
شبكه مديريت پرستاري(گروه امور )واحد

باكس سيفتي

در.1 كه برنده و تيز مصرف يكبار وسايل هرگونه

مـي استفاده بيماران مراقبت و درمان تشخيص،

اره، بيـسـتـوري، تيغ سرسوزن، قبيل از شود

هـاي فرآورده آنژيوكت، انواع النست، اسكالپ،

و شكسـتـه هاي شيشه ، دارويي و ...خوني

گردد دفع و آوري جمع ظروف اين در .بايستي

داخل.2 شده دفع پسماندهاي اينكه به توجه با

بـاشـنـد مي خطرناك و عفوني باكس سيفتي

تا حداكثر باكس نشـانـهسيفتي خط به رسيدن

شـدن پلمـپ از پس و شده نگهداري واحد در

گردند دفع .بالفاصله

نيـاز.3 مورد هاي قسمت و ها بخش تمامي در

مـنـاسـب هاي حجم و درتعداد بايد ظروف اين

پسمـانـد كننده توليد پرسنل اختيار در و تهيه

گيرد قرار تيز .نوك

حتمـا.4 شود بررسي ظروف اين از استفاده از قبل

مشـخـصـات برچسب و خطرناك پسماند برچسب

نصـب ظرف روي بر تيز نوك پسماند كننده توليد

مـحـل در برچسب تكميل به نسبت و باشد شده

گردد اقدام ظروف اين از .استفاده

اينكه.5 از شـد3/4پس پـر باكس سيفتي حجم

بـه و زده چسب نموده، قفل را آن درب بايستي

گردد دفع عفوني پسماند .عنوان

به.6 و نكرده خالي را باكس سيفتي محتويات هرگز

نشود استفاده ظرف از مجدد عنوان .هيچ

شـود.7 نمـي استفاده باكس سيفتي از كه زماني

بسته آن شماره(درب درجه روي بر دادن و)1قرار

حجم تا كه درب3/4زماني ظرف، دفع جهت پرشد

گردد قفل بايستي درجـه(آن روي بر دادن قرار

).2شماره
كه.8 مكانهايي و آزمايشگاه در است ذكر به الزم

كـه است ضروري شود مي انجام خون گيري نمونه

زبـالـه سطل در سرنگ گردد جدا سرنگ از نيدل

ساير در و گردد دفع باكس درسفتي نيدل و عفوني

گردد دفع نيدل با سرنگ ترجيجاً .موارد

باكس سيفتي باكس سيفتي

سال- در وزيران هئيت مصوبه پزشكي پسماندهاي اجرايي نامه 87آئين
ايمن- تزريقات العمل دستور
ايران- محيط بهداشت سايت

درماني خدمات پزشكيو علوم دانشگاه

بيرجند

بهداشتي نت معاو



باكس سيفتي باكس باكسسيفتي سيفتي

عـلـمـيسيفتي نـام بـا Sharpsباكـس

Containerو نفتـي پليمر مواد از است ظرفي

حـفـظ و نگهداري قابليت با مصرف يكبار كامال

سرنگ همچنين و برنده و تيز هـايپسماندهاي

توسـط نشانه، خط تا پرشدن از پس كه پزشكي،

دفع سپس و شده پلمپ كامال رنگ قرمز درپوش

شود مي امـكـان.بهداشتي رفـتـه بكار مواد

و دفع از پس را طبيعت به باكس سيفتي بازگشت

مـحـيـط براي كامال و كند مي فراهم سوزاندن

است خطر بي .زيست

وسـط در رنگ، زرد در روي بر شده تعبيه دهانه

گرفته قرار ظروف(آن استثناي )ليتري12و7به

فـراهـم جهت هر از محصول از استفاده امكان تا

گونه.باشد به دهانه ابعاد ضمنهمچنين كه ايست

داخـل به دست هدايت با اشياء ساده شدن وارد

آن خروج امكان سـقـوطآن، صـورت در را ها

برساند حداقل به .احتمالي

زمان حـتـمـادر باكس سيفتي با كار توقف هاي

عادي بطور را رنگ قرمز درپوش )مـوقـت(بايد

يـا احتمـالـي سقوط صورت در تا كنيد محكم

نيابد راه خارج به آلوده اشياء ظرف، .برگشتن

حتـمـا شد پر نشانه خط تا باكس سيفتي كه زماني

معكوس حالت به را رنگ قرمز درپوش )وارونه(بايد

شود قفل تا دهيد فشار محكم آنرا و كرده .سوار

بـه را امـكـان اين در روي شده تعبيه شيارهاي

بـدون و دسـت يك با كه دهد مي كننده مصرف

قسمت و دست شدن سـيـفـتـيآلوده ديگر هاي

و سايز به توجه با شيارها روي را تيز اشياء باكس،

كند جدا پايه از را آنها و كرده محكم شي، .شكل

آن كاربرد به توجه با ظرف حجمابعاد براي هـايها

است0/5،1،2،5،7،12 شده تعريف .ليتري

و صيقلـي سطح نشانه، خط يك ظرف سطح روي

كند مي جدا هم از را خط.ناصاف Maximumاين

Filling Lineكـه باشد مي ظرفيت حداكثر خط يا

پر خط اين از بيشتر نبايد هرگز ايمني جهت ظروف

.شوند

در شـده تعبيه هاي رزوه كمك با باكس سيفتي

پايه به ظرف مـورد)هولدر(كف بـه بسته كه

و مـيـزي روي چسبي ديواري، بصورت استفاده

هاي حجم جهت ميزي روي اي 2و5/0،1گيره

از تـا شود مي محكم اند، شده طراحي ليتري

تعبيـه شيارهاي از استفاده هنگام در آن حركت

جهـت كه باكس سيفتي فوقاني سطح روي شده

باشد، مي پايه از تيز اشياء سازي جدا در تسهيل

گردد .اجتناب

باكس سيفتي مونتاژ :نحوه

در-1 مناسب اي زاويه با ظرف روي را در ابتدا

نماييد محكم كامال قسمت .يك

از-2 شده، محكم قسمت داشتن نگه ثابت با

قسمت ساير سـوارهمانجا ظرف روي را در هاي

چـفـت كامال ظرف روي در شويد مطمئن و كرده

باشد (شده باكس. سيفتي ليتـري،12و7هايدر

شود مونتاژ ظرف، روي بايد نيز .)دسته


