك

 پوشاندن دهان و بيني بيمار با ماسك جراحي و...(. ، N95ماسك جراحي روي ماسك 

 

اب دست خود را با آب و صابون شستشو داده يا با مايع الكلي هندر ، N95قبل و بعد از لمس يا تنظيم ماسك  -

 كنيد.

 

اگر ماسك دچار آسيب فيزيكي )مثل شل شدن نوارهاي كشي، عدم فيكس مناسب ماسك روي صورت، شكسته  -

 شدت

 قطعه فلزي روي بيني و..( شده، آن را دور بيندازيد.

 بطور واضح آسيب ديده يا تنفس كردن از درون آن سخت است، آن را دور بيندازيد. N95اگر ماسك  -

 

 این موارد رارعایت کنید: N95ه مجدد از ماسک در هنگام استفاد

را مشخص نكرده است، پيشنهاد مي شود  N95در صورتي كه كارخانه سازنده، تعداد دفعات مجاز استفاده از ماسك 

 براي رعايت

در هنگام استفاده مجدد مرتبه استفاده نشود.  5هر ماسک بیشتر از ، ايمني كاركنان و بيماران

 وه برعال ، N95از ماسك 

 :رعايت نكات فوق، به نكات مهم ذيل نيز توجه بفرماييد



 

 
 

 را داخل يك زيپ كيپ يا كيسه كاغذي تميز نگهداري كنيد.  N95در بين دفعات استفاده، ماسك -

 براي اجتناب از انتقال-

يا جعبه  عفونت، ماسك ها را طوري نگهداري كنيد كه همديگر را لمس نكنند. اسم كاربر را بطور واضح روي ماسك

 آن

 بنويسيد. ظرف محتوي ماسك بايد يكبار مصرف بوده و يا قابل شستشو باشد و بطور منظم شسته شود.

از لمس سطح داخلي ماسك اجتناب شود. در صورت لمس اتفاقي سطح داخلي ماسك، بهداشت دست را رعايت  -

 كنيد.

پوشيده و بعد از  (غيراستريل)ستكش تميز كه قبال پوشيده شده است، د N95قبل از پوشيدن يا تنظيم ماسك  -

 پوشيدن يا

 تنظيم، دستكش را دور بيندازيد.

 بطور مشترک توسط كاركنان اكيدا اجتناب شود. N95از استفاده از ماسك  -

 

 : محافظت ازآلودگي وكثيف شدن ديگرلباسهاروپوش

ازاعمال وفعاليت هاي مراقبت براي محافظت پوست وجلوگيري ازآلوده شدن لباس درحين انجام بعضي  :گان

گان تميزبپوشيد.درصورت امكان هرچه سريع ترگان ازبيماركه احتمال ترشح وپاشيدن خون وترشحات وجوددارد

 آلوده رادرآوريدودستهاي خودرابشوييدتاازانتقال ميكروارگانيسم هابه سايربيماران يامحيطجلوگيري شود.

 انواع محافظ سر:

جلوگيري ازتماس موهاباموادوسطوح آلوده وپيشگيري ازپراكنده شدن ارگانيسم ها درمحيط یبراکاله پارچه ای: 

 كاراستفاده شود.

 زماني كه خطرسقوط اشياروي سروجودداردوهچنين كاردرارتفاع مورداستفاده قرارگيرد.کاله ایمنی:

 

 



 

 
 

 انواع گوشی محافظ:

 نوعي وسيله حفاظتي كه باقرارگرفتن روي گوش ازرسيدن امواج صوتي باالترازحدمجازبه گوش جلوگيري مي كند. 

اين نوع  دسي بل باالتررود استفاده مي شود.85موقعي كه ترازصداازترازاستانداردمتداول  ايرماف)حفاظ روگوشي(:

لشتك)پرشده ازفوم پالستيكي يامايع حفاظ ازجنس پالستيك سخت مي باشد.اين نوع حفاظ ازطريق يك با

ازموادجاذب صدا)فوم نرم ,لزج(ازنفوذصدابه داخل گوش جلوگيري مي كند.درداخل قسمت فنجاني شكل حفاظ

 پالستيكي(پرشده است. 

 ا

 

ايرپالگ)حفاظ توگوشي(:.اين نوع حفاظهادرداخل گوش به صورت كامالفيت قرارمي گيرد.دربعضي اوقات به 

 هابه وسيله بندي به دورگردن آويخته مي شود.  گم شدن اين نوع حفاظمنظورجلوگيري از

 

 انواع محافظ پا:

 درصورت احتمال سقوط اشيابرروي پا استفاده مي شود.کفش پنجه فوالدی: 

 درصورت احتمال ريختن موادروي پا استفاده ميشود.چکمه پالستیکی:

 انواع دستکش:

ترشحات ومواددفعي غشاهاي مخاطي وسايل نوک تيز وسايل آلوده درصورت تماس باخون  يكبارمصرف والتكس:

 پوست ناسالم

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 :آزمایشگاهوسایل حفاظت فردی  راهنمای تصویری

  

 شيلدصورت/ايمني عينك

 

 کاربرد در مواقع پاشش خون و حالل ها

 محافظت ازچشم

 

 ساده ماسك 

 

کاربرد درآزمایشگاه  و در مواقع نظافت 

 روتین

 محافظت ازسیستم تنفسی

 

 N95ماسك

 

 کاربرد در مواقع اپیدمی بیماری خاص

 محافظت ازسیستم تنفسی

 

 دستكش التكس

  

 استفاده در تمام وظایف شغلی

پیشگیری از تماس دست با 

 خون،مایعات

 

 دستكش مقاوم به موادشيميايي

 
 محافظت ازدست

 

 بااليه زغال فعال ffP2ماسك 

تماس با بخارات مواد کاربرد در مواقع 

 وشوینده ها شیمیایی

 سیستم تنفسیمحافظت از

 

 محافظت ازپا (ونظافت) براي شستشوچكمه

 

 دوش وچشم شوراضطراري 

 

 کاربرددرشرایط اضطراری 

 (پاشش حاللها به چشم وبدن)

 کاهش صدمات به چشم وبدن

 

 

 

 پيشبند

 کاربرد در مواقع کار با حالل ها

 

 

حالل ها  پیشگیری از پاشش

 روی لباس

 



 

 
 

 :راهنمای تصویری وسایل حفاظت فردی اتاق عمل

  

 عينك ايمني/شيلدصورت

  کاربردهنگام عمل جراحی

پبشگیری از پاشش خون و 

 ترشحات به چشم ها

 

 ماسك جراحي 

 

 کاربرد هنگام عمل جراحی

 

 پیشگیری ا ز صدمات تنفسی 

 پیشگیری از انتشار آلودگی

 

 N95ماسك

 

 ازسیستم تنفسی محافظت

 

 گان

کاربرد هنگام عمل جراحی و 

پوشیدن گان توسط افراد مراجعه 

 کننده به اتاق عمل

پیشگیری از پاشش خون و 

 ترشحات بر روی لباس کار 

 وپیشگیری از انتشار آلودگی

 

 پيش بندپالستيكي 

 

 در طول عمل جراحی

پیشگیری از پاشش خون و 

 و...  ترشحات

 

 كاله 

 کاربردهنگام عمل جراحی

  

پیشگیری از پاشش خون و 

 ترشحات به سر

 

 كاوركفش

پوشیدن توسط افراد مراجعه کننده  

  به اتاق عمل

 پیشگیری ازانتشارآلودگی

 
 

 چكمه / كفش 

 کاربرد هنگام عمل جراحی و

 حضور در اتاق عمل

پیشگیری از صدمات پا و پاشش 

 خون بر پاها

  

 جراحيدستكش استريل 

 کاربردهنگام عمل جراحی

 

 پیشگیری از صدمات دست

 پیشگیری از انتشار آلودگی

 

 واحدبهداشت حرفه اي



 

 
 

 :CSRاهنمای تصویری وسایل حفاظت فردی درواحدر

 

 عينك ايمني

درصورت احتمال پاشش خون 

 وترشحات

 محافظ چشم

 

دستكش كارمقاوم دربرابرحرارت 

 ساييدگي وبريدگي
 محافظت ازدست

 

 محافظت ازسیستم تنفسی ماسك يكبار مصرف

 

 N95ماسك

 

 محافظت ازسیستم تنفسی

 

 

 يدمپاي

  کاربرد در طول فرایند کار

 

 پیشگیری از صدمات پا

 

 

 سدستكش التك

 CSRدرکاربرد در طول فرایند کار

 پیشگیری از صدمات دست

 

 گان ضد

آب يا پيش بندپالستيكي 

 ويكبارمصرف

 محافظت ازبدن

 

 FFP2ماسك

 

 محافظت ازسیستم تنفسی

 

 

 كاوركفش

پوشیدن توسط افراد مراجعه  

  کننده به اتاق عمل

 پیشگیری ازانتشارآلودگی

 

 كاله 

 CSRکاربرد در

  

پیشگیری از پاشش خون و 

 ترشحات به سر

 

  واحدبهداشت حرفه اي



 

 
 

 راهنمای تصویری وسایل حفاظت فردی تاسیسات:

 

 كفش پنجه فوالدي 

 فعالیت های شغلی تمام

 محافظت ازپا

 

 ازچشم وصورتمحافظت  جوشكاريماسك 

 

 زغال فعالFFP2ماسك

 درهنگام جوشکاری وفرزکاری

 محافظت ازسیستم تنفسی

 

 

 جلوگیری ازبرق گرفتگی كفش عايق برق

 

 كاله ايمني

 کاردرارتفاع-خطرسقوط اشیاروی سر

 محافظت ازسر

 

 گوشي ايرماف

 حفاظ روگوش()

 های پرسروصدا کاربرد درمحیط

 محافظت ازگوش

 

 

 
 گوشي ايرپالگ

 حفاظ توگوش()

 های پرسروصدا کاربرد درمحیط 

 

 حفاظت دست دستكش جوشكاري

 

 محافظت ازبدن لباس كار

 

 شيميايي مقاوم دربرابرمواد دستكش

مقاوم دربرابرمواداسیدی قلیایی 

 مشتقات نفتی و..

 حفاظت دست

 

 دستكش عايق برق 

 

 تابلو برق–برق کاری 

 

 محافظت  دربرابر برق گرفتگی

 

 عينك ايمني 

 درفرزکاری
 محافظت ازچشم

 

 دستكش ضدبرش

کارهای مکانیکی سنگین مقاوم 

 دربرابرحریق وتماس بالبه تیزوبرنده

 محافظت ازدست

واحدبهداشت حرفه ايازوسایل حفاظت فردی حین کارالزامی می باشد.              ستفادها  



 

 
 

 :رختشویخانه راهنمای تصویری وسایل حفاظت فردی

 

 عينك ايمني

 موقع کار باآب زاول

)برداشت و رقیق سازی آب 

  ژاول(

 محافظت ازچشم

 

  ماسك يكبار مصرف

 

 درطول فرایندکاری

 محافظت ازسیستم تنفسی

 

 )بااليه زغال فعال(ffp2ماسك

درهنگام کارباوایتکس 

 هاوشوینده 

 محافظت ازسیستم تنفسی

 

جلوگیری لیزخوردن وریختن موادروی  چكمه پالستيكي

 پا

 

 دستكش التكس

درصورت تماس باخون  

ترشحات ومواددفعی غشاهای 

مخاطی وسایل نوک تیز 

 وسایل آلوده پوست ناسالم

 محافظت ازدست

 

 ضدلغزشدمپايي جلوبسته 

 کاربرددرطول فرایند

 و صدمات به پاجلوگیری از لیز خوردن 

 

 پيش بند 

 

 کاربرد در طول فرایند کاری

 

 

 

 پیشگیری از پاشش مواد روی لباس کار

پیشگیری از تماس البسه کثیف با 

 لباس کار

 

دستكش مقاوم 

 دربرابرموادشيميايي
پیشگیری از تماس پوست دست با مواد 

 شوینده و البسه کثیف

 

 واحدبهداشت حرفه اي



 

 
 

 :زبالهامحاواحد وسایل حفاظت فردیراهنمای تصویری 

 يا

 عينك ياشيلدصورت

 

 کاربرددرطول فرایند

 صورت از محافظ

 

 زغال فعال(ffp2(ماسك

 

 کاربرددرطول فرایند

 محافظت ازسیستم تنفسی

 

  

 

 N95ماسك

 

 

 محافظت ازسیستم تنفسی

 

 چكمه پالستيكي

 

 کاربرددرطول فرایند

جلوگیری لیزخوردن وریختن 

 پا موادروی

 

دستكش تمام چرم)هوبارت(مخصوص 

 لبه هاي تيزوبرنده

 

 کاربرددرطول فرایند

 محافظت ازدست

 

 لباس كارمخصوص 

 

 کاربرددرطول فرایند

 محافظت ازبدن

 

                                                                                    

واحدبهداشت حرفه اي       

 

    



 

 
 

 راهنمای تصویری وسایل حفاظت فردی بخشهای بستری:

 

 شيلدصورت/ايمنيعينك 

درصورت احتمال پاشش خون 

 وترشحات

 چشم ت ازمحافظ

 

 ماسك يكبار مصرف

 

کاربرد در مواقع انجام وظایف 

 روتین

 محافظت ازسیستم تنفسی

 

 N95ماسك

 

اتاق ایزوله ، کاربرد در زمان 

انجام پوسچرهای تولید 

 آئروسل کننده

 محافظت ازسیستم تنفسی

 

 دستكش التكس

درصورت تماس باخون  

ترشحات ومواددفعی غشاهای 

مخاطی وسایل نوک تیز 

 وسایل آلوده پوست ناسالم

 محافظت ازدست

 

 گان 

 کاربرددراتاق ایزوله
جلوگیری ازپاشش خون 

 وترشحات روی لباس

 

 كاله

 کاربرددراتاق ایزوله 
محافظت ازانتقال 

 میکروارگانیسم ها

 

 واحدبهداشت حرفه اي

 

 

 

 



 

 
 

 راهنمای تصویری وسایل حفاظت فردی خدمات:

 

 عينك ايمني/شيلدصورت

 
در مواقع كار با مواد شيميايي 

 )ضدعفوني كننده ها(

 محافظت چشم

 

 ماسك يكبار مصرف

 درموقع نظافت روتين 
 محافظت ازسیستم تنفسی

 

 N95ماسك
 

 محافظت ازسیستم تنفسی

 

 چكمه پالستيكي

 

 کاربرددرمواقع شستشو

جلوگیری لیزخوردن وریختن 

 موادروی پا

 

 دستكش التكس

درصورت تماس باخون ترشحات  

ومواددفعی غشاهای مخاطی 

وسایل نوک تیز وسایل آلوده 

 پوست ناسالم

 محافظت ازدست

 

 پيش بندپالستيكي ياگان ضداب

 کاربرددرمواقع شستشو
 محافظت ازبدن

 

 دستكش الستيكي

 
 شستشوکاربرددرمواقع 

 محافظت ازدست

 

 زغال فعال(ffp2(ماسك 

 
موقع شستن ست وکارباشوینده 

 ها

 محافظت ازسیستم تنفسی

 

 



 

 
 

 راهنمای تصویری وسایل حفاظت فردی رادیولوژی :

 

 عینک سربی

  

 کارکاربرد در طول فرآیند

 

 محافظ چشم دربرابراشعه

 

 محافظت ازسیستم تنفسی ماسك يكبار مصرف

 

 N95ماسك

 

  کاربرددرموقع اپیدمی بیماری خاص

 محافظت ازسیستم تنفسی

 

 

 

 تيروئيدبندسربي

 

 کارکاربرد در طول فرآیند 

 

پیشگیری از پرتوگیری غده 

 تیروئید

 

 دستكش التكس

درصورت تماس باخون ترشحات  

ومواددفعی غشاهای مخاطی وسایل 

 پوست ناسالمنوک تیز وسایل آلوده 

 محافظت ازدست

 

  پيش بند سربي

 

 کارکاربرد در طول فرآیند

 

 محافظت ازبدن

 

 گنادبند

 

 پوشش های حفاظتی در برابر اشعه

 اندام های جنسیمحافظت از

 

 محافظت ازدست دستكش سربي

 

 پاروان سربي

کاربرد در طول فرآیند 

 )رادیوگرافی پرتابل(کار

اندام پیشگیری از پرتوگیری 

 های بدن
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