
موارد مصرف هاالمید

مقدار مصرف در یک لیتر 

آب
طریقه مصرف

 گرم5 تا 3اتاق ها
دیوارها و دستگیره . کف اتاق ها با تی آغشته به هاالمید تمیز شوند

.ها و همچنین تخت ها با دستمال آغشته به هاالمید پاک شوند

 گرم5 تا 3آشپزخانه و سالن غذاخوری

تمام سطوح به خصوص سطوح داخل یخچالها و چرخهای حمل غذا 

باید با محلول هاالمید ضد عفونی  (هنگام ورود و خروج از آشپزخانه)

.شوند

 گرم5 تا 3سرویس های بهداشتی
 بار و حمام ها، توالت ها و دوش های حمام 2دستشویی ها روزی 

.پس از هر بار استفاده با محلول هاالمید ضد عفونی گردند

 گرم5لوازم مخصوص بیماران

این .  میلی لیتر محلول پر کنید200لگن بستری بیماران را قبل از 

لیوان مخصوص خلط . کارسبب کاهش بوی نامطبوع می گردد

.بیماران را به مدت یک ساعت با محلول پر کنید

 گرم5 تا 3وسایل اتاق عمل

تمام وسایل اتاق عمل باید به مدت نیم ساعت درون محلول هاالمید 

سپس استریلیزه شده و یا داخل دستگاه اتو کالو . قرار داده شوند

.قرار گیرند

 گرم1وسایل نظافت
برس ها، جاروها و سایر وسایل نظافت را پس از استفاده به مدت یک 

.شب و درون محلول قرار دهید

 گرم5 تا 3البسه آلودده

برای .  ساعت درون محلول قرار گیرند12البسه بیماران به مدت 

 لیتر 1 گرم در 3 گرم و برای بیماران غیر مسلول 5بیماران مسلول 

.آب استفاده شود

 گرم5 تا 3ملحفه و بالش ها 

ابتدا به ماده ضد عفونی کننده هاالمید آغشته و سپس صبر کنید تا 

در مجاورت هوا خشک شوند و یا از هاالمید در زمان شستشو 

.استفاده شود

 گرم5 تا 3کهنه های بچه
کهنه های اطفال باید ابتدا با محلول هاالمید شستشو شده و در برابر 

.هوا خشک شوند
چرخهای مخصوص 

شستشوی البسه
.به هنگام ورود و خروج از بخش با هاالمید ضد عفونی شوند گرم5 تا 3

 گرم0/5 تا 2

 گرم در لیتر آغشته 20ابتدا باید با پارچه ای که به محلول هاالمید 

است لکه های خون و چرک که اطراف پاشیده می شود را تمیز 

 گرم 20کنید سپس پارچه دیگری را که آن هم آغشته به هاالمید 

 دقیقه روی لکه قرار دهید، در نهایت محل 20در لیتر است به مدت 

. گرم در لیتر ضد عفونی کنید5 تا 2مربوطه را با محلول 

موارد

ضد عفونی اماکن

ضد عفونی اشیاء

ضد عفونی مدفوع

ضدعفونی خون و چرک


