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دانشگاه علوم پزشکی تهران 

معاونت بهداشت 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
تهران

معاونت بهداشت



:سالم سازی به شرح زیر باید اجرا شود

اولیه پاک  سازی، مرحله اول

   در این مرحله، تمام برگهای زرد، چوب  اوا و گوو  و ری رااز یوجدی کویا و یوی و یو
ه بو. یجدی را در آ  خالص قرار دایی تا گو و ری باقی مانیه آن کیا  و توه نیوین دوبد

.  آرامی یجدی را از آ  خارج و یی



انگل  زدایی، مرحله دوم

 لیبان دیته دار 4ار .) قطره مایع ظرفیبیی بریدیی4تا 2در یک ظرف، به ازاء ار لیتر آ ، بین
ووه این ووار باثوم می دوبد.و یجدی اا را در وفا  قرار دایی(.تقریجاً معادل یک لیتر آ  ایت 

، بایی آ  در این مرحله از دست  و دب.به یطح آ  بیاییتخم و ویست انگو اا لید و لدج دبد و 
.را از درون ظرف خارج و ییروی یجدی را به آرامی تخلیه و ی   یجدی



ویروس زدایی/میکروب زدایی، مرحله یبم

 ه بوا تبکوه بو) مقیاری از محلبل ضیثفبنی و  یه خرییاری دیه ازداروخانه یا یبپر مارووت
پوبدر نصو  قادوچ چوای خوبریدر آ  افودوده یوا ( دیتبری وه روی ظرف آن نبدته دیه 

ا بورای آ  حو و یی و ی   یجدی انگو زدایوی دویه از مرحلوه دوم ردر پ ج لیترپرولرین 
ین ویروس اوای آن از بو/در این محلبل ضیثفبنی و  یه قرار داده تا میکرو  دقیقه5میت 
.برود



قادوچ 4یوا قادوچ مربوا خوبری2اگر پبدر پر ولرین در دیترس نجبد می تبان از :توجه◦
به ث وبان پ ج لیتر آ در ( درصی5ای ب ولریت )چای خبری مایع یفیی و  یه یا وایتک  

.محلبل ضیثفبنی و  یه برای یجدی ایتفاده ورد



 آبکشی ساده، مرحله چهارم

 ( ایوی میکورو  زد)در مرحلوه یوبم ...(پبدر پرولرین یا وایوتک  و ) تا اثر مباد دیمیایی
.نمانییجدی اا را با آ  یاده خب  دستیب دایی تا اثری از ولر باقی. وامال از بین برود


