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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

ք. Երեւան
N 2991-Ա   «15» նոյեմբեր 2013թ. 

«ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  ԻՐԵՐԻ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ  
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ»  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ  

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2012 թվականի հունիսի 28-ի N 26 արձանագրային որոշ ման 
Հավելված 2-ի 6-րդ բաժնի 1-ին կետի ա. ենթակետի և հի-
մք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառա վա-
րության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-Ն որոշ մամբ 
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առող ջա-
պահության նախարարության կանոնադրության 12-րդ կետի 
«դ» ենթակետը. 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ  ԵՄ
1.  Հաստատել̀  
1)  «Բժշկական նշանակության իրերի վարակային 
անվտանգության ապահովում» մեթոդական ուղեցույցը̀   
համաձայն հավելվածի:
2)  Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել 
Հայաստանի Հանրապետության  առողջապահության նախա-
րարի տեղակալ Վահան Պողոսյանին:

ԴԵՐԵՆԻԿ  ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ
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I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Բուժախտորոշիչ գործընթացի վարակային անվտան-
գության ապահովումը հանդիսանում է ժամանակակից 
բժշկագիտության հիմնական պահանջներից մեկը: 

2. Քսանմեկերորդ դարում առողջապահությունը զարգաց-
ման նոր վերելք է ապրում: Այն թևակոխել է բարձրագույն 
տեխնոլոգիաների փուլ: Ստեղծվում և կատարելագործվում 
են նոր ուղղություններ (օրգանների և/կամ հյուսվածքների 
փոխպատվաստում, կոսմետիկ, սրտավիրաբուժություն, 
նեյրո վիրաբուժություն և այլն): Դրա հետ մեկտեղ առաջ են 
գալիս նախկինում անհայտ խնդիրներ, քանի որ ներդրվող 
յուրաքանչյուր նոր մեթոդ իր մեջ պարունակում է մինչ այդ 
չնախատեսված վարակման ռիսկ, ինչը բուժաշխատողից 
պահանջում է բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտում 
շարունակաբար թարմացնել վարակային անվտանգությանը 
վերաբերող գիտելիքները: Դրանով է պայմանավորված 
հոսպիտալային համաճարակաբանների ակտիվ աշխատանքի 
անհրաժեշտությունը̀  բժշկական օգնության ցուցաբերման 
հետ կապված վարակների կանխարգելման գործում: 

3. Համաձայն Առողջապահության Համաշխարհային Կազ-
մակերպության (այսուհետ ԱՀԿ) բժշկական օգնության 
ցուցաբերման հետ կապված վարակը ցանկացած վարակային 
հիվանդությունն է, որն առաջացել է հիվանդի մոտ ստացիոնար 
բուժում իրականացնող բժշկական կազմակերպություններում, 
ամբուլատոր-պոլիկլինիկ պայ ման ներում կամ տանը ստա-
ցած բժշկական օգնության արդյունքում, ինչպես նաև բուժաշ-
խատողի մոտ̀  մասնա գիտական գործունեության հետևանքով: 

4. Ամեն տարի աշխարհում կատարվում են տասնյակ մի-
լիոնավոր ինվազիվ միջամտություններ (վիրաբուժական, 
գործիքային, ներդիտակային և այլն), որոնցից յուրաքանչ յուրը 
ենթադրում է օգտագործվող բժշկական նշանակության իրերի 
(այսուհետ ԲՆԻ) շփում հիվանդի օրգանների, հյուսվածքների և 
լորձաթաղանթների հետ: 

5. Ներկայումս, ինչպես արտասահմանում, այնպես էլ մեր 
երկրում կատարելագործվում են վարակազերծման և 
մանրէազերծման մեթոդները, կիրառվում են բազմաթիվ 
նոր վարակազերծիչ նյութեր: Այդ մեթոդների և նյութերի 
հիմնավորված ընտրությունը պետք է մշտապես գտնվի 
վարակային հսկողության մասնագետների ուշադրության 
կենտրոնում` որպես բարձրորակ բժշկական սպասարկման 
հասնելու արդյունավետ և հուսալի միջոց:

6. Բժշկական օգնության վարակային անվտանգության 
ապահովման միջոցառումների համակարգում առաջ նա հերթ 
նշա նակություն ունեն ԲՆԻ-ի մաքրման, վարակա զերծման 
և մանրէազերծման կանոնների ճշգրիտ պահ պանումը և 
վարակազերծիչ նյութերի հիմնավորված ընտ րու թյունը: 

7. Մեթոդական ուղեցույցը նախատեսված է բժշկական օգնու-
թյուն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների 
մասնագետների ուսուցման և աշխատանքները ճիշտ կազ-
մակերպելու համար: Մեթոդական ուղեցույցի նպատակն է 
բուժաշխատողներին ներկայացնել ԲՆԻ-ի մաքրման, վարա-
կազերծման և մանրէազերծման ժամանակակից մեթոդները, 
այդ գործընթացներում կիրառվող նյութերի ընտրությանը, 
խտությանը և պահաժամին վերաբերվող պահանջները̀  բժշ-
կական նշանակության իրերի վարակային անվտանգության 
ապահովման նպատակով: 

II. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

8. Ուղեցույցում կիրառվում են հետևյալ հասկացությունները̀

1) Աղտոտվածություն – միկրոօրգանիզմների հետ փաս տացի 
կամ հնարավոր շփումից հետո իրի վիճակն է: Առողջա պա-
հության մեջ այս հասկացությունը նշանակում է հիվան դություն 
կամ վարակ առաջացնող միկրոօրգանիզմների առկայություն:   

2) Բժշկական նշանակության իրեր - Գործիք, սարք, նյութ 
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կամ այլ իր, որը կիրառվում է առանձին կամ այլ իրերի հետ 
համակցված՝ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրա կա-
նացնելու համար:

3) Ինվազիվ  միջամտություն - լատիներեն «invado»̀  «ներս մտ նել» 
բառից: Օրգանիզմի բնական արտաքին պատնեշներից (մաշկ, 
լորձաթաղանթ) ներթափանցող բժշկական միջամտություն: 

4) Էնդոտոքսին - միկրոօրգանիզմի բջջի բաղադրիչ մասն է: 
Այն անջատվում է միայն միկրոօրգանիզմի բջջի քայքայման 
ժամանակ: 

5) Իմպլանտ – սարք, որը տեղադրվում է օրգանիզմի խո-
ռոչներում վիաբուժական  ճանապարհով: 

6) Բաղարկում (կոնտամինացիա) - համազոր է աղտոտվա ծու-
թյանը – դա վարակային, օրգանական կամ քիմիական գործոն-
ների առկայությունն է օրգանների, հյուսվածքների, խոռոչների, 
ինչպես նաև շրջապատող միջավայրի անշունչ առարկաների̀  
այդ թվում ԲՆԻ-ի և հիվանդի խնամքի պարագաների վրա: 
Կոնտամինացիան տարբերվում է աղտոտումից նրանով, որ 
վերաբերվում է միայն արտաքին միջավայրին և վարակային 
գործոնի առկայությունը պարտադիր չէ:

7) Վարակազերծիչ (դեզինֆեկտանտ) – քիմիական, երբեմն ֆի-
զի կական հակամիկրոբային գործոն, որը կիրառվում է վա-
րակազերծման նպատակով, բայց չի ոչնչացնում բակ տերիա-
ների սպորները:

8) Պիտանելիության ժամկետը - այն ժամանակահատվածն է, 
որի ընթացքում ԲՆԻ-ը պահպանում են իրենց մանրէազերծ 
վիճակը: 

III. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  ԻՐԵՐԻ 
ՎԱՐԱԿՄԱՆ  ՀՆԱՐԱՎՈՐ  ՌԻՍԿ

9. Յուրաքանչյուր բժշկական նշանակության իր և սարք որը 
շփվում է հիվանդի հետ, ունի վարակման ռիսկ: Բժշկական 
օգնության ցուցաբերման հետ կապված վարակները հաճախ 
առաջանում են ԲՆԻ-ի և հիվանդի խնամքի պարագաների 
անբավարար վարակազերծման և մանրէազերծման հետևան-
քով: 

10. Բժշկական օգնության ցուցաբերման հետ կապված վարակ-
ման ռիսկը նվազեցնելու նպատակով անհրաժեշտ է ճիշտ ըն-
տրել մաքրման, վարակազերծման և մանրէազերծման մեթոդը 
և դրանք իրականացնել խստորեն պահպանելով պա հանջվող 
բոլոր կանոնները, այդ թվում հաշվի առնել նաև ԲՆԻ-ն ու սար-
քավորումներն արտադրողների ցուցմունքները:

11. 1968թ. ամերիկացի գիտնական Ի. Ք. Սպոլդինգը մշակել է 
ԲՆԻ-ի, սարքերի և հիվանդի խնամքի պարագաների վա րա-
կազերծման և մանրէազերծման հատուկ մոտեցումները: Նրա 
առաջարկած դասակարգումը կիրառվում է մինչև օրս որոշ 
լրացումներով և փոփոխություններով (աղյուսակ 1):

12. Ըստ Ի. Ք. Սպոլդինգի, կախված հիվանդին վարակելու հնա-
րավորությունից ԲՆԻ-ը, սարքերը և խնամքի պարագաները 
բաժանվում են երեք խմբի. 

1) «խիստ վտանգավոր» - կրիտիկական

«Խիստ վտանգավոր» համարվում են այն ԲՆԻ-ը և հիվանդի 
խնամքի պարագաները, որոնք թափանցում են նորմայում 
մանրէազերծ հյուսվածքներ, և/կամ օրգաններ, անոթային 

Վարակազերծման և մանրէազերծման նպատակն է 
ԲՆԻ-ի վրա ախտածին և պայմանական ախտածին 
միկրոօրգանիզմների ոչնչացմամբ ընդհատել վարակի 
փոխանցման մեխանիզմները և ուղիները:
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համակարգ կամ շփվում են ներարկվող արյան և հեղուկների 
հետ: Դրանց թվին են պատկանում իմպլանտները, սրտային, 
անոթային, միզային կատետրները, վիրաբուժական գործիք-
ները, ասեղները և այլն: «Խիստ վտանգավոր» գործիքների միկ-
րոօրգանիզմներով բաղարկումը (կոնտամինացիա) պա րու-
նակում է հիվանդի վարակման բարձր ռիսկ: 

«Խիստ վտանգավոր» գործիքները պետք է լինեն 
մանրէազերծ:

2) «Վտանգավոր» - կիսակրիտիկական 

«Վտանգավոր» համարվում են այն ԲՆԻ-ը, որոնք շփվում 
են լորձաթաղանթների կամ վնասված մաշկի հետ (օրինակ՝ 
ներշնչակ / ինհալատոր, շնչառական, անզգայացման սարքեր, 
որոշ ներդիտակներ, լարինգոսկոպի շեղբ, կերակրափողային 
մանոմետրիկ զոնդեր, մանոմետրիկ անոռեկտալ կատետրներ և 
այլն): «Վտանգավոր» գործիքներն օգտագործելուց հետո պետք 
է ենթարկել մանրակրկիտ մաքրման, ապա բարձր մակարդակի 
վարակազերծման:

3) «Ցածր վտանգավորության» - ոչ կրիտիկական

«Ցածր վտանգավորության» համարվում են այն ԲՆԻ-ը, 
որոնք շփվում են չվնասված մաշկի հետ և չեն շփվում լոր-
ձաթաղանթների հետ: Չվնասված մաշկը արդյունավետ պատ-
նեշ է միկրոօրգանիզմների մեծ մասի համար, հետևաբար 
այդ իրերի ցածրակարգ վարակազերծումը բավարար է, ման-
րէազերծումը պարտադիր չէ: «Ցածր վտանգավորության» 
ԲՆԻ-ի օրինակ է. տականոթը, ճնշաչափի բազկակալը, հե-
նակ ները, ստետոսկոպը, տականոթները և այլն: Վարակի փո-
խանցման տեսակետից այդ իրերը գործնականում ունեն ցածր 
վտանգավորություն:                 

IV. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԵՐԻ 
ՄԱՔՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

13. ԲՆԻ-ի մաքրումը օտար նյութերի̀  ներառյալ կենցաղային 
աղտոտվածության, փոշու, միկրոօրգանիզմների և օրգանական 
նյութերի (արյուն, փսխման մասա և այլն) հեռացումն է 
ԲՆԻ-ի վրայից, որը կատարվում է ջրի, լվացող հեղուկի, 
ինչպես նաև ֆերմենտային նյութերի միջոցով: Անհրաժեշտ 
է հիշել, որ այս նպատակով կիրառվող նյութերն ունեն որոշ 
առանձնահատկություններ, որոնք են.

1) աշխատանքային լուծույթում օրգանական նյու թերի մնա-
ցորդների առկայությունը նվազեց նում է ազդող նյութի 
խտությունը,

2) վարակազերծիչ նյութերի որոշ խմբեր օժտված են ԲՆԻ-ի 
վրա օրգանական աղտոտվածությունը ֆիքսելու հատկությամբ 
(քլորը, ֆենոլը, սպիրտը, ալդեհիդները),

3) օգտագործված ԲՆԻ-ի մակերեսների վրա, խոռոչներում ար-
յան և այլ կենսաբանական նյութերի չորանալը դժվարացնում 
է դրանց հետագա մշակումը: Եթե ԲՆԻ-ի մաքրումը և վա-
րակազերծումը հնարավոր չէ կատարել օգտագործելուց անմի-
ջապես հետո, ապա անհրաժեշտ է ԲՆԻ-ը հնարավորինս շուտ 
ընկղմել չեզոք ջրածնային ցուցիչով ֆերմենտային լվացող 
հեղուկի մեջ,

4) մաքրումը ոչ միայն կանխում է օրգանական աղտոտ վա-
ծու թյան չորացումը, այլ նաև ԲՆԻ-ի միկրոօր գանիզմն ե րով 
բաղարկումը (կոնտամինացիան) նվազեցնում է 3-5 լո գա-
րիթմով: 

Եթե բժշկական նշանակության իրերնը ամբողջությամբ 
չեն մաքրվել, ապա դրանց վարակազերծումը և ման-
րէազերծումը որակյալ լինել չի կարող, նույնիսկ պա-
հաժամի երկարացման դեպքում:
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14. Մաքրումը համարվում է ԲՆԻ - ի մշակման կարևոր փուլ: 
Այն.

1) ապահովում է բժշկական նշանակության իրերի որակյալ 
վարակազերծումը, 

2) նպաստում է ԲՆԻ-ի վարակային անվտանգության ապա-
հովմանը, 

3) կրճատում է մշակման հաջորդ փուլերում ԲՆԻ-ի միկ րո-
օրգանիզմներով ծանրաբեռնվածության վերացման համար 
անհ րաժեշտ ժամանակը,

4) ԲՆԻ – ի հնարավոր նախնական վարակման դեպքում ապա-
հովում է բուժաշխատողի պաշտպանությունը: 

15. Հավասար պայմանների առկայության դեպքում ԲՆԻ-ի 
մակերեսից բակտերիաների 10 սպոր ոչնչացնելու համար 
պահանջվում է 30 րոպե, իսկ 100000 սպոր ոչնչացնելու հա-
մար՝ 3 ժամ (ըստ Սպոլդինգի ներկայացրած տվյալների): Այս 
հանգամանքը ընդգծում է վարակազերծումից և մանրէա-
զերծումից առաջ ԲՆԻ-ի մաքրման կարևորությունը:

16. Գոյություն ունի մաքրման երկու եղանակ̀  մեքենայացված 
և ձեռքային.

1) մեքենայացված եղանակն իրականացվում է ուլտրաձայնա-
յին սարքերի կամ լվացող մեքենաների օգնությամբ: ԲՆԻ-ի 
մաք րումը մեքենայացված եղանակով իրականացնելիս 
ան հրա ժեշտ է լվացող մեքենայում գործիքների բեռնումը 
կա տարել դրանց պտտվող և բացվող բոլոր մասերը 
պարտադիր քանդե լուց հետո̀  բոլոր մակերեսների ամբող-
ջական շփումը լվացող հեղուկի հետ ապահովելու համար: 
Մեքենայացված եղանակով ԲՆԻ-ի մաքրումը և վարա-
կազերծումը, այդ գործընթացը դարձնում է ավելի հեշտ, 
ապահով, բարձրացնում է արդյունավետությունը և միաժա-
մա նակյա մաքրման արտադրողականությունը: Մե քե նա-
յաց ված եղանակը նաև հնարավորություն է տալիս կրճատել 
անձ նակազմի շփումը արյան և այլ կենսաբանական նյութերի 

հետ: Մեքենայացված մաքրման առավել տարածված 
սարքավորումներ են հանդիսանում ուլտրաձայնային սարքերը 
և լվացող մեքենաները, որոնք երբեմն միաժամանակ ապահո-
վում են նաև ԲՆԻ-ի վարակազերծումը: Ուլտրաձայնային 
սարքում ձայնային ալիքների էներգիան տարածվում է լու-
ծույթի մեջ և քայքայում մշակվող գործիքի մակերեսին աղ-
տոտվածությունը պահող կապերը: Ուլտրաձայնային մշակ-
ման ընթացքում օգտագործվող լուծույթները հաճախ օժտ ված 
չեն մանրէասպան ազդեցությամբ, ուստի դրանցում միկ րոօր-
գանիզմները կա րող են պահպանվել: Չնայած դրան, ուլտ-
րաձայնային սար քում վարակազերծիչ լուծույթներով մշակումը 
կարող է ունե նալ համակցված արդյունք̀  խթանել ուլտրաձայնի 
արդյու նավետությունը:

2) Նուրբ, բարդ կառուցվածք ունեցող, ջերմության ու խո-
նավության նկատմամբ զգայուն գործիքների մաքրումը 
նախընտրելի է կատարել ձեռքային եղանակով: Ձեռքային 
եղանակով մաքրումը պահանջում է պահպանել երկու պայման. 
ԲՆԻ-ի հետ շփումը և հիդրավլիկան: Շփումը ցանկալի է 
կատարել խոզանակի օգնությամբ: Այն  հանդիսանում է պարզ, 
արդյունավետ և հուսալի մեթոդ: Ցայտումից խուսափելու 
համար շփումը պետք է կատարել ջրի շերտի հաստության 

Անհրաժեշտ է մշտապես հիշել.

Այն դեպքերում, երբ ուլտրաձայնային սարքում 
օգտագործվող լուծույթը օժտված չէ մանրէասպան 
ազդեցու թ յամբ, այդ լուծույթը գործիքից հեռացնում է, 
սակայն չի ոչնչաց նում միկրոօրգանիզմները: Եթե հետագա 
փուլերում այդ լուծույթը գործիքից ամբողջովին չի 
հեռացվում, ապա գործիքը կա րող է աղտոտվել ոչնչացված 
միկ րոօր գանիզմների էնդո տոքսինով: Այսպիսի գործիքները 
օգ տագործելիս կարող են առաջացնել հյուսվածքների 
բորբոքում:
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տակ: Մաքրման փուլում ԲՆԻ-ի շփման համար կարելի է 
կիրառել միանվագ օգտագործման խոզանակ: Խոզանակի 
միանվագ օգտագործման հնարավորության բացակայության 
դեպքում յուրաքանչյուր կիրառումից հետո այն անհրաժեշտ 
է վարակազերծել և չորացնել: Հիդրավլիկան ճնշման տակ 
հեղուկի մղելն է: Այն կիրառվում է խոզանակով շփելուց 
հետո̀  ներքին խոռոչներից աղտոտվածության և նստվածքի 
հեռացման նպատակով, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ 
կառուցվածքի պատճառով հնարավոր չէ  խոզանակով մաքրել 
գործիքի խոռոչը կամ խողովակը:

17. ԲՆԻ-ի մաքրման փուլում նպատակահարմար է օգտագոր-
ծել չեզոք կամ չեզոքին մոտ ջրածնային ցուցիչով լվացող հեղուկ-
ներ: Դրանք առավելագույնս համատեղելի են այն նյութերի հետ, 
որից կազմված են ԲՆԻ-ը: Չեզոք ջրածնային ցուցիչով լուծույթ-
նե րին երբեմն ավելացվում են ֆերմենտներ̀ պրոտեազներ: 
Դրանք քայքայում են աղտոտվածության հիմնական մաս 
կազմող սպիտակուցները: Ներկայումս կիրառություն են 
ստացել մաքր ման համար օգտագործվող այնպիսի լուծույթներ, 
որոնք պա րունակում են նաև ճարպերի վրա ազդող ֆերմենտ̀  
լիպազա և ածխաջրերի վրա ազդող ֆերմենտ̀  ամիլազա:

18. Ֆերմենտային լվացող նյութերը, ինչպես ցանկացած այլ 
քիմիական նյութերը, նույնպես անհրաժեշտ է լվանալ մշակ վող 
ԲՆԻ-ից (ցանկալի է ողողումը կատարել գոլ ջրով): Հակառակ 
դեպքում այդ նյութի մնացորդները կարող են փոխազդեցության 
մեջ մտնել կիրառվող վարակազերծիչ նյութի հետ և դառնալ 
տենդի, ինչպես նաև ալերգիկ ռեակցիաների պատճառ: 

19. Ֆերմենտային լվացող նյութերն անհրաժեշտ է օգտագործել 
ուղեցույցների համաձայն՝ խստորեն պահպանելով խտու-
թյունը և պահաժամը: Չեզոք ջրածնային ցուցիչով ֆերմենտ 
պարունակող լվացող հեղուկները համատեղելի են վի րա-
բուժական գործիքները կազմող մետաղների և այլ նյութերի 
հետ: Դրանք համարվում են լավագույն նյութեր բժշկական 
նշանակության այնպիսի զգայուն սարքերի մշակման համար՝ 
ինչպիսիք են ճկուն ներդիտակները:

20. ԲՆԻ-ի մաքրման հիմնային լվացող նյութերը քայքայում են 
սպիտակուցների և ճարպերի մնացորդները, սակայն կարող 
են օժտված լինել կոռոզիա առաջացնելու հատկությամբ: Այս 
նյութերի կիրառմամբ մաքրումը գերադասելի է կատարել սառը 
ջրով, քանի որ տաք ջուրը կարող է առաջացնել կենսաբանական 
նյութերի (արյուն, խորխ և այլն) մակարդում:

21. ԲՆԻ-ի մաքրման ձեռքային եղանակը պարունակում է 
արյունային վարակների և այլ միկրոօրգանիզմներով բու-
ժանձնակազմի վարակման վտանգ (ձեռքերի վնասված մաշկի, 
աչքերի լորձաթաղանթի, քթի կամ բերանի խոռոչի հետ շփման 
արդյունքում): 

22. Մաքրման փուլում մշտապես անհրաժեշտ է պահպանել 
վարակային անվտանգության նախազգուշական կանոն-
ները համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առողջա-
պահության նախարարի 2012 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 
2655–Ա հրամանով հաստատված բուկլետի և Հայաստանի 
Հան րապետության առողջապահության նախարարի 2012 
թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 2637 – Ա հրամանով հաստատված  
մեթոդական ուղեցույցի:

23. Վարակային անվտանգության նպատակով անհրաժեշտ է 
կրել.

• ռետինե ձեռնոցներ, որոնք պետք է լինեն ձեռքի ճիշտ 
չափով,

• անջրանցիկ գոգնոց,

Ֆերմենտային լվացող հեղուկը վարակազերծիչ նյութ չի 
համարվում:

ԲՆԻ-ի մանրակրկիտ ողողումը չափազանց կարևոր է:
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• պաշտպանիչ ակնոց, 

• դիմակ,

• ձեռնոց, ունելի, մագնիս (հատակին ընկած սրածայր ԲՆԻ-ը 
մերկ ձեռքերով չվերցնելու նպատակով): 

V. ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՒՄ

24. Վարակազերծումը ԲՆԻ-ի մակերեսներին, խոռոչներում 
և խողովակներում ախտածին և պայմանական ախտածին 
միկրոօրգանիզմների̀  վիրուսների, բակտերիաների և սնկերի 
ոչնչացման գործընթացն է:

25. ԲՆԻ-ի մշակման մակարդակը կախված է դրանց վտան գա-
վորության աստիճանից և կիրառման նպաատկից: 

26. «Ցածր վտանգավորության» ԲՆԻ-ը կիրառվում են անմի-
ջապես վարակազերծումից և վարակազերծիչ լուծույ թի 
մնացորդները ջրով լվանալուց հետո: 

27. «Վտանգավոր» ԲՆԻ-ի մշակումն անհրաժեշտ է շարունակել 
մինչև բարձր մակարդակի վարակազերծում, որից հետո 
օգտագործել:  

28. «Բարձր վտանգավորության» ԲՆԻ-ի մշակումն անհրաժեշտ 
է շարունակել մինչև մանրէազերծում և օգտագործել մանրէա-
զերծումից հետո:

29. Ախտածին միկրոօրգանիզմների մեծ մասը կայուն են 
բա ցասական ջերմաստիճանի պայմաններում, դրանք չեն 
ոչնչանում նույնիսկ - 270 աստիճան Ցելսիուս (-270°С) սառեց-
ման դեպքում: Ուստի, վարակազերծման մեթոդի ընտրութ-
յունը կախված է ԲՆԻ-ի առանձնահատկություններից: 

30. ԲՆԻ-ի վարակազերծման մեթոդները .

1) մեխանիկական մեթոդ - իրականացվում է ջրով և խոզանա-
կով լվանալու միջոցով: Այս մեթոդի հնարավորությունները 
սահ մանափակվում են ԲՆԻ-ի վրա միկրոօրգանիզմների քա-
նակի նվազեցումով:  

2) Ֆիզիկական մեթոդ - իրականացվում է եռացման, գոլորշային 
և տաք օդային եղանակներով (աղյուսակ 2):

ա. Եռացման եղանակ – կատարվում է թորած ջրով կամ 
ջրին ավելացնելով կերակրի սոդա: Կերակրի սոդան բարձ-
րաց նում է ջրի եռման ջերմաստիճանը: Եռացնելու եղա-
նակով վարակազերծման ենթակա են ռետինե, ապակյա, 
մետաղական, ջերմակայուն և պոլիմերային նյութերից ԲՆԻ-ը 
և հիվանդի խնամքի պարագաները, որոնք եռացնելիս չեն 
վնասվում: Նախքան եռացնելը ԲՆԻ-ն անհրաժեշտ է մաքրել 
օրգանական աղտոտվածությունից: Եռացման տևողությունը 
ջրի եռման պահից սկսած 15-30 րոպե է՝ կախված ԲՆԻ-ի 
բնույթից և միկրոօրգանիզմների առանձնահատկություններից: 
Եռացումը լայնորեն կիրառվում է ԲՆԻ-ի և հիվանդի խնամքի 
պարագաների վարակազերծման համար:

բ. Գոլորշային եղանակ – կատարվում է գոլորշային մանրէա-
զերծող սարքերում` ճնշման տակ հագեցած ջրային գոլորշի-
ների ազդեցությամբ, որի արդյունքում միկրոօրգանիզմների 
բջջի սպիտակուցները մակարդվում են և ոչնչանում: Ջրային 
գոլորշու այս հատկությունը կիրառվում է գոլորշային ման-
րէազերծող սարքերում՝ +110 աստիճան Ցելսիուս (+110°С) պայ-
մաններում 20 րոպե պահաժամով: Գոլորշային եղանակով 
վարակազերծման ենթակա են ապակյա, մետաղական, 
ռետինե, լատեքսից, ջերմակայուն պոլիմերային նյութերից 
ԲՆԻ-ը: Վարակազերծման գոլորշային եղանակը հանդիսանում 
է հուսալի մեթոդ̀  խորը թափանցման շնորհիվ:

գ. Տաք օդային եղանակ – կատարվում է օդային ման րէա զերծող 
սարքում: Տաք օդի ազդեցության տակ միկրոօրգանիզմների 
բջջի պրոտոպլազման ջրազրկվում և մակարդվում է, ինչը 

Վարակազերծման նպատակով բացասական ջերմաստի-
ճանը չի կիրառվում:
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հանգեցնում է դրանց ոչնչացման: Օդային եղանակով 
վարակազերծումը կատարվում է՝ +120 աստիճան Ցելսիուս 
(+120°С) պայմաններում 45 րոպե պահաժամով: Այն կիրառվում է 
ապակյա, մետաղական, սիլիկոնային իրերի վարակազերծման 
համար: 

3) Քիմիական մեթոդ - իրականացվում է համապատասխան 
խտության վարակազերծիչ նյութի մեջ ԲՆԻ-ի ընկղմումով: 
Վարակազերծիչ նյութը կարելի է լցնել ապակյա, պլաստմասե 
կամ արծնապատ (էմալապատ) առանց վնասման տարո-
ղությունների մեջ: Նախքան վարակազերծումը սկսելն անհ-
րաժեշտ է առանձնացնել ԲՆԻ-ի քանդվող մասերը: Այն 
դեպքերում, երբ գործիքներն ունեն խոռոչներ և խողովակներ, 
դրանք անհրաժեշտ է ամբողջությամբ լցնել վարակազերծիչ 
նյութով: Վարակազերծման նպատակով կիրառվող քիմիական 
նյութերն ավելի մակերեսորեն են ազդում, քան բարձր ջեր-
մաստիճանը: Չնայած դրան, այս մեթոդն առավել հաճախ է 
կիրառվում, քանի որ այն չի պահանջում սարքավորումներ և 
ավելի հասանելի է: Քիմիական նյութերով վարակազերծման  
դեպքում բարձր ջերմաստիճանի նկատմամբ զգայուն ԲՆԻ-ը 
կարող են մնալ  անվնաս:

31. Վարակազերծման արդյունավետության վրա ազդում են 
հետևյալ գործոնները.

1) վարակազերծման ենթակա ԲՆԻ-ի կառուցվածքը - միա-
ցումն եր, խոռոչներ կամ անցքեր, ճաքեր, գոգավորու թյուններ 
ունեցող ԲՆԻ-ի մաքրումը դժվար է կատարել, քանի որ 
որակյալ վարակազերծման ենթարկվում են գործիքների այն 
մակերեսները, որոնք անմիջականորեն շփվում են քիմիական 
լուծույթի հետ: Ուստի վարակազերծումն անհ րաժեշտ է 
իրականացնել այնպիսի հետևողականությամբ, որպեսզի 
օդային գրպանիկներ չառաջանան: Դրա համար անհրաժեշտ 

է ԲՆԻ-ն ամբողջությամբ ընկղմել լուծույթի մեջ մշակման ողջ 
պահաժամի ընթացքում:

2) Միկրոօրգանիզմներով բաղարկման (կոն տամի նացիա) քա-
նակը և որակը:   

3) Օրգանական նյութերով աղտոտ վածության առկայութ յունը 
- անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ օրգանական մնացորդ ների 
առկայության դեպքում որոշ քիմիական նյութեր կորցնում են 
իրենց մանրէասպան ակտիվությունը:  

4) Կենսաթաղանթի առկայությունը - բջիջների կուտակում-
ների, արտաբջջային նյութի կամ կենսաթաղանթի առկայու-
թյան դեպքում միկրոօրգանիզմները չեն ենթարկվում վարա-
կազերծման: Կենսաթաղանթն իրենից ներկայացնում է 
միկ րոօր գանիզմների կուտակում, որն ամուր կապված է ԲՆԻ-ի 
մա կերեսի հետ և դժվարությամբ է հեռացվում: Կենսաթաղան-
թի բաղադրության մեջ մտնող միկրոօրգանիզմները նրա 
ներսում մասամբ պաշտպանված լինելով` կարող են ձեռք 
բերել կայունություն վարակազերծիչ նյութի նկատմամբ: Կեն-
սա թաղանթներ են հայտնաբերվել աչքերի կոնտակտային 
ոսպնյակներում, էլեկտրասրտախթանիչներում, հեմոդիալիզի 
համակարգում, միզային և անոթային կատետրներում և ներ-
դիտակներում: Որոշ ֆերմենտներ և լվացող նյութեր ունակ են 
քայքայելու կենսաթաղանթը և նվազեցնել դրանցում կենսունակ 
միկրոօրգանիզմների քանակը:

5) Ֆիզիկական և քիմիական այնպիսի գործոններ, ինչ պիսիք են̀  
վարակազերծիչ նյութի ջերմաստիճանը, ջրած նային ցուցիչը, 
հարաբերական խոնավությունը և ջրի կոշ տու թյունը: 

ա. Բազմաթիվ վարակազերծիչ նյութերի հակամանրէային 
ակ տի վությունը ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգահեռ 
աճում է: Սակայն պետք է հիշել, որ սահմանվածից բարձր 
ջերմաստիճանը վարակազերծիչ նյութը կարող է քայքայել  և 
նվազեցնել նրա ակտիվությունը: 

Վարակազերծման ֆիզիկական մեթոդները էկոլոգիապես 
մաքուր և անվնաս են բուժանձնակազմի համար:
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բ. Ցածր ջրածնային ցուցիչը խթանում է որոշ վարակազերծիչ 
նյութերի հակամանրէային ազդեցության ուժեղացմանը 
(գլյուտարալդեհիդ, չորրորդային ամոնիումային  միացություն-
ներ), իսկ որոշ վարակազերծիչ նյութերի վրա թողնում 
է հակառակ ազդեցություն̀  նվազեցնելով այն (ֆենոլ, 
հիպոքլորիտ, յոդ): 

գ. Նույն վարակազերծիչ նյութը հաճախ կարելի է կիրառել 
տարբեր խտություններով: Որքան բարձր է նյութի խտությունը, 
հաճախ այնքան կարճ է վարակազերծման համար պահանջվող 
պահաժամը: Այս օրինաչափությունից բացառություն են 
կազ մում յոդոֆորմերը, սպիրտները և սպիրտ պարունակող 
նյութերը: Դրանք արտադրողի կողմից թույլատրվող 
խտու թյունից բարձրի դեպքում կարող են կորցնել իրենց 
ակտիվությունը: 

32. Գոյություն ունի ԲՆԻ-ի վարակազերծման երեք մակարդակ՝ 
բարձր, միջին և ցածր.

1) բարձր մակարդակի վարակազերծում - ոչնչանում են բակ-
տերիաների վեգետատիվ ձևերը, տուբերկուլոզի միկոբակ-
տերիաները, սնկերը, լիպիդային և ոչ լիպիդային վիրուսները: 
Չեն ոչնչանում միայն որոշ բակտերիաների սպորները: 
«Վտանգավոր» ԲՆԻ-ի բարձր մակարդակի վարակազերծման 
հա մար այսօր աշխարհի տարբեր երկրներում օգտագործում 
են տարբեր վարակազերծիչներ. գլյուտարալդեհիդ, օրթոֆթալ 
ալդեհիդ, ջրածնի պերօքսիդ, հարքացախաթթու և այլն: Սրանց 
կիրառման դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել դրանց 
համատեղելիությունը ԲՆԻ-ի նյութի հետ, որից այն կազմված է:

2.) Միջին մակարդակի վարակազերծում - ոչնչանում են բակ-
տերիաների վեգետատիվ ձևերը (բացի սպորներից), այդ 

թվում նաև միկոբակտերիաները, սնկերի և վիրուսների 
մեծամասնությունը: Մանր կամ փոքր ոչ լիպիդային վի-
րուսները (օրինակ էնտերովիրուսներ, ռինովիրուսներ) առա-
վել կայուն են վարակազերծիչ նյութերի նկատմամբ և այս 
մակարդակում չեն ոչնչանում, իսկ խոշոր լիպիդային վիրուս-
ները՝ ադենովիրուսները, հեպատիտ Բ և մարդու իմունային 
անբավարարության վիրուսը ոչնչանում են: Միջին մակարդակի 
վարակազերծումը կիրառվում է «ցածր վտանգավորության» 
ԲՆԻ-ի վարակազերծման համար:

3) Ցածր մակարդակի վարակազերծում - ոչնչանում են բակ-
տերիաների վեգետատիվ ձևերը, որոշ վիրուսներ և սնկեր: 
Չեն ոչնչանում տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները և բակ-
տերիաների սպորները:

33. Բարձր մակարդակի վարակազերծումից հետո ԲՆԻ-ը ան-
հրաժեշտ է լվանալ մանրէազերծ ջրով, քանի որ ծորակի ջրով 
լվանալու դեպքում ԲՆԻ-ը կարող են բաղարկվել դրանում 
հաճախ հայտնաբերվող այնպիսի մանրէներով, ինչպիսիք են 
ոչ տուբերկուլոզային միկոբակտերիան, լեգիոնելլան, կապտա-
թարախածին մանրէն և այլն: Մանրէազերծ ջրի բացակայության 
դեպքում կարելի է ԲՆԻ-ը լվանալ ծորակի կամ ֆիլտրված ջրով, 
որից հետո դրանք անհրաժեշտ է մշակել 70օ -ի սպիրտով կամ 
չորացնել օդի շիթով: Լվանալուց հետո ԲՆԻ-ը պետք է չորացնել 
և պահպանել այնպես, որպեսզի դրանք պաշտպանվեն 
երկրորդային աղտոտվածությունից: Գործիքների վրա խո-
նա վության մնացորդը բարենպաստ պայման է ստեղծում 
մանրէների հետագա աճի համար, այդ պատճառով օդով 
չորացումը կարևոր է բարձր մակարդակի վարակազերծումից 
հետո երկրորդային կոնտամինացիան կանխելու համար:      

34. Նույնիսկ զարգացած երկրների բժշկական օգնություն և 
սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում դեռևս 
հստակորեն տարանջատված չեն, թե «խիստ վտանգավոր» և 
«վտանգավոր» ԲՆԻ-ից  որոնք են պահանջում մանրէազերծում   
և որոնք̀  բարձր մակարդակի վարակազերծում: Այդ պատճա-
ռով էլ որոշ ԲՆԻ-ի մշակման մեթոդի ընտրությունը շարունա-

Անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել արտադրողի կողմից 
վարակազերծիչ նյութի կիրառման համար առաջարկվող  
ջերմաստիճանը:
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կում է մնալ բարդ խնդիր: Երբեմն, այն գործիքները, որոնք 
պատկանում են «վտանգավոր» ԲՆԻ-ի խմբին, օգտագործվում 
են «խիստ վտանգավոր» ԲՆԻ-ի հետ համակցված: Օրի նակ̀  
ստամոքս-աղիքային համակարգի հետազոտման նպա-
տակով օգտագործվող ներդիտակը համարվում է «վտան-
գավոր» ԲՆԻ: Սակայն այն դեպքերում, երբ կիրառվում է 
կենսաբանական նմուշառման մանրէազերծ ունելիի հետ, 
կամ կերակրափողի վարիկոզ լայնացումից արյունահոսող 
հիվանդին հետազոտելու համար այն պետք է դիտել որպես 
«խիստ վտանգավոր»: Այդպիսի գործիքները պետք է ենթարկել 
բարձր մակարդակի վարակազերծման, որն ապահովում է 
բոլոր միկրոօրգանիզմների՝ բացառությամբ բակտերիաների 
սպորների ոչնչացումը: 

35. Վարակազերծման պահանջվող որակ ապահովելու հա-
մար անհրաժեշտ է կատարել վարակազերծիչ նյութի և 
վարակազերծման մեթոդի համարժեք  ընտրության:

36. Արգելվում է կիրառել միայն միկրոօրգանիզմների աճը 
ընկճող հատկությամբ օժտված վարակազերծիչ  նյութեր:

37. Արգելվում է կիրառել այնպիսի վարակազերծիչ նյութեր, 
որոնք վիրուսասպան հատկությամբ օժտված չեն:

38. Տարողության ծավալը պետք է բավարարի, որ ԲՆԻ-ը 
ամբողջությամբ ընկղմված լինեն  լուծույթի մեջ այնպես, որ այն 
1 սանտիմետրով (սմ)  ծածկի ԲՆԻ-ը:

39. Քիմիական վարակազերծիչ նյութերը կարող են լինել պատ-
րաստի վիճակում: Կան նյութեր, որոնք պահանջում են լուծել 
ջրում` ստանալով համապատասխան խտություն:

40. Անհրաժեշտ է հետևել  քիմիական վարակազերծիչ նյութերի 
պահպանման պայմաններին և վարակազերծման պահաժամին, 
քանի որ դրանք ժամանակի ընթացքում կարող են կորցնել 
իրենց մանրէասպան ակտիվությունը:

41. Վարակազերծիչ և լվացող նյութերի հետ աշխատելու 
ըն թացքում անհրաժեշտ է պահպանել նախազգուշական 

միջոցներ:

42. 18 տարեկանից ցածր անձանց, ալերգիկ հիվանդություններ 
ունեցողներին, հղի կանանց և կերակրող մայրերին չի 
թույլատրվում աշխատել այդ նյութերով:

43. Վարակազերծիչ նյութերի պատրաստման ընթացքում դրանց 
աղտոտման հնարավորությունը նվազագույնի հասցնելու 
համար անհրաժեշտ է.

1) նյութը լուծելիս խստիվ պահպանել արտադրողի խորհուրդ-
ները,

2) բացառել վարակազերծիչների պատրաստման տարածքի և 
դրանց տարողությունների աղտոտումը:

44. Օրգանական նյութերի առկայությամբ (արտաթորանք, 
խորխ, թարախ, արյուն, լորձ) նվազում է վարակազերծման 
արդ յունավետությունը, քանի որ վարակազերծիչ նյութը 
մասամբ փոխազդեցության մեջ է մտնում օրգանական նյութերի 
հետ և ծախսվում է դրանց  հետ ջրում չլուծվող ալբումինների 
ձևավորման վրա, իսկ մնացած մասը դառնում է անբավարար 
միկրոօրգանիզմների ոչնչացման համար: Այսպես, օրինակ 
մեզում, որտեղ չկան սպիտակուցային խառնուրդներ, վարա-
կազերծման գործընթացը ավելի արագ և արդյունավետ է 
ընթանում, քան խորխում, կղանքում և այլ կենսաբանական 
հեղուկներում:

45. Վարակազերծիչ նյութերն ընտրելիս անհրաժեշտ է 
հաշ վի առնել կատարյալ վարակազերծիչի բնութագիրը: 
Ժա մա մանակակից վարակազերծիչ նյութերը պետք է 
հա  մապատասխանեն մի քանի հիմնական պահանջների, հա -
կա ռակ դեպքում դրանք չի կարելի կիրառել: Կատարյալ 
վարակազերծիչների հատկությունները. 

1) օժտված լինի հակամանրէային ազդեցության լայն տիրույ-
թով,

2) պահպանի ակտիվությունը արտաքին միջավայրի գործոն-
ների ազդեցության պայմաններում,
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3) թունավոր չլինի, չունենա հոտ և գրգռող ազդեցություն 
մարդու մաշկի և շնչուղիների վրա,

4) չպետք է առաջացնի մետաղական գործիքների կոռոզիա և 
չվնասի ռետինե, պլաստմասե իրերը,

5) վարակազերծելուց հետո մակերեսի վրա պետք է թողնի 
հակամանրէային ազդեցության թաղանթ,

6) պատրաստումը, կիրառումը և օգտահանումը լինի պարզ 
և մատչելի, օգտահանման ժամանակ չպետք է վնաս հասցնի 
շրջապատող միջավայրին,

7) լինի տնտեսապես շահավետ,

8) լավ լուծվի ջրում,

9) օժտված լինի արագ ազդեցությամբ՝ միկրոօրգանիզմները 
ոչնչացնի հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում,

10) պահպանի կայունությունը, ինչպես խտանյութում, այնպես 
էլ աշխատանքային լուծույթում:

Այսօր, օգտագործվող նյութերից ոչ մեկը օժտված չէ 
թվարկած բոլոր հատկություններով միաժամանակ:

46. Վարակազերծիչ նյութերով աշխատելիս անհրաժեշտ է.

1) օգտագործել միայն բժշկական օգնություն և սպասարկում 
իրականացնող կազմակերպության կողմից ձեռք բերված 
վարակազերծիչ նյութեր, որոնք հսկվում են վարակի 
հսկողության պատասխանատուի կողմից:

2) ԲՆԻ-ի վարակազերծումը կատարել այդ նպատակի համար 
նախատեսված  բնական կամ արհեստական ներհոս-արտաձիգ 
օդափոխությամբ հատուկ տարածքում:

3) Վարակազերծիչ նյութը օգտագործել միայն վարակազերծման 
համար:

4) Աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար օգ-
տագործել մաքուր, չոր, կափարիչով ամուր փակվող տարո-
ղություն̀  պահպանելով ջրի և վարակազերծիչ նյութի 
անհրաժեշտ հարաբերակցությունը:

5) Աշխատանքային լուծույթ պատրաստելիս լուծել վարա-
կազերծիչ նյութը ջրի համապատասխան քանակի մեջ̀  այն 
ավելացնելով ջրին և ոչ թե հակառակը:

6) Պիտանելիության ժամկետն անցած աշխատանքային լու-
ծույթին վարակազերծիչ նյութ ավելացնել չի կարելի:

7) Բուժաշխատողի նախաձեռնությամբ արգելվում է պատ-
րաստել վարակազերծիչ և լվացող նյութերի խառնուրդ-
ներ, քանի որ դա կարող է նվազեցնել այդ նյութերից որևէ 
մեկի ազդեցությունը (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա 
նախատեսված է տվյալ նյութը արտադրողի կողմից):

8) ԲՆԻ-ը վարակազերծիչ նյութի մեջ պահել արտադրողի 
կողմից թույլատրված   պահաժամից ոչ ավելի:

9) Գործիքների լվացման համար օգտագործվող իրերը 
(խոզանակ, վիրախծուծ և այլն) արգելվում է պահել վա րա-
կազերծիչ նյութի մեջ:

10) Պահպանել մեթոդական ուղեցույցում նշված ջրի ջեր-
մաստիճանը՝ վարակազերծիչ նյութի լուծելիությունը և ար-
դյունավետությունը բարձ րացնելու, հետևաբար վարակա-
զերծման գործընթացը արագացնելու համար:

Կարելի   է   կիրառել   միայն 
Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության 

նախարարության կողմից թույլատրված լվացող, 
վարակազերծող և մանրէազերծող նյութեր:
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VI.  ԱՌԱՋԻՆ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ՄԱՇԿԻ  ԵՎ  ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՀԵՏ  

ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾԻՉ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ՇՓՎԵԼՈՒ  
ԴԵՊՔՈՒՄ

47. Աշխատանքային ռեժիմը ու նախազգուշական մեթոդները 
խախտելիս, ինչպես նաև վթարային իրավիճակներում անձ-
նակազմի մոտ կարող են առաջանալ վարակազերծիչ նյութերով 
ընդհանուր թունավորման կամ տեղային գրգռման երևույթներ:

48. Անպաշտպան մաշկի վրա վարակազերծիչ նյութի ընկնելու 
դեպքում առաջին օգնության նպատակով անհրաժեշտ է. մաշկի 
այդ հատվածը անհապաղ լվանալ առատ ջրով: Ֆորմալդեհիդի 
ցայտացրման դեպքում նպատակահարմար է մաշկը մշակել 5 
տոկոսանոց անուշադրի սպիրտով` այն չեզոքացնելու նպա-
տակով:

49. Շնչառական ուղիների գրգռման դեպքում անհապաղ տու-
ժածին պետք է հանել նշված սենքից լավ օդափոխվող տա-
րածություն և տալ մաքուր օդ շնչելու հնարավորություն:

50. Բերանը և քիթըմպանը անհրաժեշտ է ողողել ջրով: 

51. Ֆորմալդեհիդով թունավորման դեպքում խորհուրդ է տր-
վում շնչել ջրային գոլորշիներ՝ ավելացնելով մի քանի կաթիլ 
անուշադրի սպիրտ: Այդ դեպքում ցուցված է նաև ըմպել տաք 
կաթը նատրիումի հիդրոկարբոնատի հետ (կերակրի սոդա): 
Ծանր թունավորման  դեպքերում ցուցված է հոսպիտալացումը:   

52. Ցանկացած վարակազերծիչ նյութ աչքի մեջ ընկնելու 
դեպքում անհապաղ մի քանի րոպե լվանալ ջրի շիթով կամ 
2,0 տոկոսանոց նատրիումի հիդրոկարբոնատի լուծույթով; 
Աչքերի գրգռման դեպքում կաթեցնել ալբուցիդի լուծույթ, ցավի 
առկայության դեպքում՝ 1-2 տոկոսանոց  նովոկայինի լուծույթ:

53. Քլորակտիվ նյութերի ստամոքս պատահական ընկնելու 
դեպքում այն լվանալ 2,0 տոկոսանոց նատրիումի թիոսուլ-
ֆատի լուծույթով: Ֆորմալդեհիդով թունավորման դեպքում 

ստամոքսը լվանալ ջրով, որին ավելացվում է անուշադրի 
սպիրտ կամ նատրիումի ացետատ: Լվանալուց հետո տալ 
ըմպելու կաթ և/կամ հում ձու:

VII. ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ

54. Բժշկական նշանակության իրերի և առարկաների ման-
րէազերծումը (ստերիլիզացիա) գործընթաց է, որն ապահովում 
է միկրոօրգանիզմների բոլոր կենսունակ ձևերի և սպորների 
ոչնչացումը: 

Բժշկական նշանակության իրերի մանրէազերծման 
նպատակն է̀  բժշկական միջամտությունների ժամանակ 
կանխել մանրէների ներթափանցումը մարդու օրգանիզմ:

55. Մանրէազերծման ենթակա են «խիստ վտանգավոր» այն 
ԲՆԻ-ը, որոնք թափանցում են նորմայում մանրէազերծ հյուս-
վածքներ, անոթային համակարգ կամ շփվում են օրգանիզմ 
ներարկվող հեղուկների և արյան հետ: 

56. Բժշկագիտության զարգացման ներկա ժանակաշրջանը 
աչքի է ընկնում մանրէազերծման մեթոդների շարունակական 
կատարելագործմամբ: Դրանք բազմազան են, երբեմն նաև 
բարդ, թանկարժեք և նույնիսկ դժվարամատչելի:

57. Մանրէազերծումն իրականացվում է հետևյալ մեթոդներով 
(աղյուսակ 3).

1) ֆիզիկական

2) քիմիական: 

58. Ֆիզիկական մեթոդն իրականացվում է հետևյալ եղա նակ-
ներով.

1) գոլորշային,
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2) օդային,

3) գլասպերլենային:

59. Քիմիական մեթոդն իրականացվում է հետևյալ եղանակ նե-
րով.

1) քիմիական նյութերի  լուծույթներով, 

2) էթիլեն օքսիդով, 

3) ֆորմալդեհիդով,

4) օզոնի և

5) պլազմայի միջոցով: 

60. ԲՆԻ-ի արդյունավետ մանրէազերծման համար անհրաժեշտ 
է, որ ընտրված մեթոդը բավարարի հետևյալ պահանջները.

1) ապահովի լիարժեք մանրէազերծման համար պահանջվող 
բոլոր չափանիշները, 

2) հնարավորինս նվազագույն չափով վնասի ԲՆԻ-ը, 

3) օժտված լինի մանրէազերծման հնարավորինս կարճ պա-
հաժամով (էքսպոզիցիա), 

4) լինի հեշտ կիրառելի, 

5) անվտանգ̀  մանրէազերծում կատարող անձնակազմի հա-
մար,

6) էկոլոգիապես անվնաս և 

7) ֆինանսապես մատչելի: 

61. Մանրէազերծման մեթոդն ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել ԲՆԻ-ի հետևյալ առանձնահատկությունները.

1) նյութը, ինչից կազմված է, այն

2) բժշկական նշանակության իրերի նյութի և ընտրվող մեթոդի 
համատեղելիությունը և պահաժամը̀  (էքսպոզիցիա), կախված 
գործիքի օգտագործման հաճախականությունից: 

62. Արդյունավետ մանրէազերծում ապահովելու համար 
անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել հետևյալ գործոնները. 

1) ԲՆԻ-ի ճիշտ նախապատրաստումն ու փաթեթավորումը,

Մանրէազերծված ԲՆԻ-ը և փաթեթը պետք է դիտել որպես 
մեկ ամբողջականություն:

2) ԲՆԻ-ի կառուցվածքը և ԲՆԻ-ի բաղադրիչ մասերի առանձ-
նացնելու հնարավորությունը,

3) մանրէազերծող սարքի խցի ճշգրիտ բեռնումը,

4) սարքի գործընթացի և ԲՆԻ-ի մանրէազերծման որակի 
հսկողությունը, 

5) բացառապես սպորները ոչնչացնող ազդեցությամբ օժտված 
նյու թերի կիրառումը:

VIII. ԳՈԼՈՐՇԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ 
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ

63. Մանրէազերծման գոլորշային եղանակն առավել հաճախ 
կիրառվում է բարձր ջերմաստիճանի և խոնավության 
նկատմամբ կայուն ԲՆԻ-ի մանրէազերծման համար: Այն 
իրականացվում է գոլորշային մանրէազերծող սարքերում (ավ-
տոկլավ): Գոլորշային եղանակով կարելի է մանրէազերծել 
վիրաբուժական գործիքները, կոռոզիայի նկատմամբ կայուն և 
ապակյա ԲՆԻ-ը, ինչպես նաև վիրաբուժական սպիտակեղենը, 
վի րակապական փափուկ նյութը, կարանյութերը, ռետինե 
իրերը (ձեռնոցներ, խողովակներ, կատետրներ, զոնդեր և այլն), 
լատեքսից, պլաստմասայի որոշ տեսակներից  կազմված ԲՆԻ-ը: 

64. Գոլորշային մանրէազերծող սարքերում մանրէազերծող 
գոր ծոն է հանդիսանում բարձր ճնշման տակ մղվող ջրի 
հագեցած գոլորշին: Այն քայքայում է մանրէները̀  դրանց կա-
ռուցվածքային սպիտակուցների և ֆերմենտների ան վերադարձ 
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մակարդման և տարալուծման ճանապարհով: Լիարժեք 
մանրէազերծման նպատակով յուրաքանչյուր ԲՆԻ պետք է 
համապատասխան ջերմաստիճանի և ճնշման պայմաններում 
որոշակի պահաժամով ենթարկվի գոլորշու ուղղակի ազ-
դեցությանը: Այդ նպատակով մանրէազերծող սարքում ԲՆԻ-ը 
պետք է դասավորել այնպես, որ դրանց մակերեսներն ամբող-
ջությամբ անմիջականորեն ենթարկվեն մանրէազերծող գոր-
ծոնի ազդեցությանը: 

65. Արդյունավետ մանրէասպան արդյունք ստանալու համար 
գոլորշային մանրէազերծող սարքում անհրաժեշտ է մշտապես 
ճշգրիտ պահպանել մանրէազերծող սարքի աշխատանքային 
չորս չափանիշները.       

1) գոլորշային մանրէազերծող սարքում 100 տոկոս ջրի հագեցած 
գոլորշու անխափան առկայությունը,

2) մանրէասպան ակտիվություն ապահովելու համար ան-
հրաժեշտ ջերմաստիճանը,

3) գոլորշու ճնշումը, որի միջոցով սարքում ստեղծվում է հա-
մապատասխան բարձր ջերմաստիճան և 

4) պահաժամը:

66. Գոլորշային մանրէազերծող սարքը հնարավորություն է 
տալիս ընտրել մանրէազերծման անհրաժեշտ պայմանները̀  
ջերմաստիճանը, պահաժամը և գոլորշու ճնշումը, որոնք 
պայմանավորված են մանրէազերծվող ԲՆԻ-ի տեսակով և 
նյութի բնույթով, որից այն կազմված է: Գոլորշային ման-
րէազերծող սարքում մանրէազերծումն իրականացվում է 
+121 աստիճան Ցելսիուս (+(121oC) և +132 աստիճան Ցելսիուս 
(+132օC) ջերմաստիճանի պայմաններում: Այն անհրաժեշտ է 
պահպանել միկրոօրգանիզմների ոչնչացման համար պահանջ-
վող պահաժամի ողջ ընթացքում:

67. Բարձր ճնշման տակ մղվող ջրի հագեցած գոլորշին օժտված 
է սպորիցիդ հատկությամբ: Գոլորշու ներթափանցումը փա-
թեթավորման և ծակոտկեն ԲՆԻ-ի մեջ ուղղակիորեն կապված 

է օդի հեռացման հետ: Օդը պետք է հեռացվի ինչպես 
մանրէազերծող սարքի խցից, այնպես էլ մանրէազերծվող 
ԲՆԻ-ի խոռոչներից և խողովակներից, ինչպես նաև ռետինե, 
գործվածքից, բամբակե ԲՆԻ-ի ծակոտիներից: Մնացորդային 
օդը խոչընդոտում է գոլորշու արագ և հավասարաչափ 
ներթափանցմանը մանրէազերծվող ԲՆԻ-ի դժվար հասանելի 
մասերը, ինչպես նաև դանդաղեցնում է դրանց տաքացման 
գործընթացը և կասկածի տակ է դնում մանրէազերծման որակը 
համապատասխան ռեժիմների պայմաններում:

68. Մանրէազերծման գոլորշային եղանակն ունի որոշ առա-
վելություններ, ինչի շնորհիվ տարբեր մասնագիտական 
ուղղվածության և ֆինանսական հնարավորություններ ունե-
ցող բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 
կազ մակերպություններում այն կիրառվում է ավելի հաճախ: 

69. Մանրէազերծման գոլորշային եղանակի առավելություններն 
են.  

1) բարձր արդյունավետությունը,

2) բարձր թափանցելիությունը,

3) թունավոր ազդեցության բացակայությունը, 

4) մատչելիությունը,

5) հեղուկների մանրէազերծման հնարավորությունը:

70. Այդ առավելություններին զուդահեռ գոլորշային եղա-
նա կով մանրէազերծումն ունի նաև որոշ թերություններ և 
առանձնահատկություններ, որոնց վերաբերյալ տեղեկացված 
լինելը կարևոր է ԲՆԻ-ի մանրէազերծման ճշգրիտ եղանակ 
ընտրելու համար: Այդ առանձնահատկությունների պատճառով 
սահմանափակվում է գոլորշային եղանակով մանրէազերծման 
կիրառումը.

1) խոնավության և ջերմության նկատմամաբ զգայուն ԲՆԻ-ի 
մանրէազերծման նպատակով, քանի որ ունի ժանգոտելու, 
քայքայման (կոռոզիայի ենթարկելու) հատկություն,  
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2) նուրբ կառուցվածք ունեցող ԲՆԻ-ի մանրէազերծման նպա-
տակով, քանի որ բազմակի մշակումների հետևանքով դրանք 
վնասվում են, վաղաժամ մաշվում և բթանում,

3) փոշիների և յուղերի մանրէազերծման նպատակով,

4) ԲՆԻ-ի արագ օգտագործման անհրաժեշտության դեպ քում 
մեթոդի կիրառման սահմանափակում: Գոլորշային մանրէա-
զերծող սարքերում ԲՆԻ-ը մանրէազերծման ընթացքում 
տաքանում են և արագ օգտագործման անհրաժեշտության 
դեպքում սառեցնելու կարիք ունեն: Վերջինս պահանջում է 
որոշակի ժամանակ, բացի այդ առաջանում է ապանեխման 
(ասեպտիկ) պայմաններում սառեցման ճշգրիտ մեթոդի 
ընտրության կարիք:  

71. Գոլորշային մանրէազերծող սարքերի աշխատանքի որակի 
վրա ազդում է ծորակի ջրի որակը: Ջրի բարձր կոշտությունը, 
որը հայտնաբերվում է ջրի լաբորատոր հետազոտությամբ, 
կարող է խցանել սարքի խողովակները, ինչպես նաև ԲՆԻ-ի 
վրա առաջացնել հետքեր: Դրանից խուսափելու նպատակով 
ժամանակակից գոլորշային մանրէազերծող սարքերում 
տեղադրված են ֆիլտրեր:

72. Գոլորշային եղանակով ԲՆԻ-ի մանրէազերծումը կատար-
վում է.

1) մանրէազերծման տուփերի մեջ առանց փաթեթավորման,

2) մանրէազերծման տուփերի մեջ փաթեթավորված վիճակում:

73. Փաթեթավորման նպատակով կարելի է կիրառել թղ թյա 
(խոնավության նկատմամբ կայուն) պարկեր, ամուր պոլիէ-
թիլենային փաթեթներ, քաթան, երկշերտ բամբակյա կտոր, 
բուսական մագաղաթ, պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկ և 
կրաֆթ թուղթ:

74. Թափանցիկ փաթեթներով, սրածայր ԲՆԻ-ի մանրէազերծ-
ման անհրաժեշտության դեպքում փաթեթի վնասումից խու-
սափելու  նպատակով կարելի է ծակող և կտրող մասերը ծածկել 
բժշկական սիլիկոնային ռետինե կափարիչով կամ փաթաթել 

թանզիֆե անձեռոցիկով:

75. Գոլորշային մանրէազերծող սարքերում ԲՆԻ-ի մանրէա-
զերծման որակը կախված է նաև մանրէազերծման տուփերում 
գործիքների բեռնման խտությունից: Մանրէազերծման հուսալի 
որակ ապահովելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել 
բեռնման կանոնները, որոնց աննշան թվացող շեղումը կարող է 
հանգեցնել մանրէազերծման արդյունավետության նվազեցման: 
Դրանք են.

1) ԲՆԻ–ն անհրաժեշտ է ազատ դասավորել ինչպես գոլորշային 
մանրէազերծող սարքի խցիկում, այնպես էլ մանրէազերծման 
տուփերում, պարկերում և փաթեթներում: Որպեսզի գոլորշին 
անարգել անցնի մանրէազերծվող ԲՆԻ-ի միջով, դրանք 
պետք է բեռնել ոչ խիտ, քան մանրէազերծող սարքի խցիկի 
կամ մանրէազերծման տուփի ծավալի 70 տոկոսը կամ երկու 
երրորդը (2/3-ը): 

Մանրէազերծման տուփերում գործիքների բեռնման 
կանոնների նկատմամբ նույնիսկ ամենափոքր պահանջը 
չի կարելի անտեսել կամ շրջանցել:

2) Մանրէազերծման տուփի կափարիչն անհրաժեշտ է հեր-
մետիկ փակել:

3) Մանրէազերծման տուփի վրա նշել բաժանմունքը, ման-
րէազերծվող ԲՆԻ-ի  տեսակը:

4) Նախքան մանրէազերծումն անհրաժեշտ է բացել ման-
րէազերծման տուփի անցքերը̀   բացելով տուփը գոտևորող 
մետաղական գոտին:

5) Մանրէազերծման ավարտից հետո̀  մանրէազերծող սարքից 
նախքան հանելը անհրաժեշտ է փակել տուփը գոտևորող 
մետաղական գոտին:

6) Մանրէազերծման ավարտից հետո մանրէազերծման տուփի 
վրա նշել ամսաթիվը, վերջնաժամկետը և մանրէազերծումը 
կատարող բուժքրոջ ստորագրությունը:
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7) Մանրէազերծման տուփերը գոլորշային մանրէազերծող 
սարքում պետք է դասավորել այնպես, որ դրանց անցքերը 
դասավորված լինեն գոլորշու շարժման ուղղությանը 
փոխուղղահայաց:  

8) Գոլորշային մանրէազերծող սարքում մանրէազերծման 
տուփի և սարքի դռան միջև ընկած տարածությունը պետք է 
լինի  15 սանտիմետրից ոչ պակաս:

9) Փափուկ վիրակապական նյութով բեռնված մանրէազերծ  
ման տուփերն անհրաժեշտ է տեղադրել գոլորշու մղման 
ծորակից հեռու:

10) Գոլորշային մանրէազերծող սարքից մանրէազերծ տու-
փերը հանելուց հետո̀  սառելու ողջ ընթացքում պետք է ծածկել 
մանրէազերծ սավանով:

IX. ԳՈԼՈՐՇԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ 
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՎԱԾ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

76. Գոլորշային եղանակով մանրէազերծված ԲՆԻ-ի պահ-
պանման ժամկետները պայմանավորված են մանրէազերծման 
տուփի և փաթեթավորման տեսակով: Կախված նրանից, թե 
մանրէազերծման տուփում ԲՆԻ-ը փաթեթավորված են, թե ոչ, 
դրանց պահպանման տևողությունը կազմում է.

1) ցանկացած տեսակի մանրէազերծման տուփում, մեկ անգամ 
այն բացելուց հետո մանրէազերծ ԲՆԻ-ը կարելի է պահել մինչև 
24 ժամ,

2) չբացված̀  առանց ֆիլտրի մանրէազերծման տուփում -  72 
ժամ,

3) չբացված̀  Ֆիլտր ունեցող մանրէազերծման տուփում - 20 օր,

4) առանց փաթեթավորման մանրէազերծման տուփում ման-

րէազերծված ԲՆԻ-ը կարելի է դասավորել «մանրէազերծ 
սեղանի» վրա:

X. ՉՈՐ  ՕԴԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ 
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ

77. Մանրէազերծման օդային եղանակը կիրառվում է այն 
ԲՆԻ-ի մանրէազերծման համար, որոնք զգայուն են գոլորշու, 
սակայն դիմացկուն են բարձր ջերմության նկատմամբ: Օդային 
եղանակով մանրէազերծման ենթակա են ապակե ԲՆԻ-ը, 
վիրաբուժական, գինեկոլոգիական և ատամնաբուժական 
մետաղյա գործիքները, ներարկման ասեղները և սիլիկոնային 
ռետինից կազմված ԲՆԻ-ը: 

78. Օդային եղանակով ԲՆԻ-ի մանրէազերծումը կատարվում 
է օդային մանրէազերծող սարքերում` չորացման պահարան-
ներում: Դրանցում մանրէազերծող գործոնը չոր տաք օդն է՝ 160 
կամ 180 աստիճան տաքության (+160oC – 150 րոպե կամ +180oC 
– 60 րոպե պահաժամով) պայմաններում, որը օքսիդացնում է 
մանրէազերծման ենթարկվող ԲՆԻ-ի վրա գտնվող օրգանական 
և այլ բջիջների կառուցվածքային մասերը:

79. Մանրէազերծման օդային եղանակն ունի մի շարք 
առավելություններ, որոնք ապահովում են դրա լայն կիրառումը: 
Այդ առավելություններն են.

1) թունավոր չէ,

2) շրջապատի համար անվտանգ է,

3) չոր տաք օդը անարգել թափանցում է ԲՆԻ-ի դժվարհասանելի 
այն մասերը, որոնք հնարավոր չէ քանդել մեխանիկական 
ճանապարհով,

4) օդային մանրէազերծող սարքը օգտագործման համար պարզ 
է և մատչելի,

5) կիրառվում է նաև ապակե ԲՆԻ-ի մանրէազերծման համար,
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6) չի առաջացնում մետաղների և սուր գործիքների կոռոզիա:

80. Չոր տաք օդով մանրէազերծումն ունի որոշ առանձ-
նահատկություններ, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել: Դրանք 
են̀

1) մանրէազերծման պահաժամը երկար է, քանի որ օդը 
թափանցում է դանդաղ և անհավասարաչափ, 

2) որոշ ԲՆԻ-ի բաղադրիչ մասեր կարող են վնասվել բարձր 
ջերմության պայմաններում,

3) փաթեթավորման համար թույլատրվող նյութերը սահմա-
նափակ են, (օրինակ̀  չի կարելի օգտագործել գործվածք  (կտոր) 
և մագաղաթ):

81. Օդային մանրէազերծող սարքերում ԲՆԻ-ի մանրէազեր-
ծումը կատարվում է բաց եղանակով, այսինքն առանց փաթե-
թա վորման՝ բաց տեփյուրներում: Անհրաժեշտության դեպքում 
ԲՆԻ-ը կարելի է նաև փաթեթավորել կրաֆթ թղթով: ԲՆԻ-ը 
կրաֆթ թղթով փաթեթավորելիս անհրաժեշտ է.

1) փաթեթավորելուց հետո կրաֆթ-փաթեթի վերին եզրը 
սոսնձել կամ ամրացնել ամրակներով,

2) կրաֆթ-փաթեթի վերին եզրը սոսնձելու համար կիրառվում է 
10 տոկոսանոց պոլիվինիլային սպիրտ կամ 5 տոկոսանց օսլա 
պարունակող սոսինձ:

3) Կրաֆթ-փաթեթի վրա նշել մանրէազերծման ամսաթիվը և 
մանրէազերծում կատարած բուժքրոջ ստորագրությունը:

82. Օդային մանրէազերծող սարքերում ԲՆԻ-ի մանրէազերծման 
որակը կախված է մանրէազերծման խցում տաք օդի 
հավասարաչափ բաշխումից: Սա նշանակում է, որ ԲՆԻ-ը պետք 
է բեռնել այնպես, որ մանրէազերծման խցում օդը տարածվի 
անարգել: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է.

1) մանրէազերծման խցում մետաղական ցանցի վրա ԲՆԻ-ը 
դասավորել մեկ շերտով, որպեսզի դրանք չհպվեն  միմյանց,

2) խոշոր գործիքները տեղադրել մանրէազերծող սարքի խցիկի 
վերին դարակում, որպեսզի դրանք չխոչնդոտեն դեպի վեր 
տաք օդի հոսքին: 

83. Նախքան մանրէազերծումը սկսելը oդային եղանակով 
ման րէազերծման ենթակա ԲՆԻ-ը արդյունավետ մանրէա-
զերծման նպատակով անհրաժեշտ է չորացնել: Այդ նպատակով 
նախամանրէազերծումն ավարտելուց հետո թույլատրվում 
է ԲՆԻ-ը տեղադրել չորացման պահարանում 85 աստիճան 
տաքության (+85oC) պայմաններում, կամ, դասավորել մանրէա-
զերծված սավանի վրա̀  մինչև տեսանելի խոնավության վերա-
նալը:

84. ԲՆԻ-ը, հատկապես դրանց ապակե մասերը բեկուն և փխ րուն 
չդարձնելու համար անհրաժեշտ է խուսափել մանրէազերծման 
խցում ջերմության կտրուկ փոփոխություններից: Այդ նպա-
տակով օդային մանրէազերծող սարքում ԲՆԻ-ի բեռ նումը պետք 
է կատարել նախօրոք խցիկը 40-50 աստիճան տաքացնելուց 
(+40-ից +50օC) հետո: Մանրէազերծման պահաժամի ավարտից 
հետո դրանց դատարկումը իրականացվում է միայն այն 
ժամանակ, երբ մանրէազերծման խցիկը սառում է առնվազն 
մինչև +40-ից +50օC: 

XI.  ՉՈՐ ՕԴԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ  
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՎԱԾ  ԲՆԻ-Ի  ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ  

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

85. Չոր օդային եղանակով մանրէազերծված ԲՆԻ-ի պահպան-
ման ժամկետները պայմանավորված են փաթեթավորման 
տեսակով և տարբեր են.

1. սոսնձված կրաֆթ-փաթեթում՝ 20 օր,

2. ամրակով փակված  կրաֆթ-փաթեթում՝  3 օր,

3. առանց փաթեթավորման մանրէազերծված ԲՆԻ-ը կարելի է 
անմիջապես տեղադրել  «մանրէազերծ սեղանի» վրա:
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4. առանց փաթեթավորման չոր օդային եղանակով 
մանրէազերծված ԲՆԻ-ը չի թույլատրվում պահել օդային 
մանրէազերծող սարքում և օգտագործել հաջորդ օրը: 

XII. ԱՊԱԿԵ ԳՆԴԻԿՆԵՐՈՎ  ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ
(Գլասպերլենային մանրէազերծում)

86. Գլասպերլենային մանրէազերծող սարքերում մանրէա-
զեր ծող գործոնը ապակյա գնդիկներով 190-250 աս տի-
ճան տաքացած (+190-ից +250օC) միջավայրն է: Այն առավել 
հաճախ կիրառվում է մետաղական պարզ կառուցվածքով 
ատամնաբուժական ԲՆԻ-ի մանրէազերծման համար, որոնց 
չափը չի գերազանցում 52 միլիմետրը: Մանրէազերծման համար 
չոր գործիքներն ամբողջությամբ անհրաժեշտ է տեղադրել 
շիկացած ապակյա գնդիկներով լցված խցիկի մեջ̀  առնվազն 
15 միիլիմետր խորությամբ 20-180 վայրկյան տևողությամբ: 
Մանրէազերծման տևողություւնը ընտրվում է տվյալ սարքի 
կիրառման հրահանգի համաձայն: ԲՆԻ-ի մանրէազերծման 
այս եղանակը հարմար է կիրառել արագ մանրէազերծման 
նպատակով, սակայն ունի որոշ առանձնահատկություններ, 
որոնք սահմանափակում են կիրառումը: Դրանք են.

1) բարձր ջերմաստիճանի պատճառով ԲՆԻ-ը սառեցնելու 
համար պահանջվում է որոշ  ժամանակ,

2) մանրէազերծվող գործիքի չափի նկատմամբ պահանջը 
սահմանափակում է մանրէազերծվող ԲՆԻ-ի տեսականին: 
Խորհուրդ չի տրվում մանրէազերծումը կատարել խոշոր չա-
փերի ԲՆԻ-ի միայն առանձին հատվածների̀  աշխատանքային 
մասը ընկղմելու միջոցով,

3) առանց փաթեթավորման ԲՆԻ-ի մանրէազերծումը բացա-
ռում է դրանց պահպանման հնարավորությունը: 

XIII.  ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ  ՔԻՄԻԱԿԱՆ  ՄԵԹՈԴ 

87. Մանրէազերծման քիմիական մեթոդը իրականացվում է 
քիմիական նյութերի լուծույթներում, գազային և պլազմային 
մանրէազերծող սարքերում: Այս մեթոդը նախընտրելի է 
ջերմազգայուն ԲՆԻ-ի մանրէազերծման համար, որոնք  կա-
ռուցված են այնպիսի նյութից, որը թույլ է տալիս դրանք 
ընկղմել քիմիական նյութերի լուծույթների մեջ, ինչպես նաև 
ենթարկել դրանց ազդեցությանը: Մանրէազերծման քիմիական 
մեթոդը ԲՆԻ-ի համար առավել անվնաս  է համարվում` քան 
ֆիզիկականը: 

XIV. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԼՈՒԾՈԻՅԹՆԵՐՈՎ 
ԲՆԻ-Ի  ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ

88. Բարդ բժշկական տեխնոլոգիաների ներդրմանը զուգընթաց, 
ինչպես նաև նուրբ և բարձր ջերմության նկատմամբ 
զգայուն ԲՆԻ-ի կիրառման պատճառով վերջին տարիներին 
քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծումը սկսել է 
լայն կիրառում ստանալ: Դրանք կոչվում են մանրէազերծող 
նյութեր (ստերիլիանտներ): Քիմիական մանրէազերծման այս 
եղանակն ունի մի շարք առանձնահատկություններ, որոնցից 
կախված է ԲՆԻ-ի մանրէազերծման արդյունքը: Ուստի, 
հնարավոր սխալներից խուսափելու նպատակով, անհրաժեշտ 
է մանրամասնել այդ առանձնահատկությունները: Դրանք են.

1) մանրէազերծող նյութի մնացորդները ԲՆԻ-ի վրայից պար-
տադիր պետք է լվանալ առատ մանրէազերծ ջրով կամ 
0,9 տոկոսանոց ֆիզիոլոգիական լուծույթով: Դա պետք է 
կատարել ասեպտիկ պայմաններում, որոնց խախտման պատ-
ճառով կարող է առաջանալ միկրոօրգանիզմներով ԲՆԻ-ի 
երկրորդային բաղարկում (կոնտամինացիա):

2) Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծումից 
հետո հնարավորության դեպքում ԲՆԻ-ը պետք է օգտագործել 
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անմիջապես՝ հետագա բաղարկումից խուսափելու համար կամ 
պահել մանրէազերծ տարողությունում:

3) Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծումը պետք 
է կատարել հերմետիկ փակվող ապակյա, մետաղյա, ջեր-
մակայուն պլաստմասե, արծնապատ (առանց վնասման) 
տարողություններում:

4) Մանրէազերծման համար օգտագործվող աշխատանքային 
լուծույթի նոսրացումից խուսափելու համար, դրանց մեջ 
ընկղմվող ԲՆԻ-ը պետք է լինեն չոր:

5) Մանրէազերծման պահաժամը երկար է:

6) Քիմիական մանրէազերծող նյութերը կարող են ունենալ 
կողմնակի բացասական ազդեցություն մանրէազերծում 
կատարող անձնակազմի վրա:

7) Քիմիական մանրէազերծման աշխատանքները պետք է 
կատարել ներհոս-արտաձիգ օդափոխությամբ կամ լավ 
օդա փոխ վող տարածքում` պահպանելով անվտանգության 
կանոն ները: Տարածքի օդը պետք է ախտահանել ուլտրա-
մանուշակագույն ճառագայթներով (մանրէասպան լամ պով) 
կամ այլընտրանքային այլ եղանակով: 

89. Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծումը հիմ-
նականում իրականացվում է ձեռքային եղանակով, որն ավելի̀  
քան մյուս եղանակները պայմանավորված է մարդկային գոր-
ծոնով, որը կարող է ունենալ ուղղակի ազդեցություն այնպիսի 
պատասխանատու աշխատանքի վրա, ինչպիսին ԲՆԻ-ի 
մանրէազերծումն է.

1) մանրէազերծման հուսալի որակ ապահովելու նպատակով 
մանրէազերծող նյութի աշխատանքային լուծույթ պատրաս-
տելիս պետք է հետևել արտադրողի մեթոդական հրա-
հանգներին:

2) Հետևել մանրէազերծման պահաժամի անսխալ պահ պան-
մանը̀  ունենալ ժամացույց (թայմեր):

3) Պահպանել մանրէազերծող նյութի ջերմաստիճանը և ջրած-
նային ցուցանիշը:

4) Հետևել, որ ԲՆԻ-ի բոլոր խոռոչներն ու խողովակները լցված 
լինեն աշխատանքային լուծույթով և մանրէազերծման ողջ 
ընթացքում լուծույթի շերտի հաստությունը ԲՆԻ-ի վրա լինի 
մեկ սանտիմետրից ոչ պակաս: 

5) Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծման բոլոր 
գործողությունները պահանջվում է կատարել ասեպտիկ պայ-
մաններում: Մանրէազերծման պահաժամը լրանալուց հետո 
մանրէազերծում կատարող անձնակազմը ԲՆԻ-ը լուծույթից 
հանելու, մանրէազերծ ջրով լվանալու և չորացնելու ողջ 
ընթացքում պետք է կրի դիմակ, մանրէազերծ խալաթ և 
ձեռնոցներ: 

90. Ներկայումս կիրառվող քիմիական մանրէազերծող նյութերը 
շատ բազմազան են: Դրանք լինում են.

1) գործարանային արտադրության հեղուկ վիճակում` օգ-
տագործման համար պատրաստի, 

2) հեղուկ խտանյութ, որն օգտագործման նպատակով պա-
հանջվում է նոսրացնել արտադրողի մեթոդական հրահանգ-
ների համաձայն,

3) որոշ քիմիական մանրէազերծող նյութեր նախքան կիրա-
ռելը պահանջում են ակտիվացնել այդ նյութին կից հատուկ 
նյութերի̀  ակտիվացուցիչների օգնությամբ: Այդպիսի նյութերի 
օգտագործման դեպքում պետք է հիշել, որ մանրէազերծող 
նյութերն անհրաժեշտ է ակտիվացնել ամբողջ ծավալով` 
քանի որ արգելվում է ակտիվացուցիչը մասերի բաժանել (եթե  
արտադրողի կողմից ցուցումը բացակայում է):

91. Բազմակի օգտագործման համար նախատեսված լուծույթ-
ներ կիրառելիս, անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր օգտագործու-
մից առաջ, ստուգել լուծույթի պիտանելիությունը̀  թեստ-
զոլի օգնությամբ որոշելով ազդող նյութի արդյունավետ 
նվա զագույն խտությունը, որի արդյունքն անհրաժեշտ է 
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գրանցել: Եթե զգայորոշիչը չի փոխում իր գույնը, դա ցույց 
է տալիս, որ ազդող նյութի խտությունը ցածր է նվազագույն 
արդյունավետ խտությունից: Այդ դեպքում անհրաժեշտ է 
դադարեցնել մանրէազերծող նյութի աշխատանքային լուծույթի 
օգտագործումը և պատրաստել նոր աշխատանքային լուծույթ:  

92. Արգելվում է միևնույն լուծույթում միաժամանակ ման-
րէա զերծման ենթարկել տարբեր մետաղներից կազմված 
ԲՆԻ (չժանգոտվող մետաղ, խրոմացված, պղնձե ձուլվածք, 
նիկելապատ և այլ): 

93. Քիմիական նյութերի լուծույթներում մանրէազերծումը կա-
տարվում է առանց փաթեթավորման: Մանրէազերծման ավար-
տից հետո անհրաժեշտ է դրանք պահպանել մանրէազերծ 
տարողություններում կամ փաթեթներում` մանրէազերծ վի-
ճակը պահպանելու նպատակով: 

XV. ՔԻՄԻԱԿԱՆ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ԼՈՒԾՈԻՅԹՆԵՐՈՒՄ  ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՎԱԾ  ԲՆԻ-Ի  

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ  ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

94. Քանի որ քիմիական նյութերի լուծույթներում մանրէա-
զերծումը կատարվում է առանց փաթեթավորման, ուստի 
այս եղանակով մանրէազերծված ԲՆԻ-ը մանրէազերծ ջրով 
լվանալուց հետո պետք է.

1) անմիջապես օգտագործել, կամ

2) դասավորել «մանրէազերծ սեղանի» վրա և օգտագործել,

3) փաթեթավորել երկտակ մանրէազերծ բամբակե կտորով և 
պահել նախօրոք մանրէազերծված մանրէազերծման տուփի  
մեջ̀  մինչև բացելը 3 օր,

4) պահել ուլտրամանուշակագույն լամպերով կահավոր ված 
մանրէասպան պահարանում`  հետևելով արտադրողի կողմից 
ներկայացվող շահագործման հրահանգին:
 

ՈԻլտրամանուշակագույն լամպերով կահավորված ման-
րէասպան պահարանները կամ խցիկները թույ լատրվում է 
օգտագործել միայն ԲՆԻ-ը պահելու  համար՝ մանրէներով 
երկրորդային բաղարկումը կանխելու նպատակով: 

Արգելվում է դրանք օգտագործել ԲՆԻ-ի 
վարակազերծման և մանրէազերծման նպատակով:

XVI.  ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ  ԷԹԻԼԵՆ  ՕՔՍԻԴՈՎ

95. Էթիլեն օքսիդով մանրէազերծումը համարվում է քիմիական 
մանրէազերծման  գազային եղանակ: Այն իրականացվում է 
ստացիոնար, ինչպես նաև շարժական գազային մանրէազերծող 
սարքերում:  

96. Էթիլեն օքսիդով մանրէազերծումը կիրառվում է 20-
րդ դարի 50-ական թ-ից: Այն իրականացվում է ցածր ջեր-
մաս տիճանի̀  շարժական սարքերում 17-23 աստիճան տա-
քու թյան (+17-ից +23օC), իսկ ստացիոնար սարքերում 55 
աս տի ճան (+55օC) տաքության պայմաններում: Էթիլեն օքսիդը 
հեշտ ցնդող և պայթյունավտանգ անգույն գազ է, որի ման-
րէասպան ազդեցությունը պայմանավորված է մանրէների 
սպիտակուցների, դեզօքսիռիբոնուկլեական թթվի (ԴՆԹ) և 
ռիբոնուկլեական թթվի (ՌՆԹ)  ալկիլացմամբ:

97. Էթիլեն օքսիդով մանրէազերծման առավելությունն այն 
է, որ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 
կազմակերպություններում օգտագործվում է «խիստ վտան-
գավոր», երբեմն նաև «վտանգավոր» այն ԲՆԻ-ի մանրէազերծ-
ման համար, որոնք ջերմազգայուն են և ենթակա չեն ինչպես չոր 
օդային, այնպես էլ գոլորշային եղանակով մանրէազերծման: 

98. Չնայած դրան, այս մեթոդն ունի նաև այնպիսի առան-
ձնահատկություններ, որոնք սահմանափակում են դրա կի-
րա ռումը և պահանջում են հնարավորինս ուշադիր լինել ընտ-
րության դեպքում.  
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1) Էթիլեն օքսիդով մանրէազերծման պահաժամը երկար է, 

2) պահանջվում է գազի հեռացում մանրէազերծված ԲՆԻ-ից,

3) թանկարժեք է,

4) կարող է գրգռել մաշկը, աչքերը, շնչառական ուղիները և 
ընկճել կենտրոնական նյարդային համակարգի գործունեու-
թյունը, 

5) երկարատև շփման դեպքում ուռուցքածին է, կարող է 
առաջացնել նաև արյան կազմի փոփոխություններ, հղիության 
ակամա ընդհատում,

6) այն տարածքը, որտեղ տեղադրված է գազային մանրէազեր-
ծող սարքը, պետք է լինի լավ օդափոխվող:

99. ԲՆԻ-ը նախքան գազային մեթոդով մանրէազերծելը 
անհրաժեշտ է մանրակրկիտ չորացնել:

100. Պոլիմերային (ռետինե, պլաստմասե) կատետրների, խողո-
վակների խոռոչներից խոնավությունն անհրաժեշտ է հեռացնել 
արտածծիչի օգնությամբ:

101. Էթիլեն օքսիդով մանրէազերծման գործընթացը բաղկացած 
է  5 փուլից.

1) մանրէազերծող սարքի խցի  նախապատրաստում և խոնա-
վացում,

2) մանրէազերծող գազի ներմուծում,

3) բուն մանրէազերծման պահաժամ,

4) Էթիլեն օքսիդի գազի հեռացում և օդի մղում մանրէազերծման 
խցի մեջ,

5) մեխանիկական օդափոխություն, որը 50-60 աստիճան տա-
քության (+50-ից +60օC) պայմաններում տևում է 8-12 ժամ և 
ապահովում է մանրէազերծված ԲՆԻ-ի վրա գտնվող էթիլեն 
օքսիդի թունավոր մնացորդների իսպառ հեռացումը: 

102. Էթիլեն օքսիդով մանրէազերծումը կատարվում է 

փաթեթավորված: ԲՆԻ-ը կարելի է փաթեթավորել թղթե, 
մագաղաթե, կրաֆթ-թղթի երկտակ փաթեթի կամ հատուկ այդ 
մեթոդի համար նախատեսված փաթեթների մեջ: 

103. Մանրէազերծումից հետո ԲՆԻ-ի տեղափոխման ու 
պահպանման ժամանակ պետք է հաշվի առնել արտաքին 
գործոնների՝ խոնավության և փոշու առկայությունը: Երկրոր-
դային բաղարկումից խուսափելու նպատակով անհրաժեշտ է 
փաթեթների տեղափոխումը իրականացնել փակ վիճակում` 
տուփերով կամ գործվածքե պարկերով:

104. Էթիլեն օքսիդով մանրէազերծող սարքերում ման րէա-
զերծման հուսալի որակ ապահովելու համար անհրաժեշտ է 
խստորեն պահպանել խցիկի բեռնման կարգը. այն թույ լատր-
վում է բեռնել ոչ ավելի, քան ծավալի երկու երրորդը (2/3-ը):

XVII.  ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ  ՖՈՐՄԱԼԴԵՀԻԴԻ 
ԳՈԼՈՐՇԻՆԵՐՈՎ

105. Ֆորմալդեհիդը օգտագործվում է որպես վարակազերծող 
և մանրէազերծող նյութ̀  ինչպես հեղուկ, այնպես էլ գազային 
վիճակում: Ֆորմալդեհիդի սպիրտային լուծույթը համարվում է 
մանրէազերծող նյութ, իսկ ջրային լուծույթը՝ բարձր մակարդակի 
վարակազերծող, որի կիրառումը բժշկական օգնություն և 
սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում սահ-
մանափակ է, քանի որ.

1) ուռուցքածին է,

2) ունի արտահայտված հոտ̀   նույնիսկ ցածր խտության 
դեպքում,

3) կիրառման համար պահանջվում է հատուկ սարքավորում, 
որում մանրէազերծման ընթացքը բազմափուլ է և բարդ,

4) մանրէազերծումից հետո պահանջվում է գործիքի ման-
րակրկիտ մաքրում՝ գոլորշիների գրգռող ազդեցության և սուր 
հոտի պատճառով:
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106. Այս հատկանիշների պատճառով անհրաժեշտ է բժշկա-
կան օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմա-
կերպություններում վարակազերծման և մանրէազերծման 
նպա տակով ֆորմալդեհիդը կիրառել խիստ հիմնավորված 
դեպքերում` երբ բացակայում են այլընտրանքային տար-
բերակները: Էական է նաև այն հանգամանքը, որ ֆորմալդեհիդի 
համար մշակված չէ չեզոքացնող նյութ: 

107. Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ որոշ մանրէների և վի-
րուսների վրա ֆորմալինի տարբեր խտության լուծույթները 
ազդում են տարբեր պահաժամերում (օրինակ 2 տոկոսանոց 
ջրային լուծույթը 10 րոպեում վերացնում է հիդրոֆիլ վիրուս-
ները, 2,5 տոկոսը 10 րոպեում նաև սալմոնելայի հարուցիչ ները̀  
անկախ օրգանական աղտոտվածությունից, իսկ 8 տոկոսանոց 
լուծույթը̀  10 րոպեում պոլիոմիելիտի վիրուսը, 4 տոկոսանոցը 
2 րոպեում վերացնում է տուբերկուլոզի հարուցիչը):   

108. Մի շարք երկրներ շարունակում են ֆորմալդեհիդի գո-
լոր շիները օգտագործել ցածր ջերմաստիճանային ման րէա-
զերծման նպատակով: 

109. Այդ խցիկում ֆորմալդեհիդի գոլորշիներով մանրէազեր-
ծումը կատարվում է 8-16 միլիգրամ լիտր (մգ/լ) խտությամբ̀  
70-75 աստիճան տաքության (+70-ից +75օC) պայմաններում: 
Ֆորմալդեհիդով մանրէազերծման գործընթացը բարդ է, 
բաղկացած է մի քանի փուլերից, որոնց հաջորդականությունը 
անհրաժեշտ է խստորեն և հետևողականորեն պահպանել:
 

Ֆորմալդեհիդի գոլորշիներով մանրէազերծումը իրա-
կանացվում է հատուկ մանրէազերծող սարքերում, 
որոնցից յուրաքանչյուրում ԲՆԻ-ի մանրէազերծման պա-
հաժամը և փաթեթավորման պահանջները տարբեր են 
և կատարվում են սարքը արտադրողի հրահանգներին 
համապատասխան:

XVIII.  ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ  ՕԶՈՆԱՅԻՆ  
ԵՂԱՆԱԿ

110. Օզոնը երկար տարիներ օգտագործվել է ջրի վա-
րակազերծման համար: Այն ստացվում է մթնոլորտային օդի 
թթվածնից և մանրէազերծման ցիկլի ավարտին վեր է ածվում 
թթվածնի: Օզոնը ձևավորվում է, երբ թթվածինը (Օ2) էլեկտրա-
կան հոսանքի ազդեցության տակ ճեղքվում է երկու միա ատոմ 
մոլեկուլի - Օ: Թթվածնի մեկ ատոմային մոլեկուլները բախվում 
են երկատոմ թթվածնի մոլեկուլների հետ և ձևավորվում է օզոն, 
որն իրենից ներկայացնում է եռատոմ թթվածին՝ Օ3: Թթվածնի 
այդ լրացուցիչ ատոմը օզոնին դարձնում է ակտիվ օքսիդիչ, 
ինչի շնորհիվ այն քայքայում է միկրոօրգանիզմները: Սակայն 
այն կայուն չէ և սենյակային ջերմաստիճանում կիսաքայքայման  
տևողությունը կազմում է 22 րոպե: 

111. Օզոնային եղանակով մանրէազերծումը իրականացվում 
է հատուկ օզոնային մանրէազերծող սարքերում: Դրանցից 
յուրաքանչյուրում ԲՆԻ-ի մանրէազերծման պահաժամը և 
փաթեթավորման պահանջները տարբեր են և կատարվում են 
սարքը արտադրողի հրահանգներին համապատասխան:

112. Օզոնը համատեղելի է ԲՆԻ-ը կազմող նյութերի մեծա-
մասնության հետ՝ ներառյալ չժանգոտվող մետաղը, տիտանը, 
կերամիկան, ապակին, տեֆլոնը, սիլիկոնը, պոլիպրոպիլենը, 
պոլիէթիլենը և ակրիլը: Օզոնով կարելի է մանրէազերծման 
ենթարկել նաև խոռոչներ և խողովակներ ունեցող կոշտ 
գործիքները: Սակայն օզոնի բարձր ակտի վությունը կարող է 
առաջացնել բնական մանրաթելերի և որոշ սինթետիկ նյութերի՝ 
լատեքս, ռետին, պոլիպրոպիլեն անդարձելի վնասում:

113. Օզոնային մանրէազերծման առավելություններն են.

1) մանրէազերծող սարքերում մանրէազերծումն ընթանում է 
գազի ցածր ջերմաստիճանի՝  մինչև 40 աստիաճան տաքության 
պայմաններում (+40օ C),

2) պահանջում է հոսանքի նվազագույն ծախս̀  10 լիտր ծավալով 
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մանրէազերծման խցի դեպքում՝ 120 Վատտ,

3) ունի մանրէազերծման համեմատաբար կարճ պահաժամ,

4) պարզ է շահագործման համար,

5) քիմիական մանրէազերծող նյութեր չեն կիրառվում,

6) մանրէազերծման ավարտից հետո ԲՆԻ-ի օդափոխություն 
կամ քիմիական նյութերից լվացում չի պահանջվում:

114. Հոսանքի նվազագույն ծախսը, շահագործման ժամանակ 
օգտահանման ենթակա նյութերի բացակայությունը, շահա-
գործ ման պարզությունը և կարճ պահաժամը օզոնային ման-
րէազերծումն առավել կիրառելի են դարձնում դաշտային 
վիրա բուժության, արտակարգ իրավիճակների և աղետների 
բժշկության մեջ: 

115. Բժշկական անձնակազմի անվտանգության ապահովման 
նպատակով օզոնային մանրէազերծման ընթացքում պետք է 
բացառել նրանց շփումը օզոնի հետ:  

XIX. ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ  ՋՐԱԾՆԻ  ԳԵՐՕՔՍԻԴԻ  
ՀԻՄՔԻ  ՎՐԱ

116. 1987թ մշակվել և 1993թ-ից բժշկական օգնություն և սպա-
սարկում իրականացնող կազմակերպություններում ներդրվել է 
ԲՆԻ-ի մանրէազերծման պլազմային եղանակը: Այն համարվում 
է ցածր ջերմաստիճանային մանրէազերծման ժամանակակից 
լավագույն եղանակ: Երկար տարիներ ջրածնի գերօքսիդի 
լուծույթը կիրառվել է որպես քիմիական մանրէազերծող 
գործոն, սակայն գոլորշու ձևով այն կիրառվել է 1980-ական 
թվականներից:   

117. Ջրածնի գերօքսիդի հիմքի վրա մանրէազերծումը կա տար-
վում է պլազմային մանրէազերծող սարքում:

118. Գազային պլազման համարվում է նյութի չորրորդային 

վի ճակ̀  պինդ, հեղուկ, գազային և գազային պլազմա, որը 
ստեղծվում է միկրոալիքային էներգիայի օգնությամբ, այն 
գրգռում է գազի մոլեկուլները և առաջացնում լիցքավորված 
մասնիկներ: Լիցքավորված մասնիկներից շատերը իրենցից 
ներկայացնում են մանրէասպան ազատ ռադիկալներ (հիդ-
րօքսիլ, հիդրոպերօքսիլ): Ազատ ռադիկալը կենտ էլեկտ րոնով 
ատոմն է, որը հանդիսանում է ակտիվ գործոն: Պլազմային 
մանրէազերծող սարքի խցիկը վակումացվում է, ջրածնի 
գերօքսիդի լուծույթը հեղացրվում է խցիկում և վեր է ածվում 
գազային ձևի՝ 6 միլիգրամ լիտր (մգ/լ) խտու թյամբ: Ջրածնի 
գերօքսիդի գոլորշիները տարածվում են մանրէազերծման 
խցում (50 րոպե), որի շնորհիվ ապահովվում է շփումը 
մանրէազերծող նյութի և մշակվող ԲՆԻ-ի բոլոր մակերեսների 
միջև, այդ ընթացքում միկրոօրգանիզմները ոչնչանում են̀  
37-44 աստիճան տաքության (+37-ից +44օC) պայմաններում: 
Գազի ավելցուկը խցիկից հեռացվում է: Մանրէազերծման 
ընթացքում անջատվում են կողմնակի նյութեր̀  ջրային 
գոլորշիներ և թթվածին, որոնք թունավոր չեն և օդափոխություն 
չեն պահանջում: ՈՒստի մանրէազերծված ԲՆԻ-ը անվտանգ 
են, դրանք կարելի է օգտագործել անմիջապես կամ պահել 
ասեպտիկ պայմաններում:   

119. Այս մեթոդը կիրառվում է բարձր ջերմաստիճանի և խո-
նավության նկատմամբ զգայուն ԲՆԻ-ի, պլաստմասե իրերի, 
էլեկտրական սարքերի, վիրաբուժական նուրբ գործիքների, 
ներդիտակների ու դրանց կից գործիքների, օպտիկական 
սարքերի, զոնդերի, էլեկտրական հոսանքի լարերի և ժան-
գոտման ենթակա մետաղից, լատեքսից, ապակե այլ գործիքների 
մանրէազերծման համար:

120. Պլազմային մանրէազերծումն ունի բազմաթիվ առա վե լու-
թյուններ.

1) մանրէազերծման պահաժամը կարճ է̀  40-45 րոպե, որը 
հնարավորություն է տալիս բժշկական օգնություն և սպա-
սարկում իրականացնող կազմակերպությունում ապահո վել 
ԲՆԻ-ի արագ շրջանառություն,
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2) մանրէազերծումը կատարվում է ցածր ջերմաստիճանում,

3) անվտանգ է բուժաշխատողների, հիվանդների և շրջակա 
միջավայրի համար,

4) համատեղելի է այն նյութերի հետ, որից կազմված են  ԲՆԻ-ը,

5) մանրէազերծման արդյունքում գործիքի վրա չեն գոյանում 
մնացորդներ,

6) պլազմային մանրէազերծում կատարող սարքը չի պահան-
ջում օդափոխություն և ջրամատակարարում,

7) արտաքին միջավայր թունավոր արտանետումները բացա-
կայում են,

8) սարքի կիրառումը պարզ և հարմար է, իսկ շարժունու-
թյան շնորհիվ այն կարելի է տեղափոխել կիրառման համար  
անհրաժեշտ տարածքներ:

121. Փաթեթավորված ԲՆԻ-ը պլազմային մանրէազերծումից 
հետո անմիջապես կարելի է օգտագործել կամ պահել ասեպտիկ 
պայմաններում:  

122. Այնուամենայնիվ պլազմային մանրէազերծումն օժտված 
է որոշ առանձնահատկություններով, որոնք պետք է նկատի 
ունենալ.

1) չի կարելի կիրառել ցելյուլոզից, նեյլոնից, կաուչուկից ԲՆԻ-ի 
մանրէազերծման համար, քանի որ դրանք դառնում են փխրուն,

2) ԲՆԻ-ի մեջ ազդող նյութի թափանցելու հատկությունը էթիլեն 
օքսիդի հետ համեմատած թույլ է: 

XX.  ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՒՄ  ՀԱՐՔԱՑԱԽԽԱԹՎԻ 
ՄԻՋՈՑՈՎ

Հարքացախաթթուն ժամանակակից մանրէազերծող 
նյութ է:

Նոր դար՝ ալդեհիդներից հետո:

123. Հարքացախաթթվի մանրէասպան ազդեցությունը կախ-
ված է նյութի խտությունից. 5 րոպե պահաժամով 100 պրո մի-
լեից պակաս խտությամբ վերացնում է գրամդրական, գրամ-
բացասական բակտերիաները և սնկերը, իսկ օրգանական 
նյու թերի մնացորդների առկայության դեպքում՝ պահանջվում 
է 200-500 պրոմիլե հարքացախաթթու: Վիրուսների դեպքում 
ազդող դեղաչափը կազմում է 120 – 250 պրոմիլե: 

Հարքացախաթթուն այն եզակի մանրէասպան նյու թե-
րից մեկն է, որը պահպանում է իր մանրէասպան հատ-
կությունը օրգանական նյութերի առկայությամբ:

124. Հարքացախաթթվի բաղադրության մեջ մտնող ջրածնի 
գերօքսիդի ցածր քանակի շնորհիվ այն օժտված է կայունու-
թյամբ և ցածր կոռոզիոն հատկությամբ: Իր կայունության 
շնորհիվ հարքացախաթթուն կարելի է կիրառել բազմակի:

125. Հարքացախաթթվային մանրէազերծումը ունի բազմաթիվ 
առավելություններ մանրէազերծման այլ եղանակների նկատ-
մամբ.

1) ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում օժտված է հա կա ման-
րէային ազդեցության լայն տիրույթով, 

2) ցածր խտության դեպքում ևս ունի մանրէազերծման կարճ 
պահաժամ,

3) արդյունավետ է օրգանական նյութերի առկայությամբ:
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126. Հարքացախաթթուն, որպես մանրէազերծման եղանակ 
ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ

1) այն կարող է վնասել ԲՆԻ-ը և առաջացնել կոռոզիա, 

2) լուծված վիճակում կայուն չէ,

3) ունի սուր հոտ և արտահայտված գրգռող ազդեցություն 
աչքերի և վերին շնչուղիների վրա:

XXI.  ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  ԻՐԵՐԻ 
ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

127. Սույն ուղեցույցի նախորդ բաժիններում մանրամասն 
նկարագրված են  մանրէազերծման յուրաքանչյուր մեթոդի 
ժամանակ պահանջվող փաթեթավորման տեսակը (աղյուսակ 
5): Մանրէազերծման տարբեր մեթոդների և եղանակների 
ժամանակ կիրառվում են փաթեթավորման տարբեր տեսակներ: 
Անկախ մանրէազերծման մեթոդից ԲՆԻ-ի մանրէազերծ վի-
ճակը եր կար պահելու և բացելու ժամանակ փաթեթի արտաքին 
մակերեսից միկրոօրգանիզմներով դրանց բաղարկումը կան-
խելու նպատակով խորհուրդ է տրվում կիրառել երկտակ 
փաթեթներ: Մանրէազերծման որոշ մեթոդներ թույլ են տալիս 
մանրէազերծել բաց եղանակով: Այնուամենայնիվ, եթե ընտրվել 
է փաթեթավորված մանրէազերծումը, ապա պետք է ուշադիր 
լինել փաթեթավորման տեսակի և նյութի ընտրության հարցում: 
Այն պետք է բավարարի հետևյալ պահանջները: 

Փաթեթավորման նյութը պետք է լինի.

1) թափանցելի ման րէազերծող գործոնի համար̀  հնարա վո-
րություն  տալով նրան թափանցել փաթեթից ներս,

2) հնարավորինս անթափանց օդի համար և ապահովի ման-
րէազերծված ԲՆԻ-ի պաշտպանությունը,

3) ամուր̀  դժվար պատռվող, չծակվող և տեղափոխման դեպ-
քում պաշտպանի ԲՆԻ-ը երկրորդային բաղարկումից,

4) ճկուն,

5) անհոտ,

6) չլինի թունավոր,

7) գործիքի վրա չթողնի հետքեր (փոշիացող չլինի),

8) լինի ֆինանսապես մատչելի:

XXII.  ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  ԻՐԵՐԻ  ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ  ՈՒ  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

128. Մանրէազերծ ԲՆԻ-ի պահպանումը պահանջում է պա-
տաս  խանատու մոտեցում և պահպանման կանոնների ման-
րակրկիտ իմացություն: Առաջին հայացքից ոչ այդքան կարևոր 
թվացող այս գործոնը չափազանց մեծ նշանակություն ունի 
մանրէազերծ ԲՆԻ-ի հուսալի և անվնաս շահագործման հա-
մար:  

129. Յուրաքանչյուր փաթեթի վրա նշվում է մանրէազերծման 
ամսաթիվը և օգտագործման վերջնաժամկետը: Փաթեթա վոր-
ման վերջնաժամկետը պայմանավորված է փաթեթավորման 
տեսակով, մանրէազերծման եղանակով: 

130. Փաթեթավորված մանրէազերծ ԲՆԻ-ն անհրաժեշտ է պահ-
պանել այնպես, որ դրանց փաթեթները չվնասվեն: 

131. Վերջնաժամկետը չլրացած, սակայն վնասված, խո նա վա ցած, 
պատռված, ծակված կամ ավելորդ նշումն երով փաթեթները 
կրկին ուղարկվում են նախա մանրէա զերծումային մշակման և 
մանրէազերծման: 

132. Փաթեթավորված մանրէազերծ ԲՆԻ-ի պիտանելիու-
թ յան ժամկետը կախված է փաթեթի տեսակից, որակից, 
պահպանման և տեղափոխման պայմաններից: 

133. «Մանրէազերծ սեղանի» վրա գտնվող այն ԲՆԻ-ը, որոնք 
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չեն օգտագործվել, ինչպես նաև բոլոր այն ԲՆԻ-ը (ման -
րէազերծման տուփերում, փաթեթներում), որոնց վերջ-
նաժամկետը լրացել է, սակայն չեն օգտագործվել, ենթակա են 
նախամանրէազերծումային մշակման և մանրէազերծման: 

134. «Մանրէազերծ սեղանի» պահպանման տևողությունը կախ-
ված  է.

1) տվյալ բաժանմունքի վիրակապարանի կամ վիրահատա-
րանի աշխատանքի  առանձնահատկություններից, որտեղ այն 
ծավալված է,

2) այն բժշկական միջամտության տևողությունից, որի ընթաց-
քում «մանրէազերծ սեղանը» մնում է բաց: 

Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազ-
մա կերպությունները ըստ վարակային հսկողության կազ-
մա կերպման հնարավորությունների բաժանվում են մի 
քանի կատեգորիաների: Այն բժշկական օգնություն և սպա-
սարկում իրականացնող կազմակերպությունները, որոնց 
հնարավորությունները թույլ են տալիս իրականացնել լաբո-
րատոր հսկողություն «մանրէազերծ սեղանի» մանրէա զերծ 
վիճակի պահպանման տևողության և դրա կիրառման ճշգրիտ 
կանոնների պահպանման նկատմամբ, կարող են «մանրէազերծ 
սեղանի» պահպանման տևողությունը սահմա նել̀  հիմնվելով 
մի շարք տվյալների վրա: Օրինակ̀  հիվանդների մեծ շարժ 
ունեցող բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 
կազմակերպությունների ընդունարանների և անհետաձգելի 
բժշկական օգնության բաժանմունքների վիրակապարանների 
«մանրէազերծ սեղանների» պահպանման տևողությունը պետք 
է բխի իրականացվող միջամտությունների ծավալից, բնույթից, 
տևողությունից և բժշկական միջամտության ըն թացքում 
վիրակապական կամ վիրահատական սենքում բուժաշ-
խատողների շարժի ակտիվությունից: Վերը նշված գործոնները 
թելադրում են տվյալ միջամտությունից հետո «մանրէազերծ 
սեղանը» փոխելու անհրաժեշտությունը: Պահ պանման տևո-
ղություն կարելի է սահմանել այն վիրա կապարաններում, 

որտեղ աշխատանքները կատարվում են պլանային կարգով և 
աշխատանքի միջին ռիթմով: 

135. «Մանրէազերծ սեղանը» պատրաստելուց անմիջապես 
հետո անհրաժեշտ է նշել պատրաստման ժամը:

136. Վերը թվարկածից բխում է, որ այն բժշկական աշխա-
տողները, ովքեր կատարում են այս պատասխանատու 
աշխատանքը պետք է ստանան շարունակական ուսուցում: 

137. Փաթեթավորված մանրէազերծ ԲՆԻ-ի պահպանման սենքը 
պետք է լինի օդափոխվող, մաքուր և առանց ավելորդ իրերի: 

138. Մանրէազերծ ԲՆԻ-ի բաղարկման մեջ դեր ունեն հետևյալ 
գործոնները. 

1) շրջապատող միջավայրի բաղարկման աստիճանը, 

2) օդի շարժը, 

3) անձնակազմի շարժը, 

4) խոնավությունը, 

5) կրծողների և միջատների առկայությունը, 

6) տարածքի չափը, 

7) մանրէազերծ ԲՆԻ-ի պահպանման մեթոդը (փակ կամ բաց), 

8) ջերմաստիճանը, 

9) փաթեթավորման նյութի բնույթը:

139. Բաղարկումը կանխելու համար անհրաժեշտ է.

1) մանրէազերծ ԲՆԻ-ը պահպանել հատակից, առաստաղից 
և արտաքին պատերից հեռու  նվազագույնը 15 սմ հեռա վո-
րությամբ:

2) Մանրէազերծ ԲՆԻ-ը չի կարելի պահպանել լվացարանի 
տակ, ինչպես նաև այլ տեղերում, որտեղ դրանց վրա հնարավոր 
է ջրի ցայտում: Խոնավացած փաթեթով մանրէազերծ ԲՆԻ-ը 
համարվում են բաղարկված: 
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3) Մանրէազերծ ԲՆԻ-ը գերադասելի է պահպանել փակ պա-
հարանում:  

140. Այն մանրէազերծ ԲՆԻ-ը, որոնք մանրէազերծումից 
անմիջապես հետո չեն օգտագործվում և պետք է պահպանվեն, 
ապա անհրաժեշտ է դրանք նիշավորել՝ նշելով ամսաթիվը և 
պիտանելիության ժամկետը: Իսկ «մանրէազերծ սեղանի» վրա 
դասավորելու դեպքում պետք է նշել սեղանի վրա դասավորելու 
ամսաթիվը:

141. Մանրէազերծ ԲՆԻ-ը օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ 
է ստուգել փաթեթի ամբողջականությունը՝ պատռվածքի, անց-
քերի, խոնավության հետքերի առկայությունը: Փաթեթավորված 
ԲՆԻ-ը կարելի է օգտագործել, եթե փաթեթավորման նյութի 
ամբողջականությունը խախտված չէ: 

142. Առանց փաթեթավորման մանրէազերծված ԲՆԻ-ը օգտա-
գործվում են անմիջապես:  

Արգելվում է առանց փաթեթավորման մանրէազերծված 
ԲՆԻ-ը բաց վիճակում տեղափոխել մի սենքից մյուսը:

143. Նույնիսկ փաթեթավորված կամ մանրէազերծման տու-
փով մանրէազերծված ԲՆԻ-ը մանրէազերծումից հետո մի բա-
ժանմունքից մյուսը, կենտրոնական մանրէազերծման բաժան-
մունքից բաժանմունքներ կամ վիրասրահ անհրաժեշտ է 
տեղա փոխել սավանով ծածկված, որը պահպանում է փաթեթը 
կամ տուփը բաղարկումից: Այն  պետք է հեռացնել մինչև մաքուր 
գոտի մտնելը: 
144. Մանրէազերծ ԲՆԻ-ը մանրէազերծման տուփից հա-
նելուց առաջ անհրաժեշտ է ստուգել.
1) մանրէազերծման տուփի կափարիչի հերմետիկ փակ լինելը 
և փաթեթի  ամբողջականությունը,

2) քիմիական զգայորոշիչների գույնը, 

3) մանրէազերծման  ամսաթիվը,

4) մանրէազերծման տուփի վրա անհրաժեշտ է նշել բացման 
ամսաթիվը, ժամը և բացողի ստորագրությունը:

XXIII. ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

145. ԲՆԻ-ի արդյունավետ և լիարժեք մանրէազերծում ապա-
հովելու համար անհրաժեշտ է անընդմեջ հսկել ինչպես 
մանրէազերծող սարքի գործընթացը, այնպես էլ ԲՆԻ-ի 
մանրէազերծման որակը: Կան երկրներ, որոնք բավարարվում 
են միայն մանրէազերծող սարքի գործընթացի, կամ էլ միայն 
դրանում ԲՆԻ-ի մանրէազերծման որակի հսկողությամբ: 
Միա ժամանակ երկու համակարգերի հսկողությունը համար-
վում է հսկողության առավել արդյունավետ եղանակ և երաշ-
խավորում է ինչպես սարքի անխափան աշխատանքը, այնպես 
էլ ԲՆԻ-ի հուսալի մանրէազերծումը: Մանրէազերծման գործ-
ընթացի արդյունավետության հսկողությունը առավել կարևոր-
վում է մանրէազերծող սարքերի երկարատև շահագործման 
դեպքում:

146. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 
կազմակերպություններում մանրէազերծող սարքերի գործըն-
թացի հսկողությունը անհրաժեշտ է կատարել նոր սարքեր 
տեղադրելուց, դրանք նորոգելուց հետո և ողջ շահագործման 
ընթացքում` կատարելով գրանցումներ ցուցանիշների վերա-
բերյալ: Հսկողության ենթակա ցուցանիշների աննշան շեղումը 
վկայում է մանրէազերծող սարքի անսարքության մասին: 
Այդ պիսի յուրաքանչյուր կասկածի դեպքում անհրաժեշտ է 
անմի ջապես դադարեցնել դրանց շահագործումը, հրավիրել 
համապատասխան մասնագետ և կատարել գրանցում: 
Մանրէազերծող սարքերի տեխնիկական սպասարկումը, 
երաշխիքային և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներն 
իրականացվում են կազմակերպության պատասխանատու 
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ստորաբաժանման կողմից կամ պայմանագրային հիմունք-
ներով` ապահովելով մանրէազերծման գործընթացում օգտա-
գործվող սարքերի անխափան աշխատանքը:

147. Մանրէազերծման արդյունավետության նկատմամբ հսկո-
ղությունը իրականացվում է հետևյալ մեթոդներով.

1) ֆիզիկական - չափիչ սարքերի օգտագործմամբ,

2) քիմիական - քիմիական թեստերի և ջերմոքիմիական զգա-
յորոշիչների օգտագործմամբ,

3) կենսաբանական - կենսաթեստերի օգտագործմամբ,

4) մանրէաբանական - մանրէազերծման որակի լաբորատոր 
մանրէաբանական հետազոտությամբ:

148. Մանրէազերծող սարքի գործընթացի հսկողության մեթոդ-
ներն են.

1) Ֆիզիկական մեթոդ – նախատեսված է մանրէազերծող սար-
քերի աշխատանքի ցուցանիշների՝ ջերմաստիճանի, ճնշման, 
պահաժամի և հարա բերական խոնա վության օպերատիվ հսկո-
ղության համար: Այն իրականացվում է ման րէազերծող սարքը 
շահագործող անձի կողմից՝ ամեն օր, յուրաքանչյուր ցիկլի 
անցկացման ժամանակ: Մանրէազերծող սարքի գործընթացի 
հսկողությունը թույլ է տալիս հայտնաբերել և վերացնել այդ 
սարքի աշխատանքի շեղումները կամ ան սարքությունները: 
Այս մեթոդի թերությունն այն է, որ գնա հատում է միայն 
սարքի խցի ներսում այդ ցուցանիշների ազդեցությունը, այլ 
ոչ թե մանրէազերծման փաթեթում, ուստի դրանք պետք է 
օգտագործել հսկողության այլ մեթոդների հետ համակցված:

2) Քիմիական մեթոդ – քիմիական թեստերի օգտագործման սկզ-
բունքը հիմնվում է զգայորոշիչ նյութի ագրեգատային վիճակի 
և/կամ գույնի փոփոխության վրա՝ մանրէազերծման որոշ 
ցուցանիշների ազդեցության պայմաններում, որոնք խիստ 
յուրահատուկ են զգայորոշիչի յուրաքանչյուր տեսակի համար, 
կախված մանրէազերծման մեթոդից և ռեժիմից: Քիմիական 
հսկողության համար կիրառվում են քիմիական նւյութեր, 

որոնց գույնը և ագրեգատային վիճակը /հալվում են/ փոխվում 
է այն ջերմաստիճանում, որը մոտ է մանրէազերծման համար 
անհրաժեշտ ջերմաստիճանին: Օրինակ. գոլորշային եղանակով 
մանրէազերծման համար կիրառվում է բենզոյաթթուն ֆուկ-
սինի հետ, իսկ չոր օդային եղանակով մանրէազերծման հա-
մար̀  սախարոզ, հիդրոխինոն և մի շարք այլ նյութեր: Եթե 
նշված նյութերը հալվել և փոխել են գույնը, նշանակում է, որ 
սարքի աշխատանքը անխափան է, ուստի ենթադրվում է, որ 
մանրէազերծումը ընթացել է նորմալ: Սակայն, որոշ դեպքերում, 
նույնիսկ քիմիական հսկողության բավարար արդյունքի 
դեպքում հնարավոր է մանրէաբանական հսկողությամբ 
արձանագրել մանրէազերծման անբավարար արդյունք: Այս 
փաստը բացատրվում է նրանով, որ զգայորոշիչների անցումը 
մի ագրեգատային վիճակից մյուսին վկայում է միայն այն 
մասին, որ մանրէազերծման խցում ջերմաստիճանը հասել է 
տվյալ նյութի հալման համար անհրաժեշտ ջերմաստիճանին, 
սակայն պատկերացում չի տալիս խցում մանրէազերծման 
պահաժամին համապատասխան տևողությամբ ջերմաս-
տիճանի պահպանման վերաբերյալ: Ժամանակի ըն-
թաց քում քիմիական թեստերը կատարելագործվել են և 
գործնական կիրառում են ստացել: Ջերմաքիմիական զգա-
յորոշիչները իրենցից ներկայացնում են թղթի զոլ̀  ներծծված 
ջերմազգայորոշիչ ներկով, որը փոխում է իր գույնը 
մանրէազերծման կարգավորվող ռեժիմների պայմաններում: 
Ջերմաքիմիական զգայորոշիչները բարձրացնում են  օպե-
րատիվ հսկողության արդյունավետությունը, քանի որ գնա-
հատում են մանրէազերծման ջերմաստիճանը և պահա-
ժամը: Այս զգայորոշիչներն արդեն կիրառվում են տասնյակ 
տարիներ և այդ ընթացքում ապացուցվել է դրանց բարձր 
հուսալիությունը: Ներկայումս  կիրառվում են զգայորոշիչներ, 
որոնք հնարավորություն են տալիս հսկել մանրէազերծման 
գրեթե բոլոր կարևորագույն ցուցանիշները միաժամանակ̀  
ջերմությունը, գոլորշու ճնշումը, գազի խտությունը, հա-
րաբերական խոնավությունը և պահաժամը: 
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149. Կախված հսկվող ցուցանիշների քանակից, ջերմաքիմիա-
կան զգայորոշիչները բաժանվում են 6 դասի: Որքան բարձր է 
զգայորոշիչի դասը, այնքան շատ ցուցանիշներ է այն հսկում, 
այդքանով բարձր է ԲՆԻ-ի հուսալի մանրէազերծվածության 
հա վանականությունը: Այդ դասերն են. 

1) 1-ին դասի զգայորոշիչները կոչվում են մանրէազերծման 
«վկաներ», քանի որ վկայում են միայն մանրէազերծման 
գործընթացի մասին: Այս դասի զգայորոշիչները  նախատեսված 
են մանրէազերծված և մանրէազերծման չենթարկված փա-
թեթները միմյանցից տարբերելու համար, որը բացառում 
է մանրէազերծ և ոչ մանրէազերծ ԲՆԻ-ի հոսքերի միմյանց 
խառնվելը: Այս դասի զգայորոշիչի օրինակ է ջերմազգայորոշիչ 
ժապավենը, որը մինչև մանրէազերծումը փակցվում է փա-
թեթների կամ մանրէազերծման տուփերի վրա: Ժապավենի 
գույնի փոփոխությունը ցույց է տալիս, որ տվյալ փաթեթը 
ենթարկվել է մանրէազերծման: Այդպիսի զգայորոշիչները 
կարող են տեղադրվել նաև վիրաբուժական գործիքների կամ 
վիրահատական սպիտակեղենի հավաքածուների ներսում: 
Տվյալ զգայորոշիչները կիրառվում են գոլորշային և չոր օդային 
մանրէազերծման բոլոր ռեժիմների  ժամանակ:

2) 2-րդ դասի զգայորոշիչները նախատեսված են գոլորշային 
մանրէազերծող սարքի աշխատանքին հետևելու և ան սար-
քությունները հայտնաբերելու համար և չեն կիրառվում ման-
րէազերծման գործընթացի ցուցանիշները հսկելու համար: 
Օրինակ. Բովիե Դիկ թեստը (Bowie-Dick test) նախատեսված 
է գոլորշային մանրէազերծող սարքի խցիկից օդի հեռացման  
արդյունավետությունը գնահատելու համար: Օդի արդյունավետ 
հեռացման դեպքում քիմիական զգայորոշիչի գույնը փոխվում և 
դառնում է համեմատման զգայորոշիչի (էտալոն) գույն: Եթե չի 
փոխվում զգայորոշիչի գույնը, ապա մանրէազերծող սարքը չի 
ապահովել օդի բավարար հեռացումը, հետևաբար չի ապահովել 
նաև արդյունավետ մանրէազերծում: Այս դեպքում մանրէազերծող 
սարքի շահագործումը պետք է դադարեցնել:

3) 3-րդ դասի զգայորոշիչները համարվում են մանրէազերծման 

միայն մեկ ցուցանիշի հսկողության զգայորոշիչ: Դրանք գնա-
հատում են մանրէազերծման համար անհրաժեշտ առա-
վելագույն ջերմաստիճանը, սակայն պատկերացում չեն տալիս 
դրա ազդեցության պահաժամի մասին: 

4) 4-րդ դասի զգայորոշիչները կիրառվում են մանրէազերծման 
մի քանի ցուցանիշների միաժամանակյա հսկողության համար: 
Դրանք պարունակում են ներկիչներ, որոնք փոխում են իրենց 
գույնը մանրէազերծող գործոնների համակցված ազդեցության 
դեպքում, առավել հաճախ՝ ջերմության և ժամանակի: 

5) 5-րդ դասի զգայորոշիչները (ինտեգրացվող) կիրառվում են 
գոլորշային մանրէազերծման բոլոր ռեժիմների հսկողության 
համար՝ անկախ մանրէազերծող սարքի տեսակից: Սրանք 
ներքին զգայորոշիրներ են, տեղադրվում են փաթեթների և  
մանրէազերծման տուփերի ներսում:

6) 6-րդ դասի զգայորոշիչները արտացոլում են գոլորշային 
մանրէազերծմսն յուրաքանչյուր ռեժիմի ցուցանիշների ժշգրիտ 
հարաբերակցության պահպանումը: Մանրէազերծող գոր ծոն-
ներից որևէ մեկ թերի ազդեցության դեպքում զգայորոշիչները 
փոփոխության չեն ենթարկվում: Դրանք արտաքին զգայորո-
շիչներ են և տեղադրվում են մանրէեազերծման սարքի խցիկում:

150. Քիմիական զգայորոշիչների առավելությունը կենսաբանա-
կան զգայորոշիչների և մանրէաբանական մեթոդի համե մա-
տությամբ այն է, որ դրանց արդյունքների գնահատումը իրա-
կանացվում է մանրէազերծման ցիկլի ավարտից անմի ջապես 
հետո:

151. Ֆիզիկական և քիմիական մեթոդները գոլորշային և չոր 
օդա յին մանրէազերծող սարքերի օպերատիվ հսկողության 
մեթոդներ են, որոնց արդյունքները հայտնի են դառնում արդեն 
մանրէազերծման ցիկլի ընթացքում կամ անմիջապես ցիկլի 
ավարտից հետո: 

152. Քիմիական զգայորոշիչները կախված տեղադրումից լի-
նում են ներքին և արտաքին: Դրանք պարտադիր պետք է 
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օգտագործել ըստ նշանակության:

1) Արտաքին զգայորոշիչները ունեն կպչուն ժապավենի կամ 
պիտակի տեսք, որոնք նախատեսված են մանրէազերծվող 
ԲՆԻ-ի փաթեթների վրա փակցնելու համար: Ներկայումս 
կիրառվող փաթեթների որոշ տեսակների արտաքին մակերեսին 
առկա են քիմիական զգայորոշիչներ: Մանրէազերծման տար-
բեր մեթոդների համար նախատեսված զգայորոշիչների 
գույնի փոփոխությունը հնարավորություն է տալիս կատարել 
հետևություն այն մասին, որ փաթեթները ենթարկվել են ընտր-
ված մե թոդով մանրէազերծման: Արտաքին զգայորոշիչները 
գնահատվում են անմիջապես մանրէազերծման ավարտից 
հետո:

2) Ներքին զգայորոշիչները մանրէազերծվող ԲՆԻ-ի հետ տե-
ղադրվում են փաթեթի ներսում՝ անկախ փաթեթի տեսակից 
(թղթե, պլաստմասե, մետաղական տարողություն և այլն): 
Ներքին զգայորոշիչների թվին պատկանում են թղթե զոլերը, 
որոնց մակերեսին առկա է զգայորոշիչային ներկ: Ներքին 
զգայորոշիչները գնահատվում են փաթեթները բացելուց  հետո:

153. Քիմիական զգայորոշիչներ օգտագործելիս անհրաժեշտ է 
խստիվ հետևել արտադրողի մեթոդական հրահանգին: 

154. Մանրէազերծման գործընթացի հսկողության Ֆիզիկական 
և քիմիական մեթոդները չեն բնութագրում  մանրէազերծման 
որակը: 

Հսկողության ֆիզիկական և քիմիական մեթոդները, 
առանց մանրէաբանական և կենսաբանական հսկո-
ղության, ԲՆԻ-ի մանրէազերծման որակի իրական գնա-
հատում չեն տալիս:

Այնուամենայնիվ Ֆիզիկական և քիմիական մեթոդների 
նշանակությունը մեծ է, քանի որ դրանք թույլ են տալիս խուսա-
փել մանրէազերծման գործընթացի հնարավոր սխալներից, 
որոնք կարող են ԲՆԻ-ի ոչ լիարժեք մանրէազերծման պատճառ 

դառնալ: 

155. Մանրէազերծող սարքերի գործընթացի արդյունավետ 
հսկո ղությունից բացի իրականացվում է նաև ԲՆԻ-ի ման-
րէազերծման որակի հսկողություն:

156. ԲՆԻ-ի մանրէազերծման որակի հսկողության համար 
կիրառվում են կենսաբանական և մանրէաբանական մեթոդ-
ները:

157. Մանրէազերծման որակի հսկողության կենսաբանական 
մեթոդը իրականացվում է կենսաթեստերի միջոցով և հիմն-
ված է մանրէազերծման ցիկլի ընթացքում բարձր կայու նու-
թյամբ սպորների ոչնչացման վրա: Կենսաբանական զգա-
յորոշիչները արտացոլում են ոչ միայն մանրէազերծման 
ցիկլի տեխնիկական ցուցանիշների ճշգրիտ պահպանումը, 
այլ մանրէազերծվող ԲՆԻ-ի վրա մանրէների սպորների ոչն-
չացման փաստը: Կենսաբանական հսկողության նպա տակով 
կիրառվող կենսաթեստերը պարունակում են սպորների 
որոշակի չափաբաժին: Սպորի տեսակը պայմանավորված է 
մանրէազերծող գործոնի նկատ մամբ դրանց կայունությամբ: 
Քանի որ, կենսաբանական զգայորոշիչներում օգտագործվող 
սպորներն առավել կայուն են, քան ԲՆԻ-ի վրա հայտնա-
բերվողները, ուստի կենսաբանական զգայորոշիչների ապա-
ակտիվացումը խոսում է այն մասին, որ այլ ախտածինները 
նույնպես ոչնչացել են:

158. Մանրէազերծման մեկ ցիկլի ընթացքում անհրաժեշտ կեն-
սա բանական զգայորոշիչների քանակը որոշելիս խստորեն 
պետք է հետևել արտադրողի մեթոդական հրահանգին, քանի 
որ այն կախված է մանրէազերծող սարքի խցիկի ծավալից, 
մանրէազերծվող ԲՆԻ-ի քանակից և տեսակից: 

159. Կենսաբանական թեստերը պետք է տեղադրել ման րէա-
զերծման խցի պատերից հեռու   ոչ պակաս քան 5 սանտիմետր: 

160. Իմպլանտների մանրէազերծման դեպքում անհրաժեշտու-
թյուն է առաջանում հսկողության նպատակով թեստերը 



62 63

տեղադրել ոչ միայն մանրէազերծող սարքի յուրաքանչյուր 
բեռնման ժամանակ, այլ նաև յուրաքանչյուր փաթեթի 
ներսում: Այս դեպքում մանրէազերծված իմպլանտները պետք 
է օգտագործել միայն հսկողության բացասական արդյունք 
ստանալուց հետո: 

161. Կենսաբանական թեստերի պահպանումը, օգտագործումը, 
տեղափոխումը և վերջնական արդյունքների գնահատումը 
պետք է իրականացնել տվյալ թեստը արտադրողի  հրահանգի 
համաձայն:

162. ԲՆԻ-ի մանրէազերծման որակի հսկողության մանրէա-
բա նական մեթոդը հանդիսանում է ստույգ և հուսալի մեթոդ 
ման րէազերծման բոլոր եղանակներով մանրէազերծված 
ԲՆԻ-ի մանրէազերծման որակի հսկողության համար: Այն 
իրականացվում է ընտրողաբար մանրէազերծ ԲՆԻ-ից ցանքսի 
կատարման միջոցով: Ցանքսի արդյունքում միկրոօրգանիզմ-
ների աճի բացակայությունը վկայում է ԲՆԻ-ի մանրէազերծ 
վիճակի մասին: Մանրէաբանական հսկողության արդյունքների 
շնորհիվ հայտնաբերվում են բուժանձնակազմի թերացումները՝ 
հատկապես նախամանրէազերծումային փուլում և/կամ 
օգտագործված սարքավորումների տեխնիկական շեղումները: 

Մանրէազերծող սարքերի արդյունավետ աշխատանքի և 
մանրէազերծման որակի մասին լիարժեք պատկերացում 
է տալիս կենսաբանական զգայորոշիչների ցանքսի և 
մանրէաբանական հետազոտության արդյունքների հա-
մակցումը ֆիզիական և քիմիական հսկողության բա-
վարար արդյունքների հետ:

XXIV. ԳՈԼՈՐՇԱՅԻՆ  ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՈՂ  ՍԱՐՔԻ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ  ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

163. Գոլորշային մանրէազերծող սարքում մանրէազերծման 
գործընթացը անընդմեջ կարգավորման կարիք ունի, այդ 
նպատակով այն մշտապես անհրաժեշտ է  հսկել: Հսկողության 
ենթակա են գոլորշային մանրէազերծող սարքի ֆիզիկական 
ցուցանիշները̀  պահաժամը, ջերմությունը և ճնշումը: Այդ 
պատճառով սարքի շահագործման համար պարտադիր պայ-
ման է ջերմաչափի, ճնշաչափի (մանոմետրի) և ժամացույցի 
առկայությունը: Ներկայումս կիրառվում են կատարելագործ-
ված համակարգերով գոլորշային մանրէազերծող սարքեր, 
որոնք ավտոմատ կերպով կարգավորում են վերը նշված 
երեք ցուցա նիշները: Մանրէազերծող սարքերի գործընթացի 
հսկողությունը կատարվում է մանրւէազերծիչ սարքի յուրա-
քանչյուր բեռնման ժամանակ (աղյուսակ 6):

164. ԲՆԻ-ի մանրէազերծման գործընթացի հսկողության քի-
միա կան մեթոդը կիրառվում է գոլորշային մանրէազերծող 
սարքերի մանրէազերծման պահաժամի և պայմանների հսկո-
ղության նպատակով, ինչի մասին վկայում է օգտագործված 
զգայորոշիչների գույնի և/կամ ֆիզիկական հատկությունների 
փոփոխությունը: Որպես քիմիական զգայորոշիչներ օգտա-
գործվում են քիմիական զգայորոշիչով ներծծված թեստ - զոլեր 
և/կամ դրանցով լցված սրվակներ: 

165. Քիմիական զգայորոշիչները տեղադրվում են մանրէա-
զերծման տուփի մեջ կամ փաթեթավորված մանրէազերծման 
դեպքում փակցվում են յուրաքանչյուր փաթեթի արտաքին 
մակերեսին, ինչը երբեմն չի արտացոլում փաթեթի ողջ 
պարունակության մանրէազերծման որակը: Այդ պատճառով 
փաթեթավորված ԲՆԻ-ի մանրէազերծման դեպքում այն տե-
ղադրվում է նաև յուրաքանչյուր փաթեթի ներսում, որը 
հնարավորություն է տալիս համոզվելու, որ ազդող գոր-
ծոնը ճշգրտորեն թափանցել է փաթեթի մեջ: Քիմիական 
զգայորոշիչներն անհրաժեշտ է օգտագործել մանրէազերծող 
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սարքի յուրաքանչյուր բեռնման ժամանակ: 

166. Սրվակային զգայորոշիչի կիրառման դեպքում քիմիական 
զգայորոշիչով լցված սրվակը կարող է պարունակել նաև 
օրգանական ներկիչ: Գոլորշային մանրէազերծող սարքի 
տարբեր աշխատանքային ռեժիմների հսկողության նպատակով 
կիրառվում են տարբեր քիմիական զգայորոշիչներ̀   կախված 
դրանց հալման ջերմաստիճանից: +120 աստիճան Ցելսիուս 
(+120 օC) և 1,1 մթնոլորտային ճնշման դեպքում կիրառվում է 
բենզոյաթթուն: Դրանով լցված սրվակը կարող է պարունակել 
օրգանական ներկիչ̀  ֆուկսին: Թթվային ֆուկսինի դեպքում 
այն ստանում է կարմիր, իսկ հիմնայինի դեպքում` կապույտ 
երանգ: +132 աստիճան Ցելսիուս (+132 0С) և 2,0 մթնոլորտային 
ճնշման ռեժիմի պայմաններում որպես քիմիական զգայորոշիչ 
կիրառվում է միզանյութի սպիտակ փոշին, որը հալվելիս վեր է 
ածվում նույն գույնի հեղուկի:

 XXV. ԳՈԼՈՐՇԱՅԻՆ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ՈՐԱԿԻ 
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

167. Գոլորշային մանրէազերծման որակի հսկողությունը իրա-
կանացվում է կենսաբանական և մանրէաբանական մեթոդ-
ներով:

168. Կենսաբանական մեթոդով ԲՆԻ-ի գոլորշային մանրէա-
զերծ ման որակի հսկողության համար որպես կենսաբանական 
զգա յո րոշիչ օգատգործվում են թղթե թեստ-զոլերը, որոնք 
ներծծված են ստեարոթերռմոֆիլուսի (Bacillus stearothermophi
lus) սպորնե րով: Յուրաքանչյուր թեստ-զոլ պարունակում 
է վեգետատիվ ձևի վերածվող  սպորների 2,5x10 միավոր: 
Դրանք մանրէազեր ծող սարքում գոլորշու համապատասխան 
ճնշ ման ազդեցությամբ 121 աստիճան տաքության (+121oC) 
պայմաններում 5 րոպեի ընթացքում դեռևս շարունակվում են 
100 տոկոսով պահ պանվել̀  տալով 100 տոկոս աճ, իսկ նույն 
պայմաններում 15 րոպեի ընթացքում 100 տոկոսով վերանում 

են: Ուստի, կենսաբանական զգայորոշիչների ցանքսի ժա-
մանակ սնուցող միջավայրերի վրա մանրէների աճի 100 
տոկոս բացակայությունը վկայում է լիարժեք մանրէազերծման 
մասին: Կենսաբանական զգայորոշիչի նվազագույնը երկու 
նմուշ պետք է տեղադրել մանրէազերծման տուփում ազդող 
գործոնի առավել դժվար հասանելի տեղերում և իրականացնել 
մանրէազերծումը +121 աստիճան Ցելսիուս (+121oC) 15 րոպե 
պահաժամով: Մանրէազերծման պահաժամը լրանալուց 
հետո անհրաժեշտ է հանել զգայորոշիչի փաթեթը, 5 ժամվա 
ընթացքում տեղափոխել լաբորատորիա և կատարել ցանքս: 
Տեղափոխման անհնարինության դեպքում մինչև ցանքս 
կատարելը այն կարելի է պահել սենյակային ջերմաստիճանում 
24 ժամ: Ցանքսի ընթացքին անհրաժեշտ է հետևել ամեն օր: 
ԲՆԻ-ի ոչ լիարժեք մանրէազերծման դեպքում սպորները սկսում 
են աճել 48 ժամ հետո, որը շարունակվում է 5 օր տևողությամբ: 
Ցանքսի արդյունքում Bacillus stearothermophilus-ի սպորներից 
վեգետատիվ ձևերի աճը համարվում է կենսաբանական զգա-
յորոշիչի դրական արդյունք: Դրական արդյունքի դեպքում 
գոլորշային մանրէազերծող սարքերում գտնվող բոլոր ԲՆԻ-ը 
համարվում են ոչ մանրէազերծ: 

169. Մանրէաբանական մեթոդով հսկողությունը իրակա նաց-
վում է մանրէաբանական հետազոտության միջոցով` սույն 
մեթոդական ուղեցույցի գլուխ XXII-ի 162 կետով սահմանված 
կարգով:

XXVI.  ՉՈՐ  ՕԴԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ 
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

170. Չոր օդային մանրէազերծող սարքի յուրաքանչյուր շա-
հագործումից առաջ պետք է ստուգել մանրէազերծող սարքի 
աշխատանքային կարգավիճակը և համոզվել սարքին լինելու 
մեջ: Օդային մանրէազերծող սարքում մանրէազերծման գործ-
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ընթացը կարգավորելու նպատակով անհրաժեշտ է սահմանել 
մշտական հսկողություն ֆիզիկական ցուցանիշների̀  ման-
րէազերծման պահաժամի և խցիկի օդի ջերմաստիճանի 
նկատմամբ: Դրանց աննշան շեղումը վկայում է մանրէազերծող 
սարքի անսարքության մասին: Այդպիսի յուրաքանչյուր կաս-
կածի դեպքում այն չի կարելի շահագործել: Ներկայումս 
կիրառվում են կատարելագործված համակարգերով չոր 
օդային մանրէազերծող սարքեր, որոնք ավտոմատ կերպով 
կարգավորում են պահաժամը և ջերմությունը:

171. Օդային մանրէազերծող սարքերում քիմիական զգայո-
րոշիչների կիրառման հիմքում ընկած են գոլորշային 
եղանակով մանրէազերծման հսկողության համար կիրառվող 
քիմիական զգայորոշիչների կիրառման սկզբունքները: Օդային 
մանրէազերծող սարքերի մանրէազերծման գործընթացի 
հսկողության համար խորհուրդ է տրվում +160 աստիճան 
տաքության (+160oC) պայմաններում իրականացվող մանրէա-
զերծման հսկողության նպատակով օգտագործել Լևոմիցետին, 
իսկ +180 աստիճան տաքության (+180oC)  համար̀  հիդրոխինոն, 
գինեթթու կամ սախարոզ: Օդային մանրէազերծող սարքերի 
գործընթացի հսկողության համար քիմիական թեստերի կազմի 
մեջ սովորաբար ներկիչներ չեն ավելացվում, քանի որ այդ 
նպատակի համար ընտրված քիմիական միացությունները 
հալման ջերմաստիճանի պայմաններում փոխում են իրենց 
գույնը (աղյուսակ 7): 

172. Ներկայումս որպես քիմիական զգայորոշիչ կիրառվում 
է սախարոզը: Սախարոզը զերծ է վերը նշված բացասական 
հատկություններից: Դրա կիրառման հիմքում ընկած են նյութի 
ֆիզիկական հատկությունները: Այն սկսում է հալվել 160 աս-
տիճան տաքության (+160oC) և սկսում է եռալ 172 աստիճան 
տաքության (+172oC) պայմաններում: Մանրէազերծման պահա-
ժամի (60 րոպե) վերջում այն փրփրում է և առաջանում են 
պղպջակներ: Մանրէազերծման պահաժամը լրանալուց հետո 
զգայորոշիչով սրվակը պետք է հանել մանրէազերծող սարքից 
և դիտել: Սրվակում փրփուրի առկայությունը վկայում է 

մանրէազերծման պայմանների̀  ջերմաստիճանի և պահաժամի 
միաժամանակյա ճշգրիտ պահպանման մասին: Այդ պատ-
ճառով այն համարվում է հսկողության առավել հուսալի նյութ: 
Սախարոզի հալույթում փրփուրի բացակայությունը վկայում է, 
որ մանրէազերծումը բավարար չէ:

XXVII.  ՉՈՐ ՕԴԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ  
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

173. ԲՆԻ-ի լիարժեք մանրէազերծում ապահովելու համար 
ան հրաժեշտ է հսկել նաև ԲՆԻ-ի մանրէազերծման որակը: 
Այն իրականացվում է կենսաբանական և մանրէաբանական 
մեթոդներով.

1) կենսաբանական մեթոդով մանրէազերծման որակի հսկո-
ղությունը իրականացվում է Բացիլուս սուբտիլիսի (Bacillus 
subtilis) և Բացիլուս լիխենիֆորմիսի (Bacillus licheniformis) 
սպորներով ներծծված թեստ - զոլերի միջոցով: Օդա յին 
մանրէազերծող սարքում մանրէազերծման որակի բա վա րար 
ցուցանիշ համարվում է մանրէազերծման ցիկլի ավարտից 
հետո կենսաբանական զգայորոշիչների ցանքսի ժամանակ 
սննդային միջավայրերի վրա միկրոօրգանիզմների աճի 
բացակայությունը: Կեն սաբանական մեթոդով հսկողությունը և 
դրանց ցանքսը իրա կանացվում է սույն մեթոդական ուղեցույցի 
գլուխ XXIV-ի 157 կետով սահմանված կարգով:

2) Մանրէաբանական մեթոդով հսկողությունը իրականացվում 
է մանրէաբանական հետազոտության միջոցով` սույն մեթո-
դական ուղեցույցի գլուխ XXII-ի 162 կետով սահմանված 
կարգով:
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XXVIII.  ԳԼԱՍՊԵՐԼԵՆԱՅԻՆ  ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ  
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

174. Գլասպերլենային եղանակով ԲՆԻ-ի մանրէազերծման 
արդ յունավետության հսկողության համար կիրառվում է 
մանրէազերծող սարքի գործընթացի հսկողության ֆիզիկական 
և մանրէազերծման որակի հսկողության մանրէաբանական մե-
թոդները:

175. Մանրէազերծման արդյունավետության հսկողության քի-
միական և կենսաբանական զգայորոշիչներ դեռևս մշակված 
չեն: 

176. Գործընթացի հսկողության ֆիզիկական մեթոդով հսկվում 
է ջերմաստիճանը և պահաժամը:

177. Մանրէաբանական մեթոդով հսկողությունը իրականաց-
վում է մանրէաբանական հետազոտության միջոցով` սույն 
մեթոդա կան ուղեցույցի գլուխ XXII-ի 162 կետով սահմանված 
կարգով:

XXIX. ՔԻՄԻԱԿԱՆ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐՈՎ  ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

178. Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծման 
գործընթացի հսկողության նպատակով կիրառվում են հետևյալ 
մեթդները.

1) ֆիզիկական – հսկվում են հետևյալ ցուցանիշները. 
աշխատանքային լուծույթի ջերմաստիճանը և մանրէազերծման 
պահաժամը: 

2) Քիմիական – կիրառվում են մանրէազերծող քի միական 
նյութին կից, արտադրողի կողմից տրամադրված թեստ – 
զոլեր, որոնք հիմնականում նախատեսված են  ազդող նյութի 
նվազագույն  խտությունը որոշելու համար: 

179. Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է    
թեստ - զոլի օգնությամբ, ստուգել լուծույթի պիտանելիությունը̀  
որո շելով ազդող նյութի արդյունավետ նվազագույն խտու-
թյունը, որի արդյունքը անհրաժեշտ է գրանցել: Եթե զգայորո-
շիչը չի փոխում իր գույնը, դա ցույց է տալիս, որ ազդող նյութի 
խտությունը ցածր է նվազագույն արդյունավետ խտությունից: 
Այդ դեպքում անհրաժեշտ է դադարեցնել մանրէազերծող նյութի 
աշխատանքային լուծույթի օգտագործումը և պատրաստել նոր 
աշխատանքային լուծույթ:  

180. Քիմիական նյութերի լուծույթներով մանրէազերծման 
որակի հսկողությունը կատարվում է միայն մանրէաբանական 
հետազոտության միջոցով ս̀ույն մեթոդական ուղեցույցի գլուխ 
XXII-ի 162 կետով սահմանված կարգով:

XXX.  ԷԹԻԼԵՆ  ՕՔՍԻԴՈՎ  ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

181. Էթիլեն օքսիդով մանրէազերծող սարքի գործընթացի 
հսկողության նպատակով կիրառվում են հետևյալ մեթոդները.

1) Ֆիզիկական - այն իրականացվում է մանրէազերծ ման 
ցուցանիշների̀  ջերմաստիճանի, խոնավության, նյութի 
խտու թյան և պահաժամի հսկողության միջոցով: Էթիլեն 
օքսիդով մանրէազերծման գործընթացի արդյունավետությունը 
ապա հովող ցուցանիշներն են. գազի խտությունը (450 – 
1200 միլիգրամ լիտր), ջերմաստիճանը (29-65 աստիճան 
Ցելսիուս), հարաբերական խոնավությունը (45-85 տոկոս) և 
պահաժամը (2-5 ժամ): Երբեմն կարիք է առաջանում կրճատել 
մանրէազերծման պահաժամը, որին կարելի է հասնել 
բարձրացնելով գազի խտությունը և ջերմաստիճանը̀  սարքի 
մեթոդական հրահանգին համաձայն: 

2) Քիմիական - այն իրականացվում է  Էթիլեն օքսիդով ԲՆԻ-ի 
մանրէազերծման համար կիրառվող փաթեթների վրա առկա 
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քիմիական թեստի միջոցով և հիմնվում է այդ զգայորոշիչի 
գույնի փոփոխության վրա:

182. Էթիլեն օքսիդով ԲՆԻ-ի մանրէազերծման արդյու նա-
վետության հսկողությունն իրականացվում է սարքի գոր ծ-
ընթացի և դրանում ԲՆԻ-ի մանրէազերծման որակի միաժա-
մանակյա հսկողությամբ: 

183. Էթիլեն օքսիդով մանրէազերծված ԲՆԻ-ի մարէազերծման 
որակի հսկողութունն իրականացվում է.

1) կենսաբանական մեթոդով – այդ նպատակով օգտագործում 
են կենսաբանական թեստեր̀  փաթեթավորված թեստ-զոլերի 
կամ սրվակների ձևով, որոնց մեջ կիրառվում են Bacillus 
subtilis-ի սպորները:

2) Մանրէաբանական մեթոդով հսկողությունը իրականացվում 
է մանրէաբանական հետազոտության միջոցով` սույն մեթո-
դական ուղեցույցի գլուխ XXII-ի 162 կետով սահմանված կար-
գով:

XXXI.  ՖՈՐՄԱԼԴԵՀԻԴԻ  ԳՈԼՈՐՇԻՆԵՐՈՎ 
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

184. Ֆորմալդեհիդի գոլորշիներով մանրէազերծման գործըն-
թացի հսկողությունն իրականացվում է;

1) Ֆիզիկական մեթոդով - այն կատարվում է մանրէազերծման 
ցուցանիշների̀  ջերմաստիճանի, գազի խտության և պահաժամի 
հսկողության միջոցով: 

2) Քիմիական մեթոդով գործընթացի հսկողության ձև դեռևս 
մշակված չէ:

185. ԲՆԻ-ի մանրէազերծման որակի հսկողության նպատակով 
կիրառվում են մանրէաբանական և կենսաբանական մե-
թոդները: 

1) Կենսաբանական հսկողության նպատակով օգտագործվում 
են Բացիլուս ստեարոթերմոֆիլուսի (Bacillus stearothermophi
lus) սպորները:

2) Մանրէաբանական մեթոդով հսկողությունը իրականացվում 
է մանրէաբանական հետազոտության միջոցով` սույն մեթոդա-
կան ուղեցույցի գլուխ XXII-ի 162 կետով սահմանված կարգով:

XXXII.  ՕԶՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ  
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

186. Օզոնային եղանակով մանրէազերծման գործընթացի 
լիարժեք հսկողության մեթոդները դեռևս մշակված չեն: 
Որպես մանրէազերծման որակի հսկողության մեթոդ կիրառ-
վում է մանրէաբանական հետազոտության մեթոդը, որն 
իրականացվում է սույն մեթոդական ուղեցույցի գլուխ XXII-ի 
162 կետով սահմանված կարգով:

XXXIII.  ՊԼԱԶՄԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ 
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

187. Պլազմային եղանակով մանրէազերծման գործընթացի 
հսկողությունն իրականացվում է հետևյալ մեթոդներով.

1) Ֆիզիկական - կատարվում է սարքի մանրէազերծ ման 
ցուցանիշների̀  ջերմաստիճանի, գազի խտության և պա-
հաժամի հսկողության միջոցով: 

2) Քիմիական - կատարվում է քիմիական զգայորոշիչ ների 
(թեստ-զոլեր) միջոցով:

188. Պլազմային մանրէազերծող սարքերում ԲՆԻ-ի ման րէա-
զերծման որակը հսկելու համար օգտագործում են.
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1) կենսաբանական – այն կատարվում է Բացիլուս 
ստեարոթերմոֆիլուսի (Bacillus stearothermophilus) սպորներով 
ներծծված թեստ - զոլերի միջոցով, որոնց կիրառման ձևը հա-
մարժեք է նախորդ̀  գոլորշային, օդային, գազային եղանակնե-
րով մանրէազերծման հսկողությանը:

2) Մանրէաբանական - այն ինչպես և մանրէազերծման մյուս 
եղանակների որակի հսկողության համար հանդիսանում 
է հուսալի մեթոդ և իրականացվում է, սույն մեթոդական 
ուղեցույցի գլուխ XXII-ի 162 կետով սահմանված կարգով:

XXXIV.  ՀԱՐՔԱՑԱԽԱԹԹՎՈՎ 
ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

189. Հարքացախաթթվով մանրէազերծման գործընթացի հսկո-
ղու թյունն իրականացվում է Ֆիզիկական մեթոդով: Այն իրա-
կանացվում է նյութի խտության, ջերմաստիճանի և պա հաժամի 
հսկողության միջոցով: 

190. Հարքացախաթթվով մանրէազերծման որակի հսկողության 
հուսալի մեթոդ է հանդիսանում մանրէաբանական հետա- 
զոտության մեթոդը, որը իրակսնացվում է սույն մեթոդական 
ուղեցույցի գլուխ XXII-ի 162 կետով սահմանված կարգով:

Աղյուսակ 1

ԲՆԻ- ի, խնամքի պարագաների և սարքավորումների 
դասակարգումը

ԲՆԻ-ի դասակարգումը ԲՆԻ-ի օրինակներ Մշակման 
գործընթաց

Վարակման 
ռիսկ

«Խիստ վտանգավոր»  
թափանցում 
են նորմայում 
մանրէազերծ օրգաններ, 
հյուսվածքներ, խոռոչներ 
կամ անոթային 
համակարգ

Իմպլանտներ, 
շեղբեր, ասեղներ, 
այլ վիրաբուժական 
գործիքներ, անոթային 
և միզային կատետրներ 

Մանրէազերծում Բարձր

«Վտանգավոր» շփվում 
են լորձաթաղանթի կամ 
վնասված մաշկի հետ  

Ներդիտակներ, 
շնչական և 
անզգայացման 
սարքեր, աղիքային 
ջերմաչափեր, 
հեշտոցային զննման 
գործիքներ

Բարձրակարգ  
վարակազերծում Բարձր, միջին

«Ցածր 
վտանգավորության» 

շփվում են առողջ 
մաշկի հետ, չեն շփվում 
լորձաթաղանթների հետ

Ստետոսկոպներ, 
ճնշաչափ, ճնշաչափի 
բազկակալ, 
տականոթներ, 
անութափոսային  
ջերմաչափեր, 
հարմահճակալային 
պահարաններ, 
կահույք, հատակ, 
հենակներ, 
սպիտակեղեն,  
մահճակալ, սպասք

Ցածրակարգ 
վարակազերծում  Ցածր
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Աղյուսակ 2

Ֆիզիկական մեթոդներով վարակազերծում

Աղյուսակ 3

Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 
կազմակերպություններում օգտագործվող մանրէազերծման 

մեթոդները

Մեթոդի տեսակը Եղանակը Մանրէազերծող գործոն

Ֆիզիկական

(ջերմաստիճան)

Գոլորշային Բարձր ճնշման տակ  ջրի հագեցած 
գոլորշի

Օդային Չոր տաք օդ

Գլասպերլենային Ապակյա գնդիկներով տաքացած 
միջավայր

Քիմիական

Գազային
Էթիլեն օքսիդ

ֆորմալդեհիդ

Պլազմային Ջրածնի գերօքսիդի գոլորշիներ

Հեղուկ նյութերով Քիմիական նյութերի լուծույթներ 
(ստերիլիանտներ)
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Աղյուսակ 4

Մանրէազերծման  եղանակների  համեմատական բնութագիրը

Մանրէազերծման  
եղանակ Առավելությունները Թերությունները

Գոլորշային

- թունավոր չէ շրջապատող 
միջավայրի և հիվանդների 
համար

- մանրէազերծման 
հսկողության պարզությունը

- արագ մանրէասպան 
ազդեցությունը

- թափանցում է փաթեթից  
ներս և գործիքների 
անցքերն ու խոռոչները

- քայքայում է 
ջերմազգայուն ԲՆԻ-ը

- բազմակի ազդեցության 
դեպքում վնասում է 
միկրովիրաբուժական և 
նուրբ գործիքները

- ԲՆԻ-ը կարող են 
մնալ խոնավ և դրա 
արդյունքում ժանգոտվել

- առկա է այրվածքներ 
առաջացնելու վտանգ

Օդային

- թունավոր չէ

- վտանգավոր չէ արտաքին 
միջավայրի համար

- թափանցում է գործիքի 
դժվարամատչելի տեղերը

- կիրառման և հսկողության 
պարզությունը և 
մատչելիությունը

- կիրառվում է փոշի 
դեղանյութերի, յուղերի և 
ապակե ԲՆԻ-ի համար

- բազմակի ազդեցության 
դեպքում վնասում է 
ԲՆԻ-ի որոշ բաղադրիչ 
մասերը

- մանրէազերծման 
պահաժամը երկար 
է, քանի որ օդը 
թափանցում է դանդաղ և 
անհավասարաչափ 

Գլասպերլենային - կարճ պահաժամը

- ԲՆԻ-ի սահմանափակ 
տեսականին

- գործիքների սառելու 
համար պահանջվող 
ժամանակը

- ԲՆԻ-ը պետք 
է օգտագործել 
անմիջապես

Պլազմային 
մանրէազերծում 
ջրածնի 
գերօքսիդի հիմքի 
վրա

- անվտանգ է շրջապատող 
միջավայրի համար

- կարճ պահաժամ   

- չկա օդափոխության 
անհրաժեշտության

- կիրառվում է ջերմության 
և խոնավության նկատմամբ 
զգայուն գործիքների համար

- կիրառման և հսկողության 
պարզությունը 

- անհրաժեշտ է միայն 
էլեկտրական հոսանքի 
վարթակ 

- պահանջվում է 
սինթետիկ փաթեթներ և 
հատուկ տեփյուրներ

- չի կիրառվում թղթյա 
իրերի, սպիտակեղենի 
և լուծույթների 
մանրէազերծման 
համար

- փաթեթավորման 
համար թույլատրվող 
նյութերը սահմանափակ 
են

էթիլեն օքսիդով 
գազային 
մանրէազերծում

- թափանցում է փաթեթից 
ներս և գործիքի անցքերն ու 
խոռոչները

- կիրառման և հսկողության 
պարզությունը

- համատեղելի է ԲՆԻ-ի 
մեծամասնության հետ

- պահանջում է 
օդափոխություն 

- թունավոր է, 
ուռուցքածին և ցնդող

- էթիլեն օքսիդի 
քարթրիջը պետք է 
պահել հեշտ ցնդող 
հեղուկների համար 
նախատեսված 
պահարաններում 

- մանրէազերծման 
երկար պահաժամ

Ֆորմլադեհիդով 
մանրէազերծում

- համատեղելի է ԲՆԻ-ի 
մեծամասնության հետ

- ուռուցքածին է

- մանրէազերծման 
ընթացքը բազմափուլ է 
և բարդ

- մանրէազերծումից 
հետո պահանջվում է 
գործիքի մանրակրկիտ 
մաքրում

- մշակված չէ 
չեզոքացնող նյութ
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Հարքացա-
խաթթվով 
մանրէազերծում

- կարճատև պահաժամ

- ցածր ջերմաստիճանային 
(50-ից +55օC) 
մանրէազերծում  ընկղմման 
մեթոդով:

- վտանգավոր չէ արտաքին 
միջավայրի համար

- թափանցում է ներդիտակի 
խոռոչները՝ նպաստելով 
աղերի, սպիտակուցների և 
մանրէների հեռացմանը:

- կենսաբանական 
զգայորոշիչները  չեն 
պահանջվում

-կիրառվում է միայն 
ընկղմման ենթակա 
ԲՆԻ-ի  մանրէազերծման 
համար 

-անհամատեղելի է շատ 
նյութերի հետ

- շփման ժամանակ 
առաջացնում է մաշկի և 
աչքերի վնասում:

Աղյուսակ 5

Մանրէազերծ ԲՆԻ-ի պահպանման տևողությունը կախված 
փաթեթի տեսակից

Փաթեթի տեսակը Պահպանման ժամկետը

Թուղթ, կտոր-գործվածք և սյլ նյութեր, որոնք 
պարունակում են ցելյուլոզա 3 օր

Երկշերտ թուղթ, կտոր՝ սինթետիկ հիմքի վրա 2 ամիս

Թղթե և պլաստիկե  համակցված  նյութ

- ապարատով ջերմության միջոցով փակած

- զգայորոշիչ փաթեթավորման ժապավենով 
փակած

6 ամիս

3 ամիս

Առանց ֆիլտրի մետաղական մանրէազերծման 
տուփ 3 օր

Ֆիլտրով մետաղական մանրէազերծման տուփ 21 օր
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Մեթոդական ուղեցույցը մշակվել է ՀՀ  ԱՆ  
§Ներհիվանդանոցային վարակների կանխարգելման 

գիտագործնական կենտրոն¦ ՊՈԱԿ-ում

Խմբագրությամբ

Անահիտ Սարգսյանի - §Ներհիվանդանոցային վարակների կան-
խարգելման գիտագործնական կենտրոն¦ ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, բ.գ.թ.

Կազմող 

Զոյա Օհանյան – գիտա-մեթոդական բաժնի մասնագետ, բ.գ.թ.

Աշխատանքային խումբ

Ռոմելլա Աբովյան - ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի պետական հիգիե-
նիկ և հակահամաճարակային տեսչության վարակիչ և ոչ 
վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժ-
նի պետի տեղակալ

Նարինե Մարգարյան - ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի առողջա պա-
հական ծրագրերի և որակի կառավարման վարչության որակի 
կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Զեմֆիրա Հովասափյան - ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավա-
բանական վարչության օրենսդրության կատարելագործման և 
վերլուծության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ

Նունե Կոծինյան - ՀՀ ԱՆ §Հիվանդությունների վերահսկման և 
կանխարգելման կենտրոն¦ ՓԲԸ-ի մանրէաբանական լաբորա-
տորիայի բժիշկ մանրէաբան:

Խորհրդատու

Ժաննա Բաբայան - ՀՀ ԱՆ Ա. Բ. Ալեքսանյանի անվան համա-
ճարակաբանության, վիրուսաբանության և բժշկա կան մակա-
բուծաբանության ԳՀԻ Ախտահանության և վարա կա զերծման 
լաբորատորիայի ղեկավար  բ.գ.դ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱԺԻՆ I. Ներածություն .....................................................................4
ԲԱԺԻՆ II. Օգտագործված հասկացություններ .............................5
ԲԱԺԻՆ III. Բժշկական նշանակության իրերի վարակման 
հնարավոր ռիսկ....................................................................................7
ԲԱԺԻՆ  IV. Բժշկական նշանակության իրերի մաքրման 
գործընթաց.............................................................................................9
ԲԱԺԻՆ  V. Վարակազերծում ..........................................................14
ԲԱԺԻՆ VI. Առաջին բժշկական օգնությունը մաշկի և 
լորձաթաղանթների հետ վարակազերծիչ նյութերի շփվելու 
դեպքում ...............................................................................................24
ԲԱԺԻՆ VII. Մանրէազերծում...........................................................25
ԲԱԺԻՆ VIII. Գոլորշային եղանակով մանրէազերծում...............27
ԲԱԺԻՆ IX. Գոլորշային եղանակով մանրէազերծված   բժշկա-
կան նշանակության իրերի պահպանման ժամկետները .......... 32
ԲԱԺԻՆ X. Չոր օդային եղանակով մանրէազերծում....................33
ԲԱԺԻՆ XI. Չոր օդային եղանակով մանրէազերծված բժշկա կան 
նշանակության իրերի պահպանման ժամկետները.....................35
ԲԱԺԻՆ XII. Ապակե գնդիկներով մանրէազերծում....................36
ԲԱԺԻՆ XIII. Մանրէազերծման քիմիական մեթոդ .....................37
ԲԱԺԻՆ XIV. Քիմիական նյութերի լուծույթներով բժշկական 
նշանակության իրերի մանրէազերծում ........................................37
ԲԱԺԻՆ XV. Քիմիական նյութերի լուծույթներում 
մանրէազերծված  բժշկական նշանակության իրերի 
պահպանման ժամկետները..............................................................40
ԲԱԺԻՆ XVI. Մանրէազերծում էթիլեն օքսիդով............................41
ԲԱԺԻՆ  XVII. Մանրէազերծում ֆորմալդեհիդի գոլորշիներով.....43
ԲԱԺԻՆ XVIII. Մանրէազերծման օզոնային եղանակ..................45
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