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زنجيره سرما جھت نگھداري واکسن

به نظامی «. نگھداری شودواکسن ھا نسبت به حرارت و يخ زدگی حساس ھستند، بنابراين ضروريست در دمای مناسب 
دھد واکسن مؤثر به مصرف کننده برسد مرکب از افراد و تجھيزات که اطمينان می شود زنجيره سرما گفته می « . 

 : نکات مھم و مورد نگھداری واکسن در يخچال
ر قرار داده شده و واکسن ھا بايد طوری در يخچال قرار داده شوند که واکسن ھايی که قب@ً تحويل گرفته شده اند جلوت ▪

 .زودتر مصرف گردند

استفاده از سبد باعث . واکسن ھا بايد برحسب نام آنھا در داخل سبدھای کوچک بصورت مجزا از يکديگر قرار داده شوند ▪
 .خواھد شد که جريان ھوای داخل يخچال به طور يکسان به تمامی ويالھا برسد

بايد دقت کرد که با ديواره داخلی يخچال يا ) سه گانه، دوگانه و ھپاتيت مخصوص(برای جلوگيری از يخ زدگی واکسن ھا  ▪
 .يخدان يا کلدباکس در تماس نباشند

به وسيله دماسنج که داخل آن گذارده شده کنترل نموده و ) در ابتدا و پايان ساعت(بار  ٢درجه حرارت يخچال را روزی  ▪
 .در فرم نمودار درجه حرارت يخچال ثبت نمائيد

ضمناً دقت نمائيد که درب يخچال کام@ً بسته . از گذاردن ھر نوع غذا و نوشيدنی در يخچال حاوی واکسن خودداری شود ▪
Uزم است درب يخچال قفل داشته باشد(شده باشد  . ) 

ل نفوذ لبه متحرک سينی آبگير زير قسمت فريزر و يخچال بايستی به طرف بيرون باشد تا ھوای فريزر بتواند داخل يخچا ▪
 .کند

اين کار را زمانی انجام دھيد که قطر يخ بيش از نيم سانتيمتر باشد. (يخچال را بطور مرتب برفک زدايی نمائيد ▪ . ) 

:طريقه چيدن آيس بگ و واکسن ھا درداخل يخچال

ترجيحاً بايد به حالت ھا بايد بصورت ايستاده قرار داده شوند در صورت ممکن نبودن  در قسمت فريزر يخچال آيس بگ ▪
 .خوابيده به پھلو قرار داده شوند

 .و سرخک قرار داده شوند MMRدر طبقه فوقانی يخچال واکسن ھای فلج اطفال، ب ث ژ ،  ▪

 .در طبقه ميانی واکسن ھای سه گانه ، دوگانه ، ھپاتيت و محلول توبرکولين قرار داده شوند ▪
مخصوص ھمان واکسن نگھداری نمائيد ح@ل مخصوص ھر دو واکسن را در طبقه ▪ . 

در طبقه تحتانی شيشه ھای حاوی آب و نمک گذاشته شود تا زمانی که يخچال خاموش شود، ھوای سرد در اطراف واکسن  ▪
 .ھا و ح@ل ھا در جريان باشد

ما و نور آفتاب قرار يخچال نگھداری واکسن بايد فاقد ھرگونه عيب و نقص فنی باشد و بايد در محلی مناسب دور از گر ▪
ضمناً يخچال بايد در جای خود تراز شده باشد. سانتيمتر فاصله داشته باشد ١۵-٢٠گيرد، بطوری که پشت آن با ديوار  . 

 (V.V.m) شاخص ويال واکسن

برچسبی است بصورت يک دايره تيره رنگ که يک مربع سفيد رنگ وسط آن قرار دارد، ھنگامی که ويال واکسن در 
کارخانه سازنده واکسن اين شاخص را بر روی . دھد رما در مدت معين قرار گيرد، رنگ مربع آن تغيير رنگ میمعرض گ

چسباند تا قبل از بازکردن درب ويال واکسن وضعيت ويال واکسن می  V.V.M تغييرات رنگ آن تدريجی و  .بررسی شود
ضمناً اين شاخص تا . ار برای کنترل س@مت واکسن استباشد و چون روی ويال قرار دارد بھترين ابز غير قابل برگشت می

 .زمان مصرف واکسن در دسترس است

 :آماده سازی يخچال
گذاشتن آيس بگ ھا در قسمت فريزر يخچال جھت منجمد شدن  (١

ھا و ح@لھا بايد در قسمت اصلی يخچال نگھداری شوند تمام واکسن (٢ . 

ر دھيد که ھوا بين آنھا جريان داشته باشد و واکسن ھای حساس به سرما را دور ويالھای واکسن در يخچال را طوری قرا (٣
 .از قسمت فريزر يخچال و بدنه نگھداری نمائيد

کند واکسن ھای بازشده با توجه به اينکه ايران استراتژی استفاده از واکسن ھای چند دوزی باز شده را اعمال می (۴  HePB 

, OPV – DPT – T.T – T.d واکسن ھای چند دوزی که يک . (نوبت کاری بعدی در اولويت مصرف قرار دھيد را در
در . ھفته مورد استفاده قرار گيرد ۴تواند در طی  دوز يا بيش از آن در طی يک نوبت واکسيناسيون مصرف شده است می

 :صورتی که شرايط زيرا را دارا باشد

تاريخ انقضاء آن نگذشته باشد  ▪
نگھداری شوددر شرايط مناسب  ▪ . 

 .در آب غوطه ور نشده باشد ▪



ت بھداشت درمان و آموزش پزشکیاز انتشارات وزار:دستورالعمل زنجيره سرما   

  Page 2 

فريزر–توليد کننده سيستمھای مانيتورينگ و رکورد و ھشدار و کنترل دمای يخچال :شرکت پيشران صنعت ويرا   

www.pishrans.com 

44055128-4497368 ظ1  

 .در ھنگام کشيدن واکسن در سرنگ تمامی روشھای استريل کار کردن رعايت شده باشد ▪
ويالھای واکسن دارای. باشد V.V.M دارای ▪  V.V.M که در معرض حرارت قرار گرفته (V.V.M آن کمی رنگی شده (

نگھداری و در نوبت ھای بعدی واکسيناسيون اين ويالھا را مصرف کنيد در سبدی که برچسب اولويت استفاده را دارد . 

 .مقايسه ويالی که بطورعمد يخ زده باشد، باويالی که مشکوک به يخ زدگی است

اگر رسوب در ويال مشکوک آھسته تر از ويال کنترل ته نشين شود: اين ويال را استفاده کنيد ▪ . 

ر رسوب دو ويال مشکوک و و ويال کنترلی با سرعت يکسان ته نشين شود واکسن مشکوک اگ: اين ويال را استفاده نکنيد ▪
 .ممکن است آسيب ديده و نبايد مورد استفاده قرار گيرد

 :واکسن کارير

دھند و دارای فضای  واکسن کاريرھا مانند کلدباکس ھا از مواد مخصوصی ساخته شده اند که گرما را از خود عبور نمی
توانند با آن واکسن ھا و ح@ل را حمل نمود و يا موقتاً نگھداری نمايند باشند و می اسازی کيسه ھای يخ میمجزا جھت ج . 

ساعت  ۴٨واکسن کارير از کلدباکس کوچکتر بوده و افراد براحتی می توانند آنرا حمل نمايند ولی نمی توانند بيشتر از 
 .واکسن را نگھداری نمايد

ھای بھداشت و پايگاھھا و تيم ھای سياری  ھا و ح@ل ھا در مراکز بھداشتی درمانی، خانه واکسن کارير برای حمل واکسن
شود نيز  زدايی می ضمناً برای نگھداری موقت واکسن در زمانی که يخچال مشکل پيدا کند و يا برفک. استفاده می شوند

درجه سانتيگراد  ٢-٨يال واکسن داخل واکسن کرير ابتدا بايد دمای آن را به قبل از گذاشتن و. گيرد مورد استفاده قرار می
 .رساند

 :مراحل فريز کردن آيس بگ

 .آيس بگ را پر از آب کرده و کمی از فضای باUی آنرا خالی بگذاريد و درپوش آنرا محکم ببنديد ▪
تا مطمئن شويد نشت آب نداشته باشدکنيد برعکس نگھداريد و فشار دھيد  ھر آيس بگ را که پر از آب می ▪ . 

آيس بگ ھا را عمودی و يا بر روی کناره ھايشان در فريزر بگذاريد، طوری که سطح ھر بسته يخ با سطح صاف فريزر  ▪
 .در تماس باشد و درب فريزر را ببنديد

تعداد آيس بگ . وز منجمد کندبسته آيس بگ کوچک را در ر ١٢بسته آيس بگ بزرگ و يا  ۶تواند تا  فريزر يخچال ھا می ▪
 .ھای بيشتر به زمان زيادتری برای يخ بستن نياز خواھد داشت

ساعت برای انجماد کامل در فريزر نگھداريد ٢۴آيس بگ ھا را حداقل مدت  ▪ . 

توانيد آيس بگ ھا را استفاده نمائيد ساعت می ٢۴بعد از مدت  ▪ . 
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