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 زنجيره سرما و اهميت آن در برنامه هاي ايمنسازي

 

 :تعريف زنجيره سرما

به مجموعه تجهيزا ت وامکاناتی که موجب ميشود دماي واکسن اززمان توليد تا زمان  

مصرف حفظ شود ويا به عبارتی ديگربه نظام مرکب ازافراد و تجهيزا ت که اطمينان 

  .ه سرماگفته ميشودميدهد وا کسن موثر به مصرف کننده برسد زنجير

 :اجزاي سيستم زنجيره سرد

  :بخش ثابت. 1

 سردخانه هاي باالي صفر و زير صفر  -              

 يخچال   -              

  فريزر  -              

 ژنراتوربا تابلوتبديل برق شهربه ژنراتوروبالعکس -              

  (هشداردهنده)آالرم  -              

 :سياربخش . 2

 ماشين سردخانه دار -              

  کلدباکس و واکسن کرير -              

   (کيسه يخ)آيس بگ  -              
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 ....نکات مهم....

سيستم زنجيره سرما فقط براي نگهداري و جابجايی واکسن و مواد بيولوژيك طراحی  

ی بايستی جداً خودداري شود تا م....... شده است لذا از استفاده از آن براي حمل نمونه و

 . امنيت واکسن به مخاطره نيافتد

زنجيره سرما در دانشگاه و شهرستان حتماً بايستی مجهز به ژنراتور اتوماتيك همراه با  

 تابلو تبديل و آالرم هشدار دهنده باشد

 :ابزارهاي نظارتی زنجيره سرد

 VVM  :بهترين ابزار براي کنترل سالمت واکسن است 

 (cold chain monitor card)   CCM   وFREEZE WATCH  : بيشتر براي استفاده حمل

  واکسن از توليد تا زنجيره سرد مرکز استفاده می شود

  ترموگراف 

و لوازم يدکی آن در بازار  براي پايش خوب است اما تکنولوژي  آن قديمی شده: معمولی  -1       

 نيست موجود

  بهترين ابزار براي پايش وضعيت نگهداري واکسن می باشد:  ديجيتالی -2       

  براي استفاده در يخچالهاي نگهداري واکسن مراکز بهداشتی درمانی و خانه هاي : ترمومتر

  بهداشت

 :( (VVMشاخص ويال واکسن  

VVM  برچسبی است بصورت يك دايره تيره رنگ که يك مربع سفيد رنگ وسط آن

واکسن درمعرض گرما درمدت معين قرارگيرد مربع آن تغيير رنگ  قراردارد،هنگاميکه ويال

  .ميدهد

 VVM: مشخصات

 است تغييرات رنگ آن تدريجی و غير قابل برگشت   
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  وبهترين ابزار براي کنترل سالمت واکسن استروي  ويال واکسن قرار می گيرد. 

 اين شاخص تازمان مصرف واکسن در دسترس است. 

 واکسن هايی باشد که به سرما حساس هستند اين شاخص نمی تواند شاخص.  

  ساخته شده است اکثردر حال حاضر براي  

 (VVM)تغييرات رنگ شاخص 

                    

 

 

 

                             



www.pishrans.com

 :نکات مهم

واکسن بايستی ازانبارمرکز به انبارهاي استانی وشهرستانی بااتومبيل سردخانه دار حمل  

 دشو

واکسن می بايست ازانبارشهرستانی به مراکزبهداشتی درمانی وخانه بهداشت ومناطق  

 سياري به وسيله کلد باکس يا واکسن کرير حمل شود

 درجه سانتی گراد باالي صفرباشد 8 -2درکلد باکس وواکسن کريردرجه حرارت بايد بين  

 :يخچال

 .است بهداشت هاي خانهو درمانی بهداشتی سرمادرمراکز زنجيره مهم ازاجزاي يکی 

 .شود می استفاده وحاللها واکسن نگهداري جهت 

 .باشد می وگازي نفتی ، برقی انواع داراي 

 استاندارد يخچال ازيك بايد ولی است آسان آن ونگهداري خرج کم معموال برقی يخچال 

 .شود استفاده

 تتراس نيزساده آن دماي آسانتروکنترل نفتی به نسبت گازي يخچال نگهداري 

 (نکات مهم درمورد نگهداري واکسن دريخچال)

واکسنها بايدطوري دريخچال قرارداده شوندکه واکسن هايی که قبال تحويل گرفته شده  

 .اند جلوترقرارداده شوند و زودتر مصرف شوند

واکسنها بايد برحسب نام آنها درداخل سبدهاي کوچکی به صورت مجزا ازيکديگر  

 .قرارداده شوند

دها باعث خواهد شدکه جريان هوا داخل يخچال بطور يکسان به تمامی استفاده ازسب 

 .ويال هاي واکسن برسد
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بايد دقت کردکه ( بخصوص ثالث ، توام ، هپاتيت )براي جلوگيري از يخ زده گی واکسنها  

 .باديواره داخلی يخچال درتماس نباشد

يله دماسنجی که بوس( درابتدا وپايان ساعت کار)درجه حرارت يخچال را روزي در بار 

 .داخل آن گذارده شده کنترل نموده ودرفرم نمودار درجه حرارت يخچال ثبت نمائيد

از گذاردن هرنوع غذا ونوشيدنی دريخچال حاوي واکسن خوداري شود، زيرا اين موا د  

وا ز طرفی . باعث کاهش درجه حرارت يخچال شده وبه خرا بی وا کسنها منجر خواهد شد

يشود که به دفعات درب يخچال بازوبسته شده ودرنتيجه حرارت داخل اين موا د موجب م

 .يخچال دائما تغيير کند

از بازوبسته کردن درب يخچال جزدرمواردي که نيازبه خارج کردن واکسن ميباشد  

بهتر است .) خودداري نموده وهمچنين دقت نمائيد که درب يخچال کامالبسته شده باشد

 (.دکه درب يخچال قفل داشته باش

 .يخچال را به طور مرتب برفك زدا يی نمائيد 

 :واکسن ها درداخل يخچال و طريقه چيدن آيس بگ

درقسمت فريزر يخچال آ يس بگ ها بايد به طورايستاده قرارداده شوند ودرصورتيکه ا  

مکان ا يستاده قراردادن آ يس بگ ها وجود نداشته باشد ، ترجيحا بايد به حالت خوابيده 

 .داده شوندبه پهلو قرار

 .قرارداده شوند MMRدرطبقه فوقانی يخچال وا کسنهاي پوليو، ب ث ژ،  

 .در طبقه ميا نی وا کسن هاي ثالث ، توا م ، هپاتيت ومحلول توبرکولين قرارداده شوند 

  گذاشته شوند(ليتر 4 -6حدودا )درطبقه تحتانی ظروف حاوي آب نمك 
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 :نحوه نگهداري واکسن درسطوح مختلف

 واکسنواکسن   محل نگهداريمحل نگهداري   مدت نگهداريمدت نگهداري   درجه حرارت نگهداريدرجه حرارت نگهداري

 OOPPVV   کشورکشورمرکزمرکز   تاپايان تاريخ انقضاءتاپايان تاريخ انقضاء   --5252تا تا   --5252

   استاناستان   تاسه ماهتاسه ماه   --5252تا تا   --5252

   شهرستانشهرستان   تايك ماهتايك ماه   55تا تا   88

 --5252تا تا   --5252

   55تا تا   88

 MMMMRR   کشورکشورمرکزمرکز   تاپايان تاريخ انقضاءتاپايان تاريخ انقضاء

 وو

BBCCGG 5252--   5252تا تا-- 

   55تا تا   88

   اناناستاست   تاسه ماهتاسه ماه

   شهرستانشهرستان   تايك ماهتايك ماه   55تا تا   88

 سايرساير   کشورکشورمرکزمرکز   تاپايان تاريخ انقضاءتاپايان تاريخ انقضاء   55تا تا   88

   استاناستان   تاسه ماهتاسه ماه   55تا تا   88

   شهرستانشهرستان   تايك ماهتايك ماه   55تا تا   88

 

 

 :برفك زدايی يخچال

برفك زدا يی يعنی خا رج کردن توده هاي يخی که دراطرا ف قسمت فريزريخچال جمع  

  .جام دهيد  که قطر يخ بيش ازنيم سانتی متر باشدشده است اين کاررا زمانی ان
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 :طريقه برفك زدايی يخچال

درجه سانتی گرا د تنظيم نموده بعد + 8تا + 2ابتدا بوسيله آيس بگ درجه حرارت يخدان يا واکسن کرير را بين   

گرم را درداخل  واکسن ها رابه آن انتقال دهيد سپس دوشاخه يخچال راازپريز برق خارج نمائيد يك ظرف آب

اين کار باعث ميشود يخ ها زودترآب )يخچال قرارداده وبا يك تکه پارچه آغشته به آب گرم يخ هارا پاک کنيد

دو شاخه يخچال . درب يخچال راببنديد. وقتی يخ ها کامال آب شدند داخل يخچال را تميز وخشك نماييد ( شوند

درجه سانتی گراد تنظيم شد واکسن ها را درون آن + 8تا+2ن را به پريز وصل نموده  و وقتی درجه حرارت آن بي

  .بگذاريد

 :توجه

يا وسايل نوک تيز استفاده کرد چون اين وسايل ممکن زجدارقسمت فريزر نبايدا زکارد براي جدا کردن يخ ها ا     

 . است جداريخدان يخچال راسوراخ کنند وباعث خرابی آن گردد

نياز به برفك زدايی داريد ممکن  است بيش ا زحد درب يخچال باز وبسته ميشود يا ا اگربيش ازيك بار درماه    

  .ينکه درب يخچال بدليل خراب بودن خوب بسته نمی شود ويا اينکه نوار يخچال نياز به تعويض دارد

 :کلد باکس

کلد باکس ها داراي ديواره ودرب ضخيم هستند وا زموا د مخصوصی ساخته شده اند که گرماراازخودعبورنمی    

 .دهند

 .استفاده می شود( روز7تا  2)جهت نگهداري واکسن براي مدت کوتاه  

 .کلد باکس ها بايد داراي خصوصيات زير باشد

 . اشدميزا ن فضاي الزم جهت جا سازي وا کسنهاي مرکز را داشته ب 

 .روزوا کسن را دردرجه حرارت مطلوب نگهداري نمايد 7تا  2جنس آ ن طوري با شد که بتوا ند  

 .فضاي مجزا براي کيسه هاي يخ داشته باشد 

وزن وحجم آن با توجه به نوع وسيله نقليه جهت حمل ونقل مانند اتومبيل يا موتور سيکلت مناسب  

 .باشد
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 :کارير واکسن

   

مانند کلدباکسها ازمواد مخصوصی ساخته شده ا ند که گرما را از خود عبور نمی دهند و دارا ي واکسن کاريرها    

فضاي مجزا جهت جا سازي آ يس بگ ها ميباشند وميتوان با آ نها واکسن ها وحالل ها را حمل نمود ويا موقتا 

 نگهداري نمايند 

ساعت وا کسن ها را نگهداري  48تواند بيشترازازکلد باکس کوچکترميباشد وبراحتی قابل حمل است ولی نمی    

 .نمايد

واکسن کاريرها براي حمل وا کسن ها وحالل ها درمرا کز بهداشتی درمانی ،خانه هاي بهداشت وتيم هاي سيار 

 .استفاده می شوند

 Foam pad: 

Foam pad    ی گيرد داراي ازيك اسفنج نرم ساخته ميشود که باالي آيس بگ دردرب واکسن کا ريرقرارم

شکاف گرد به اندا زه ويا ل وا کسن می با شد و واکسنها درهنگام وا کسيناسيون درآ ن شکا ف گذاشته می شوند 

ازا ين وسيله به عنوا ن نگهداري موقت براي وا کسن هاي بازنشده درداخل وا کسن کاريروهمچنين براي نگهدا 

قبال ازآيس بگ براي اين )ر گيرداستفاده می شود ري واکسن هاي باز شده درصورتيکه درشکاف آ ن قرا

 .(استفاده گردد foam padکاراستفاده می شده ولی اکنون پيشنهاد می شود که از

 :(کيسه يخ)آيس بگ 

آيس بگ،محفظه چهار گوش پالستيکی وبه شکل مکعب مستطيل است که فضاي داخل آ ن پرا زآ ب شده    

درب آيس بگها وجود داردکه درهنگام ريختن آب درداخل آيس بگها دوبرجستگی دردوطرف . ومنجمد می گردد

خالی باقی می ماند ، اين فضا باعث می شودکه درهنگام يخ زدن آب وافزايش حجم آن ازترکيدن آيس بگ 

 . جلوگيري کند

 :موارداستفاده آيس بگ

 براي حفظ درجه حرارت مناسب واکسن ها درهنگام واکسيناسيون 

 رت مناسب درداخل کلدباکس وواکسن کاريربراي حفظ درجه حرا 
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 :توجه

 کاريرداشته واکسن و باکس هرکلد براي بگ آيس کامل دوسري حداقل بايد درمانی بهداشتی هرمرکز -   

 .باشد

 فريزر در شدن منجمد جهت سري يك  -   

  کاريرها واکسن ها باکس ازکلد استفاده ديگربراي سري يك -   

 :سنج دما

 واکسن    و باکس کلد ، يخچال دماي پايش  براي اي عقربه    و اي جيوه سنج دما ازدونوع داشتیبه درواحدهاي  

 . نمايند می کاريراستفاده

 :مهم

  . تراست دقيق اي عقربه سنج دما هم هنوز مطمئنا اما. شود می کم زمان درطی اي عقربه هاي دماسنج دقت   

 :هنکت

 عهده رابه سرما زنجيره تجهيزات وديگر واکسن نگهداري يخچال ئوليتمس نفربايد يك درهرمرکزبهداشتی   

 :شامل شخص اين مسئوليت ، باشد داشته

 . ها بگ وآيس حاللها ، ها واکسن کردن ذخيره 

 . هفته ايام درتمام درروز بار دو واکسن نگهداري يخچال دماي وثبت بازديد 

  . سرما زنجيره تجهيزات نگهداري 

 نمايند پايش را سرما زنجيره ت تجهيزا چگونه که بدانند بايد بهداشتی هاي واحد کارکنان تمامی    

 .  دهند انجام کاري چه ميرود وپايين باال يخچال دماي که قعی ودرموا

هرگز .واکسن ها ، حالل ها وآيس بگ ها بايستی در يخچال هاي نگهداري واکسن گذاشته شوند     

چون درمنا طقی که دما ي محيط گرم است  واکسن هاي چيده واکسن ها را دردرب يخچال نگذاريد 

  .شده دردرب يخچال هنگام باز شدن درب در معرض دماي محيط قرار می گيرند وخراب می شوند
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 :ميباشد قسمت دو داراي ها يخچال

 2-8 بين بايد آن دماي که ميکنند نگهداري آن در را ها حالل و ها واکسن  که يخچال  اصلی  قسمت 

 .گردد تنظيم گراد سانتی درجه

 خوب يخچال شودچنانچه می استفاده ها بگ آيس کردن منجمد جهت که باشد فريزرمی دوم قسمت 

  .بود خواهد گراد سانتی درجه -1 تا -51 بين آن فريزر دماي کند کار

 :واکسن نگهداري هاي يخچال سازي آماده

 شدن نجمدم جهت يخچال فريزر قسمت در ها بگ آيس گذاشتن -1  

 نگهداري براي کافی اگرفضاي شوند تگهداري يخچال اصلی درقسمت بايد ها وحالل ها واکسن تمام-2  

 مصرف از قبل که داشت توجه بايد اما نماييد نگهداري محيط دماي رادر ها ،حالل نداريد قسمت اين در

 . برسانيد ها واکسن دماي به رادريخچال ها حالل دماي

 هاي واکسن. باشد جريان در آنها دربين هوا که قراردهيد طوري يخچال رادر نواکس هاي سبد-3  

 .نزند يخ تا نمائيد نگهداري ميانی طبقه ودر يخچال فريزر دورازقسمت را سرما به حساس

  ه شد رنگی کمی آن VVM)   ند ا گرفته قرار حرارت درمعرض که را VVM داراي واکسن هاي ويال   -4

 اين واکسيناسيون بعدي ودرنوبت نمائيد نگهداري دارد را استفاده الويت برچسب هک  هايی سبد در( 

 .کنيد رامصرف ها ويال

 ، گذشته تاريخ واکسنهاي گذاشتن از و  کنيد نگهداري يخچال در را سالم واکسن  هاي ويال فقط   -5

 خودداري شده رنگهم دايره با آنVVM مربع که هايی وواکسن قبل روزهاي شده بازسازي هاي واکسن

 .نمائيد

 موقع در که شود می باعث امر اين چون نمائيد نگهداري يخچال پائين طبقه رادر نمك آب ظروف   -6

  .کند کمك يخچال سرماي حفظ به برق قطع
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 ونقل وحمل نگهداري براي کاريرها وواکسن ها باکس کلد سازي آماده

 :واکسن

 .ببنديد آنرا ودرب برداشته فريزر از را زنيا مورد زده يخ هاي بگ آيس همه درابتدا .1

 دکن شدن آب به شروع تا قراردهيد اتاق حرارت در اند زده يخ مناسب شرايط در راکه هايی بگ آيس .2

 می آب صداي به دادن وگوش دادن تکان طريق از ها بگ آيس مناسب ازوضعيت شدن مطمئن براي)

  .کند می گيري جلو سرما به حساس هاي اکسنو زدن ازيخ امر اين(  نمائيد کنترل آنرا توانيد

 کاريردرمقابل واکسن يا باکس کلد طرف چهار هر در هستند مناسب که زدهاي يخ هاي بگ آيس-3     

 .يکديگرقراردهيد

 . بگيريد ندازه ا را کارير کسن وا يا باکس کلد حرارت درجه سنج ما د يك با  -4     

 .دهيد قرار کارير وواکسن باکس کلد سطو رادر ها وحالل ها واکسن -5     

  دهيد قرار آن در را انجماد شاخص يك -6     

 .بگذاريد ها بگ يس آ باالي را foam pad يك-7     

 .ببنديد محکم را کارير واکسن يا باکس درکلد-8     

 :ها بگ آيس کردن فريز چگونگی 

 ها بگ آيس از استفاده براي مناسب انجماد زيرا تاس الزم وقت ساعت22 اقل حد ها بگ آيس کردن فريز براي   

   .ميباشد ضروري ها واکسن خوب نگهداري جهت

 شود می استفاده که کاريرهاي واکسن و ها باکس کلد با اندازه و تعداد نظر از ها بگ آيس که شد مطمئن بايد   

 .باشد ومناسب هماهنگ

 ايجاد کاريرهاي وواکسن ها باکس رادرکلد مطلوب ماي د نباشد سب منا تعداد نظر از ها بگ يس آ گر ا زيرا   

  .کرد نخواهد ايجاد را مطلوب فضاي وهم ما د هم نباشد سب منا اندازه نظر از گر ا. کرد نخواهد

 :يخچال حرارت درجه پايش مراحل

 .درجه سانتی گراد باالي صفرتنظيم نماييد 4-2ترموستات يخچال رادر سردتربن وقت روز بين  
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-2اگردرجه حرارت بين .دماي ترمومتر را در شروع درصبح وقبل ازترک محل کار درعصرپايش نمائيد 

 .درجه سانتی گرادباالي صفربود به ترموستات دست نزنيد8

 .بايد انجام شود( تعطيل وغيرتعطيل) پايش دماي يخچال دوبار در روز در تمام ايام هفته 

 .ثبت وضبط شوددماي يخچال به روزدرفرم نمودار درجه حرارت  

  .فرم هاي ثبت دما رادرپايان ماه تعويض وبايگانی نماييد 

براي نگهداري درجه حرارت مناسب درکلدباکس ها وواکسن کاريرها 

 .ات زير ضروريستنک

 .تعدادکافی آيس بگ درشرايط مناسب درکلد باکس يا واکسن کاريرقراردهيد 

 .واکسن کارير يا کلد باکس رادرسايه نگهداري نمائيد 

 .درب آنرامحکم ببنديد 

  .براي نگهداري ويال ها درموقع واکسيناسيون استفاده نمائيد foam padاز  

 : وقتی که يك يخچال واکسن خراب می شود چه کاري بايد انجام داد

در صورتيکه يخچال واکسن از کار بيفتد ، ابتدا واکسن ها رامحافظت کنيد و سپس  -

 .يخچال راتعمير نمائيد

 می اگرتصور.  دهيد انتقال ديگري جاي هارابه واکسن شود تعمير يخچال تازمانيکه - 

 بوسيله که کاريري ياواکسن باکس شودازکلد می برطرف کوتاهی مدت طی مشکل کنيد

 کنيد می اگرفکر اما. نمائيد استفاده رسيده مطلوب حد به آن حرارت درجه بگ آيس

 .دشو می استفاده ديگري ازيخچال ، شود می تر طوالنی مشکل کردن برطرف

 Shake Test 

را (  Hep B ،Td ،DT  ،DTp)اين تست می تواند به ما کمك کند تا يخ زدگی واکسن هاي    

 .تشخيص دهيم وببينيم واکسن ها آسيب ديده اند يا خير
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زدن درمدت کوتاهی تيره می شود وبعد ازتکان دادن رنگ واکسن هاي مذکور بعد از يخ    

ته نشينی رسوبات در ويالی که   .به سرعت رسوبات درته ويا ل ته نشين می شود

 .يخ زده است نسبت به ويال يخ نزده ازهمان کارخانه سريع تر است

شيك تست براي همه جعبه هائی که شاخص هاي انجماد درآن فعال شده است ويا درجه    

 .رت ترمومتر زيرصفر رانشان داده است بايستی انجام گرددحرا

د که واکسن واکسن هاي يخ زده فقط زمانی براي تست شيك می توانند مورداستفاده قرارگيرن   

  .وازيك کارخانه باشند ها از يك شماره سريال

 

 :روش کار

  :1مرحله

ويال واکسن راازهمان براي اين کارابتدا يك . يك نمونه کنترلی يخ زده آماده نماييد 

سريال وکارخانه که می خواهيد آنرا آزمايش کنيد  بر داريد و محتويات ويال را منجمد 

و سپس  ( درجه  سانتی  گراد  زير   صفر نگهداريد 11ساعت در دماي  11حداقل ) کنيد 

 بگذاريد تا آب شود اين نمونه کنترلی است  به  روشی  ويال راعالمت گذاري کنيد تا به

 .راحتی قابل شناسايی باشدواشتباهامورداستفاده قرارنگيرد

 :2مرحله 

 که هايی راازواکسن واکسن ويال کاريك اين براي کنيد راانتخاب آزمايشی نمونه يك   

    .برداريد هستند زدگی يخ به مشکوک

 :3 مرحله

 ثانيه 51 تا51 مدت وبراي بگيريد دست راباهمديگردريك وآزمايشی کنترلی هاي نمونه  

  .دهيد تکان



www.pishrans.com

 :2 مرحله

 .نمائيد داري خود آن دادن تکان از مدتی وتا دهيد قرار ميز يك روي را ويال هردو  

 :1 مرحله

 :اه ويال مقايسه

 نمونه رسوب  نشينی ته  ميزان صورتيکه در.  کنيد مشاهده نور رمقابل د را ويال دو هر    

 و نزده يخ زياد احتمال به يشی آزما نمونه ، است کنترلی نمونه از تر کند  خيلی آزمايشی

 .قرارگيرد ده استفا مورد ميتواند

 زياد احتمال به آزمايشی نمونه ، بود مشابه ويال هردو نشينی ته ميزان که درصورتی اما    

  .قرارگيرد استفاده مورد ونبايد ديده يبآس زدگی اثريخ در

 (مهم)

درصورتيکه روش آزمايش نشان دهد که نمونه آزمايشی دراثر يخ زدگی آسيب ديده    

 .بايستی فورا به مسئول باالتر گزارش کنيد

کليه واکسنهايی که ممکن است يخ زده باشند جدا نمائيد   وا طمينا ن حا صل کنيد که    

  .و مصر ف نمی شوند هيچکد ام توزيع  
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 :حساسيت متفاوت واکسن ها به سرما وگرما

 حساسيت به گرما

 دامنه واکسن

OPV تبيشترين حساسي 

 

 

 کمترين حساسيت

MMR 

 DTP، تب زرد

BCG 

DT ، Hib 

Td ،TT ، Hep B 
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 حساسيت به سرما

  

  دامنه  واکسن

Hep B بيشترين حساسيت 

 

 

 

  کمترين حساسيت

 Hibمايع 

DTP 

DT 

Td 

TT ،  

  Hibلئوفيليزه
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 :حساسيت به نور

 

 دست از را قدرتشان ماوراءبنفش نور معرض در و حساسند نورقوي به ها واکسن برخی   

 , BCG هاي واکسن قرارگيرند، موردمحافظت نورقوي دربرابر بايد هميشه. دهند می

MMR اي قهوه شيشه رااز ها واکسن اين لهاي ويا.  دارند نوروگرما به يکسانی حساسيت 

 بايد ميکند،امابازهم نورمحافظت رادرمقابل واکسن تاحدي ها شيشه اين چون سازند می

  .کنيم محافظت نورقوي مذکوررادرمقابل واکسنهاي

 

  

 موفق باشيد
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