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. از ساخت نیاز به نگهه اای    تمیزسهاز  بهه تهمیت  وتهن    هرد  اایا      تاق تمیز بعد ا*
ز سهاز   فوایرد تمیزساز  اتاق تمیز نیاز به  هایت خاتی ااشته   پوسرلی که جهت تمیه 

از  اتهاق  تمیزس. اتاق تمیز به کای گوفته  ی شمند باید آ مزش ها  الزم یا گذیانده باشرد
. تمیز با تمجه به کالس اتاق تمیز  تفا ت بماه   الزا ات  خصمص به خما یا اایا

:تجهیزات شا ل این *
تمیزاتاق تی    مپ  خصمص -1
استمال اتاق تمیز-2
سطل شستشم  اتاق تمیز-3
جای بوقی اتاق تمیز-4
 ماا شمیرده   ضدعفمنی کررده اتاق تمیز  یباشرد-5



*

ده، مورد اتاق های تمیز برای پیشگیری از آلودگی محصوالت تولیدی در صنایع مختلف ساخته ش*

ردد، هنگفتی برای طراحی و ساخت اتاق های تمیز خرج می گهزینه های . گیرندقرار می استفاده 

. شوود بسیار کمی برای پاکیزه نگه داشتن این اتاق ها صرفو کوشش اما ممکن است فکر، توجه 

ر محصوول تولیودی د  . تولیودی گوردد  وارد محصول اگر اتاق تمیز آلوده شود، آلودگی می تواند 

و ممانعت از عرضوه  صورت تشخیص خواهد کرد و در تهدید صورت ورود به بازار جان انسان ها را 

.خسارت مالی فراوانی را به تولید کننده وارد می کند



ذرات باید توجه داشت که لباس های ویژه اتاق تمیز نمی توانند به طور کامل از پراکنش و ریوز  *

مسواوی  / ذره بزرگتر یوا  100/000بیش از  این لباس ها، حتی در هنگام پوشیدن . جلوگیری کنند

. هوای محوی  آزاد موی گوردد   میکرون به 5ذره بزرگتر یا مساوی 10/000و بیش از میکرون 0.5

زرگ به بسیاری از ذرات ب. کنندپراکنده می دستگاه ها و تجهیزات نیز میلیون ها ذره را به محی  

. نندمی نشیروی آن آسانی به علت وزن مخصوص خود بر روی سطوح افقی ریز  پیدا کرده و بر 

. رنود گیبر روی سطوح قرار موی  "براونی"ذرات کوچکتر در هوا پراکنده شده و یا به علت حرکت 

د آلودگی می تواند از طریق حرکت افراد دارای روکفشی آلوده به محی  هوای تمیوز وار  همچنین 

.شود



*



*

روی بهترین نیرویی که سبب می شوند ذرات بر روی سطوح اتاق تمیوز نگوه داشوته شووند، نیو     *

می تواننود  نیروهای الکترواستاتیک نیز. بین مولکولی می باشدیک نیروی است که "واندروالس"

ذرات .اسوت رطوبوت  ، مرتب  با تمیز کوردن  سومین نیرو. سبب جذب پارتیکل ها به سطوح شود

وح اتواق  شوند و به سطخشک می باقیمانده پس از تمیز کردن اتاق توس  تی یا تنظیف مرطوب، 

ند می اگر مایعات برای پاک کردن به کار می روند، ذراتی که محلول در آب هست.تمیز می چسبند

فاده قرار در صورتی که مایعاتی مانند الکل مورد است. حل شوندتوانند در این مایعات تمیز کننده 

.در آن باقی بمانندصورت ذرات گیرد مواد ارگانیک می توانند در آن حل شوند و به 



:د ازرو  هایی که به طور معمول برای پاک سازی یک اتاق تمیز بکار می روند عبارتن*

(خشکیا مرطوب )یا استفاده از جارو برقی مکش -1

کردن مرطوب  پاک -2

غلطکبا برداشت -3



*
مکوش  . خشوک و مرطووب  . دو رو  مکش برای پاک کردن اتاق های تمیز وجوود دارد *

ر مکنده و غلبه بر نیوروی چسوبندگی ذرات بو   سمت دستگاه خشک، مکش قوی هوا به 

ت باید توجوه داشو  البته . روی سطوح و درنتیجه جدا سازی ذرات از این سطوح می باشد

ی شدت هوای مکنده آنقدر قوی نیست که برای جداکردن ذرات ریز از سطوح اتواق کواف  

لوف  زیر نشان دهنده تأثیر و قدرت مکش خشک با توجه به اندازه های مختنمودار . باشد

.ذرات بر روی سطوح شیشه ای است



*
تواند به طور می (Mop) نخی تی یا ( wiper)ای پاک سازی مرطوب با آب جمع کن تیغه *

دهای مایع به کار برده شده سبب می شوود بانو  . کندرا تمیز مؤثر سطوح اتاق های تمیز 
یژه این مورد به و. آیندور در ذرات متصل به سطوح شکسته شده و ذرات به حالت غوطه 

. دیده موی شوود  ( سطحی کاهش دهنده کشش مایعات )در استفاده از مواد سورفکتانت 
توی هوای نخوی    . شده از محی  توس  آب جمع کن تیغه ای جمع می شووند ذرات جدا 

ند که از مواد سفت و سخت ساخته شده ااز آنهایی ساخته شده از رشته ای ظریف و نرم 
.مؤثرتر هستند



*
طوح  تاثیر جداسازی ذرات توس  غلطک های چسبناک بستگی به قدرت چسبندگی س*

باشد، تعداد ذرات بیشتری از محی  خارج میغلطک بیشتر اگر قدرت . غلطک دارد

بهتری با سطوح  دهدتماس سایر عوامل مانند نرمی سطح غلطک که اجازه می . شود

هستندحاوی ذرات به وجود دارد، همچنین بر روی توانایی حذف ذرات مؤثر 



*
ن ایو . یک رو  رایج برای پاک کردن است( برقیجارو مانند )مکش خشک سیستمهای *

ارد و آلودگی را و هیچگونه مایع تمیز کننده نیز نیاز ندگرانقیمت نبوده سیستم ها تقریباً 
اق تمیز خروجی نباید وارد اتفیلتر نشده به هر حال هوای . نیز به اتاق تمیز وارد نمی کند

جوی  فیلتراسیون هوای خرواستفاه از یک منبع مکش مرکزی خارجی یا با این امر . شود
ور قرار گیرد توا  این فیلتر باید بعد از موت. مکش یافته با فیلتر هپا یا اولپا تأمین می گردد

ویر در تصو . ذره از موتور دستگاه به درون اتاق پخش نمی شوود مطمئن کندکه هیچگونه 
.داده شده استمایعات نشان زیر، دستگاه مکش با توانایی برداشت 



*

تی اتاق تمیز مناسب برای پاکسازی سطوح مانند دیوار ها

تی رشته ای مناسب برای پاکسازی کف اتاق تی با قابلیت چالندن آب و محلول ها شستشو



سیستم تک سطلی

سیستم دو یا سه سطلی



*
.عملیات نظافت سه سطلی به رو  زیر صورت می گیرداجرای *

حاوی موادتی کامال تمیز و بدون آب را درون سطل اول که ابتدا -

موردسطح بر روی تمیز کننده و گندزدا است وارد کنید و سپس 

.نظر بکشید

آنوسیله ای که برای چالندن و فشردن تی و آبگیری توس  -

کثیفآب تا در نظر گرفته شده، سر طی را به خوبی چالنده 

.آن خارج شود

.چالنده شده را در سطل دوم که حاوی اب تمیز است وارد کنید تا آب را جذب کندتی -

.  آب دار را مجددا چالنده تا آب آن گرفته شودتی 



بدون آب را مجددا درون سطل اول که حاوی مواد تمیز کننده و ضد عفونی کنندهتی -
.است وارد کنید و سپس  بر روی مورد نظر بکشید

. سیستم سه سطلی، سطل سوم مربوط به جمع آوری آب های کثیف استدر -

.تمامی مراحل فوق به طور مکرر اجرا می شود تا سطوح کامال تمیز و ضد عفونی گردد
همچنین در طی عملیات

.جام شودنظافت می توانید محتویات سطل ها را با مواد جدید پر کنید تا نظافت به خوبی ان



د فق  این ایده که پاک سازی بای. پاک سازی مناطق حیاتی باید به طور مکرر انجام شود*
نلی که در پرس. برای پاک سازی انجام گیرد، اشتباه استبینی شده توس  پرسنل پیش 

د یوک  ، مثالً قبل از شروع تولیهای متعددیاتاق تمیز کار می کنند ممکن است در زمان 
.بچ جدید، عملیات پاک سازی را انجام دهند

سوت  فضاهای تعویض لباس که دارای بیشترین عملکرد بوده و ذرات در آن ها بیشوتر ا *
.ندسایر فضای اتاق های تمیز، پاک و تمیز شونسبت به باید به طور مرتب و مکرر 



نحوه تی کشیدن



*
پرل ها  سقفی*

تجهیزات ی شرایی*

فیلتو ها  هپا*

اسپلیرکلو ها*

ایمای ها*

شیشه ها*

لمله ها   تجهیزات *

کف ها*



*
شراخته  ی شما یایج تهوین  هااه بهوا  ضهد     IPAکه به ایز  پو پانمل یا ( 2-پو پانمل ) ایز  پو پیل الکل *

 ماا شستشم   ختلف با غلدت ها   ختلف  ی تمانهد  رجهو   انماع.عفمنی کوان اتاق ها  تمیز  ی باشد 
.به ضد عفمنی کوان بهتو یا  رجو به نتایج خطوناک شما 

ایتد آب خالص  ی تماند باکتو  هها     40تا 10ایتد  الکل   90تا 60الکل ایز پو پیل با غلدت بین *
ایتد بوسد ، تمانایی آن بوا  50ز انی که غلدت الکل به زیو . یو س ها   قایچ ها یا به سوعت از بین ببوا 

.ما همچرین غلدت زیاا  رجو به ضد عفمنی کوان بهتو نمی ش.ضد عفمنی کوان به شدت ک   ی شما 

  زا   ایتد آب  مجما ای الکل ایو پو پیل یک عا ل حیاتی بوا  از بین بهوان  یو ایگانیسه  هها  بیمهای    *
آب به عرمان یک کاتالیز ی ی باشد   نقش  همی اایا.جلمگیو  از یشد آنها اایا

*IPA 70%   ما ای سلمل ها  ایمای به طمی کا ل نفمذ کواه   باعث از بین یفتن  یکوا ایگانیس  هها  هی شه
ثو گذای  آب اضافی به ایا ی تبخیو  ی شما   ای نتیجه ز ان ایتباط با سطح یا افزایش  یدهد   ای نتیجه ا.

.بهتو   بیشتو  اایا 

ی ایتد به سوعت پو تییین ها یا  ی کشد   یک الیه  حافدتی ایجاا  70الکل ایز پو پیل با غلطت باال  *
. شما   باعث  ی شما که آلماگی ها  ایگو از بین نو ند 

*



*

CLEANING RECORDS

Location Material/Disinfectant Frequency Done by Checked by

Sterility room, Inoculation room, 

cooling zone & Air locks

a. Ceiling b. Walls

c. Floor d. Hatch

As per schedule Once in a day

LAF bench I, II & III As per schedule Once in a day

70 % IPA After each test

a.Doors & Windows

b. Glasses & frames

As per schedule Once in a day

All switch board, Furniture, Platform & 

Trollies, Wastebins

As per schedule Once in a day

Sterile dress cabinet As per schedule Once in a day

Culture cabinet As per schedule Once in a day

HEPA grills & Riser grills Vacuum Cleaner Once in a week


