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Phụ lục 3                                                                                                                   

Tính năng tác dụng một số hoá chất khử khuẩn thường được sử dụng 

 1.  lcohol (cồn): 

  Thành phần hóa học: 

  - Có chứa nhóm -OH (Hydroxyl).  

  - Loại alcohol: thƣờng sử dụng nhất là Ethanol (hay Ethyl Alcohol, hay cồn 

Ethylic) và Iso-propanol (hay cồn Iso-propylic) 

  - Nồng độ alcohol: thƣờng sử dụng từ 60% đến 90% 

  Tác dụng: 

  - Cơ chế tác dụng là làm đông vón protein của vi sinh vật 

  - Nƣớc đóng vai trò quan trọng trong quá trình này, do vậy không bao giờ dùng 

cồn nguyên chất mà thƣờng dùng hỗn hợp với nƣớc 

  - Diệt đƣợc các vi khuẩn, vi rút, nấm, nhƣng không diệt đƣợc nha bào 

  Công dụng: 

  - Thƣờng dùng để KK nhiệt kế dùng đƣờng miệng và đƣờng hậu môn, ống 

nghe, panh kéo, ống nội soi mềm…  

- Ngoài ra còn dung để sát khuẩn da, tay và sát khuẩn bề mặt một số thiết bị và 

DC, cũng nhƣ một số bề mặt cứng 

- Không dùng để TKDC do không diệt đƣợc nha bào 

   u điểm: 

- Giá thành thấp 

- Không để lại chất tồn dƣ trên DC 

- Không mùi độc hại 

- Không nhuộm màu DC 

   hược điểm: 

- Không diệt đƣợc nha bào và một số loại vi rút, nấm 

- Làm thoái hóa nhựa và cao su 

- Dễ cháy 

- Bay hơi rất nhanh 

   2. Chlor và các hợp chất chứa  hlor: 

  Thành phần hóa học: 

   Các hợp chất có Chlor đƣợc sử dụng phổ biến nhất là muối Hypochlorite của 

 natri  và canxi, còn gọi là thuốc tẩy hay nƣớc Javel. 
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Kế đến là Chloramine B, Chloramine T, Chlorine Diocide và các muối Natri 

Dichloro Isocyanurate, NaDCC hay Natri Troclosene (Presept). Đây là các hợp chất có 

tác dụng kéo dài hơn nƣớc Javel do giữ đƣợc Chlor lâu hơn. 

  Tác dụng: 

  - Hoạt chất có tác dụng chủ yếu của các hợp chất chứa Chlor là Axit Hypoclorơ 

(HClO) ở dạng không phân ly. Hoạt chất này sẽ bền vững hơn ở các chế phẩm chứa 

Chlor có pH axit, do vậy các chế phẩm Chlor có pH càng thấp (càng axit) thì tác dụng 

diệt khuẩn càng mạnh. Chẳng hạn, Natri Dichloro Isocyanurate (NaDCC) sẽ có tác 

dụng mạnh hơn hẳn so với dung dịch Javel có cùng hàm lƣợng Clo do hai nguyên 

nhân: Do Javel có bản chất kiềm còn NaDCC có bản chất axit; hơn nữa với NaDCC, 

chỉ có 50% lƣợng Chlor sẵn có nằm ở dạng tự do(HClO và OCl-), phần còn lại là nằm 

ở dạng hợp chất (monochloroisocyanurate và dichloroisocyanurate). 

  - Cơ chế tác dụng chƣa đƣợc lý giải đầy đủ. Có thể là do làm oxy hóa enzyme 

và amino acid của vi khuẩn, ức chế tổng hợp protein, giảm trao đổi chất... 

  - Diệt đƣợc các vi khuẩn, vi rút, nấm, nhƣng không diệt đƣợc nha bào. Có tác 

dụng KK mức độ trung bình. 

  Công dụng: 

 - Đƣợc sử dụng rộng rãi để KK một số DC, các bề mặt, sàn nhà, tƣờng nhà, KK 

và tẩy trắng đồ vải..Một số chế phẩm khác dùng để xử lý nguồn nƣớc 

 - Có tác dụng khác nhau ở các nồng độ và cách sử dụng khác nhau, do vậy cần 

sử dụng theo hƣớng dẫn của nhà sản xuất. 

   u điểm: 

  - Giá thành không cao 

  - Tác dụng nhanh 

  - Không bị ảnh hƣởng bởi độ cứng của nƣớc 

  - Có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau 

  - Dễ rửa sạch, không để lại chất tồn dƣ gây kích ứng 

    hược điểm: 

- Cần sử dụng đúng nồng độ 

- Dễ bị bất hoạt bởi các chất hữu cơ (ngoại trừ các chế phẩm giải phóng từ từ 

nhƣ NaDCC) 

- Dễ bị thoái hóa bởi ánh sáng và nhiệt độ trong quá trình bảo quản 

- Ăn mòn đối với một số kim loại 
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- Thời gian diệt khuẩn nhiều khi không đƣợc định rõ 

- Không có biện pháp giúp xác định chính xác nồng độ hoạt chất 

- Không bền, nhất là khi ở dạng dung dịch 

   3. Glutaraldehyde: 

  Thành phần hóa học: 

  - Công thức  hóa học khi ở dạng dung dịch  nồng độ hoạt chất giải phóng 2%-2,5% 

  Tác dụng: 

  - Cơ chế tác dụng là do alkyl hóa nhóm sulfhydryl, hydroxyl, carboxyl và 

amino của vi sinh vật, làm biến đổi RNA, DNA và quá trình tổng hợp protein 

  - Dung dịch nƣớc có pH axit và ở trạng thái này thƣờng không diệt đƣợc bào tử. 

Chỉ khi đƣợc hoạt hóa bởi tác nhân kiềm hóa để có pH từ 7,5 đến 8,5 (thƣờng gọi là lọ 

hoạt hóa), dung dịch mới diệt tốt nha bào. Ở pH này, dung dịch cũng ít ăn mòn DC 

hơn là ở pH axit. 

  Công dụng: 

  - Đƣợc sử dụng rộng rãi từ những năm 1960 làm chất KK mức độ cao và TK 

các DC nội soi, các dây máy thở, mặt nạ gây mê và rất nhiều DC kim loại, nhựa, cao 

su, thủy tinh khác.  

  - Thời gian KK mức độ cao là 20 phút và TK là 10 giờ ở nhiệt độ phòng 

   u điểm: 

  - Tác dụng diệt khuẩn mạnh, phổ rộng 

  - Không bị bất hoạt bởi chất hữu cơ 

  - Không ăn mòn nếu ở dạng kiềm 

  - Bảo vệ ống nội soi nếu chế phẩm không chứa chất hoạt động bề mặt 

(surfactant). 

    hược điểm: 

  - Đã có hiện tƣợng đề kháng với một số Mycobacteria 

  - Hơi dung dịch kích ứng, nên thông khí phòng thƣờng xuyên để bảo đảm 7-15 

thông khí/giờ  

  - Dạng axit có thể gây ăn mòn 

  - Hại cho ống nội soi nếu chế phẩm có chứa surfactant 

   4. Ortho-phthalaldehyde (OPA): 

  Thành phần hóa học: 
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  - Công thức là C6H4(CHO)2 hay 1,2-benzenedicarboxaldehyde. Dung dịch 

0.55% OPA màu xanh dƣơng, trong suốt, pH 7.5.  

  Tác dụng: 

  - Cơ chế tác dụng là do alkyl hóa nhóm sulfhydryl, hydroxyl, carboxyl và 

amino của vi sinh vật, làm biến đổi RNA, DNA và quá trình tổng hợp protein. 

  - KK mức độ cao trong 5 phút ở nhiệt độ phòng. Có tác dụng nhanh và mạnh 

với các chủng vi khuẩn, vi rút, đặc biệt diệt cả các chủng vi khuẩn Mycobacteria đã 

kháng lại với Glutaraldehyde. 

  Công dụng: 

  Dùng thay thế Glutaraldehyde làm chất KK mức độ cao các DC nội soi, các dây 

máy thở, mặt nạ gây mê và rất nhiều DC kim loại, nhựa, cao su, thủy tinh khác. 

   u điểm: 

  - Thời gian KK mức độ cao nhanh nhất (5 phút) 

  - Tƣơng hợp với nhiều loại chất liệu khác nhau 

  - Không bị bất hoạt bởi chất hữu cơ 

  - Rất ít độc do ít bay hơi 

  - Bị bất hoạt bởi chất hữu cơ 

  -  Bị bất hoạt bởi chất hữu cơ. 

    hược điểm: 

  Có thể làm bắt mầu với ống soi, khay ngâm, da…, do OPA có thể tƣơng tác với 

protein còn sót lại. Đây cũng là dấu hiệu để các nhà quản lý nhận ra là quá trình làm 

sạch chƣa đƣợc kỹ lƣỡng, cần phải cải tiến. 

   5. Peracetic Axit: 

  Thành phần hóa học: 

- Công thức là CH3CO3H, còn gọi là axit peracetic hay axit peroxyacetic hay PPA 

  Tác dụng: 

- Cơ chế tác dụng chƣa rõ ràng, có thể giống các chất oxy hóa. 

- Diệt khuẩn mạnh, phổ rộng, bao gồm cả nha bào 
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- Đƣợc sử dụng ở nhiều nộng độ khác nhau, dùng riêng hay phối hợp với các 

chất khác nhƣ Hydrogen Peroxide 

  Công dụng: 

Dùng để KK mức độ cao hay TK các DC nội soi, các DC phẫu thuật, nha khoa, 

các dây máy thở, mặt nạ gây mê và rất nhiều DC kim loại, nhựa, cao su, thủy tinh 

khác. Có thể dùng ngâm hay dùng máy. 

   u điểm: 

- Phổ diệt khuẩn rộng. Diệt nha bào trong thời gian tƣơng đối ngắn 

- Ít độc 

- Tƣơng hợp nhiều loại chất liệu khác nhau 

   hược điểm: 

- Dung dịch kém bền. Thời gian sử dụng của dung dịch rất ngắn 

- Gây ăn mòn DC, đặc biệt là đồng, thép, sắt... 

- Giá thành khá cao 

   6. Hydrogen Peroxide: 

  Thành phần hóa học: 

Công thức là H2O2 

  Tác dụng: 

- Cơ chế tác dụng là tạo ra gốc tự do Hydroxyl (OH-), tấn công vào màng lipid 

của vi khuẩn, DNA và những thành phần khác của tế bào 

  - Diệt khuẩn mạnh, phổ rộng, bao gồm cả vi khuẩn, vi rút, nấm và cả nha bào 

  - Có thể dùng riêng với nồng độ từ 6%-25% (hay dùng nhất là 7,5%), hoặc 

dùng kết hợp với axit Peracetic.  

  Công dụng: 

Dùng để KK mức độ cao hay TK các DC nội soi ở nồng độ 7,5%. 

   u điểm: 

  Rất bền, đặc biệt là khi bảo quản trong thùng tối  

   hược điểm: 
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Có một số trƣờng hợp có ảnh hƣởng đến hình thức và chức năng ống nội soi 

   7. Iodophors: 

  Thành phần hóa học: 

  - Là các hợp chất hữu cơ có chứa Iốt, kết hợp của Iốt và một chất mang hữu cơ 

hay chất hòa tan, giúp giải phóng Iốt dần dần 

  - Thƣờng dùng nhất là Povidone Iodine  

  Tác dụng: 

  - Cơ chế tác dụng là tấn công màng tế bào, phá vỡ cấu trúc và tổng hợp protein 

và axit nucleic 

  - Diệt đƣợc các vi khuẩn kể cả trực khuẩn lao,vi rút, nhƣng cần thời gian dài 

hơn để diệt một số nấm và nha bào. Các chế phẩm sẵn có trên thị trƣờng thƣờng không 

có chỉ định diệt nha bào 

  Công dụng: 

  - FDA chƣa phê duyệt hợp chất có Iốt nào làm chất KK mức độ cao hay TK 

  - Phù hợp nhất là để sát trùng da. Ngoài ra dùng để KK lọ cấy máu và các thiết 

bị y tế nhƣ nhiệt kế, ống nội soi...  

   u điểm: 

Ít độc, ít kích ứng, nhƣng đôi khi có gây dị ứng 

Tác dụng nhanh khi ở đúng nồng độ 

   hược điểm: 

 - Có thể nhuộm màu DC 

 - Dễ bị bất hoạt bởi protein và các chất hữu cơ khác 

 - Không bền với nhiệt, ánh sáng và nƣớc cứng 

 - Ăn mòn 

 - Phải pha loãng (khi cần) theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất 

 - Không dùng cho catheter bằng silicon vì có thể làm hỏng ống silicon 

   8. Phenolics ( ác dẫn chất Phenol) 

  Thành phần hóa học: 

- Các dẫn chất của Phenol đƣợc tạo thành khi thay nguyên tử H của vòng thơm 

- Bằng các gốc hữu cơ nhƣ alkyl, phenyl, benzyl hay halogen. Phổ biến nhất là 

hai dẫn chất Ortho-phenyl phenol và Ortho-phenyl-parachloro-phenol.. 
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  Tác dụng: 

  - Cơ chế tác dụng là phá hủy tế bào và làm kết tủa protein của vi sinh vật 

  - Nhìn chung diệt đƣợc các vi khuẩn, vi rút, trực khuẩn lao (ở một số nồng độ 

nhất định), nhƣng không diệt đƣợc nha bào, tuy nhiên kết quả các nghiên cứu không 

đồng nhất. Đây là chất KK mức độ thấp.  

  Công dụng: 

- Thƣờng dùng để lau chùi, vệ sinh môi trƣờng nhƣ sàn nhà, tƣờng, giƣờng 

bệnh, tay nắm, các bề mặt phòng thí nghiệm.   

  - Dùng để KK mức độ thấp một số DC không thiết yếu  

  - Không đƣợc FDA công nhận là chất TK hay KK mức độ cao, tuy nhiên đôi 

khi đƣợc dùng để khử nhiễm các DC thiết yếu và bán thiết yếu trƣớc khi đem đi KK 

mức độ cao hay TK 

   u điểm: 

 - Giá thành thấp 

 - Không ăn mòn 

   hược điểm: 

 - Có thể tạo vết nứt, nhuộm màu, làm mềm một số DC nhựa, cao su 

 - Bị bất hoạt bởi chất hữu cơ 

 - Thƣờng khá độc 

 - Mùi không dễ chịu 

 - Có thể bị hấp thu vào các DC nhựa, cao su xốp 

   9.  Formaldehyde: 

  Thành phần hóa học: 

- Công thức là HCHO, thƣờng gọi là Formol. Dung dịch nƣớc chứa 37% gọi là Formalin 

  Tác dụng: 

  - Tiêu diệt vi sinh vật bằng cách alkyl hóa amino và nhóm sulhydrate của 

protein. 

  - Ở nồng độ phù hợp, có phổ khuẩn rộng, diệt đƣợc cả nha bào 

  Công dụng: 
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  - Mặc dù có thể sử dụng để làm chất KK mức độ cao hay chất TK, nhƣng rất ít 

đƣợc sử dụng ngày nay do khí kích ứng, có khả năng gây ung thƣ.  

 u điểm: 

  - Phổ diệt khuẩn rộng, bao gồm cả nha bào 

  - Giá thành thấp 

  - Không ăn mòn 

 hược điểm: 

  - Khí trong, không màu nên khó nhìn thấy 

  - Mùi cay, kích ứng 

  - Có thể gây ung thƣ, đột biến gen 

   10. Quaternary  mmonium  ompounds (hợp chất amoni bậc 4): 

  Thành phần hóa học: 

  - Đây là tên chung cho các chất có chứa nguyên tử ni tơ N, kết hợp với 4 gốc 

hữu cơ khác nhau. Loại thƣờng dùng trong y tế nhƣ: alkyl dimethyl benzyl amoni 

clorua, alkyl didecyl dimethyl amoni clorua và dialkyl dimethyl amoni clorua. 

Tác dụng: 

  - Cơ chế tác dụng là bất hoạt các enzyme sinh năng lƣợng, đông vón protein và 

phá hủy màng tế bào của vi sinh vật 

  - Nhìn chung diệt đƣợc các vi khuẩn, vi rút thân dầu (có vỏ bọc), nấm, nhƣng 

không diệt đƣợc trực khuẩn lao, vi rút than nƣớc (không có vỏ) và nha bào. Đây là 

chất KK mức độ thấp.  

Công dụng: 

  - Thƣờng dùng để lau chùi, vệ sinh môi trƣờng thông thƣờng nhƣ sàn nhà, 

tƣờng, đồ đạc. Một số ít chế phẩm dùng để KK cho các DC y tế không thiết yếu nhƣ 

ống nghe, huyết áp kế...  

 u điểm: 

  - Gần nhƣ không độc 

 - Không kích ứng 

  - Không mùi  

  - Giá thành thấp 
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  - Chất tẩy rửa chất hữu cơ tốt 

 hược điểm: 

  - Hiệu quả giảm mạnh bởi xà phòng và các chất tẩy rửa khác, độ cứng của 

nƣớc, chất hữu cơ và các chất dịch chứa nhiều protein. 

  - Nếu dùng để lau bề mặt cứng bằng vải bông thì các sợi vải sẽ hấp thụ và làm 

giảm đáng kể tác dụng kháng khuẩn 

  - Phải thay dung dịch thƣờng xuyên 

  - Phải pha loãng đúng cách 

  - Tác dụng diệt khuẩn yếu, kìm khuẩn nhiều hơn là KK 

 

 

 

 


