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 سترون سازی پسماندهای آلوده 
در ابتدا باید مواد آلوده را جدا نموده و در كیسه     هایی كه قابلیت 

اتوكالو شدن دارند، قرارداد و بر روی آنها برچسب خطر زیستی 

)Biohazard( نصب كرد. قبل از اتوكالو نمودن، برای اطمینان از 

نفوذ بخار به همه قسمت های كیسه یا باید گره آن را شل كرد یا 

یك پیمانه )حدود 0/3 لیتر( آب، قبل از محكم كردن گره به آن 

اضافه كرد. برای جلوگیری از مسدود كردن آبگذر اتاقك اتوكالو با 

آگار مذاب، باید این كیسه     ها را در سطل یا ظروف دیگر قرار داد. 

بیشتر از سه چهارم كیسه     ها را پر نكنید. برای سترون نمودن پسماند 

فشار 15 پوند در دماي 121Cºبه  مدت 60 دقیقه مناسب است، 

همچنین می توان از دمای 431Cº به  مدت 45 دقیقه استفاده نمود. 

اجازه دهید تا آگار ذوب شده، سفت شود و سپس آن را به  صورت 

پسماند طبیعی دور بریزید.

 سترون سازی مواد خشك بسته بندی شده 
كیسه     ها را به گونه ای در اتوكالو قرار دهید كه حداكثر چرخش 

با دیواره     های اتاقك اتوكالو  بخار را در بین آنها ایجاد كند و نیز 

 121Cº دمای  در  دقیقه  زمان 25  از  باید  باشد.  نداشته  تماسی 

121Cº بدون  با خروج سریع بخار یا زمان 30 دقیقه در دمای 

خروج بخار استفاده كرد.

نحوه نگهد اری

 به طور روزانه: صفحه كف اتوكالو را از بدنه اتاقك جدا كرده 
و كامال تمیز كنید. لوازم فرعی مثل طبقات، Rack  ها و ســینی ها 

را با آب و صابون بشویید. درپوش چاهك )Plug Screen( را تمیز 

كنید. قبل از كار، سطح آب ژنراتور را كنترل كنید. نمایشگر ثبت 

حرارت و فشار را امتحان كنید.

 به طــور هفتگی: آب گــذر و درزها را تمیز كنید. ســوپاپ 
اطمینان را بررسی كنید.

كلیات
اتوكالو وسیله ای است كه با استفاده از حرارت بخار آب تحت 

فشار، برای سترونكردن محیط های كشت، محلو ل ها، پسماندهای 

آلوده و مواد خشک مورد استفاده قرار می گیرد.

چگونگی كاربری

سترون سازی محیط های كشت و محلول ها
بهتر است از لوله و ارلن های درپیچ دار استفاده شود. درپیچ آنها 

را شل كنید. بیشتر از دو سوم لوله ها را پر نكنید. باید اشیا با یكدیگر 

و نیز با دیواره  های اتوكالو حداقل پنج سانتی متر فاصله داشته باشند. 

قرار دهید و  افقی در كنار یكدیگر  به صورت  ظروف و كلیه اشیا را 

نیاز به قرار دادن اشیا بر روی یكدیگر آن ها را بر روی  در صورت 

یابد. درب  آنها جریان  بین  بخار  تا  دهید  قرار   )Rack( ای  لوله  جا 

تنظیم كنید. زمان توصیه شده 15  را  و دما  ببندید. زمان  را  اتوكالو 

دقیقه برای دمای 121Cº با 15 دقیقه زمان خروج بخار است. 

محیط  لیتر  میلی  برای500  شامل:  پیشنهادی  زمان های 

و  دقیقه   21 كشت  محیط  لیتر  میلی  برای1000  دقیقه،   18 كشت 

كلی  طور  به  است.  دقیقه   24 كشت  محیط  میلی لیتر   1500 برای 

زمان  به  دقیقه  سه  كشت،  محیط  میلی لیتر  هر500  افزودن  برای 

به  كشت  محیط های  اكثر  چون  اما  می شود.  اضافه  سازی  سترون 

زمان و دمای خاصی نیاز دارند، توصیه می شود كه طبق دستورالعمل 

شده  توصیه  سازی  سترون  دمای  و  زمان  نباید  شود.  عمل  سازنده 

و  زمان الزم  از سپری شدن مدت  داد. پس  تغییر  را  توسط سازنده 

خاموش كردن دستگاه و بعد از آن كه فشار اتاقك اتوكالو به صفر 

رسید و دما تا حدودºC 60 پایین آمد، با استفاده از دستكش مقاوم 

در  نه  )و  اتوكالو  كنار  در  ایستادن  با  و  چشم  محافظ  و  حرارت  به 

بمانید  دقیقه منتظر  باز كنید.20  آرامی   به  را  اتوكالو  آن( در  جلوی 

تا ظروف كمی خنك شوند. مواد را به آرامی  حمل كنید تا از بیرون 

ریختن مایعات داغ جلوگیری شود.

نکات فنی دستگاه اتوکالو )َدمفشار(
 نکات فنی دستگاه ها در آزمایشگاه پزشکی 

د کتر حسین د ارآفرین ، دکتر مسعود دونلو ، دکتر مرتضی صدیقی ،
دکتر فاطمه محجوب ، مهندس امیر حسین بحرالعلومیان و سایر همکاران
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برای ثبت كردن نام محیط كشت از عالیم اختصاری استفاده 

كرده و نیز برای ثبت كردن نام فرد سترون كننده به او شماره )كد( 

بدهید. در صورت استفاده از این برچسب نیاز به استفاده از نوار 

TST همچنان باقی است.اندیكاتور بیولوژیک 

و  هفتگی  طور  به  یک  بیـولـوژ نشـانـگـر  از  استفـاده   
بر حسب روزهای كاری استفاده از اتوكالو توصیه می شود. 

 106 حاوی  ویـال  شـامـل  بیولـوژیـك  انـدیكاتـور  از  بـایـد 

اسپور ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس 

و   )Geobacillus Stearothermophilus ATCC 7953(استفاده 

شیشه  كپسول  حاوی  ویال  این  نمود.  كنترل  را  دماسنج  صحت 

مایع  كشت  محیط  محتوی  ای 

آغشته  كاغذ  و   pH اندیكاتور  و 

است.  باسیلوس  اسپور  به 

بیولوژیک  ویال  خروج  از  پس 

تا  بمانید  منتظر  اتوكالو،  از 

های  كناره  سپس  شود.  خنک 

دهید  فشار  را  پالستیكی  ویال 

آن  داخل  ای  شیشه  كپسول  تا 

با  كشت  محیط  و  شود  شكسته 

باسیلوس  اسپور  به  آغشته  كاغذ 

در تماس قرار گیرد. سپس ویال 

پالستیكی را به مدت 2 تا 3 روز 

داخل انكوباتور C1°±56 قرار دهید و هر روز رنگ آن را بررسی 

نمایید. اگر از بنفش به زرد تغییر رنگ دهد، باكتری در آن رشد 

باید  میدهد.  نشان  را  استریلیزاسیون  فرآیند  و عدم صحت  كرده 

هنگام استفاده از این نشانگر فشار حدود 1/5 بار و دما در حد 

مطلوب باشد.

كیفی  كنترل  جهت  وجه  هیچ  به  اتوكالو  چسب  مهم:  نکته 

نظر  مورد  بسته  آیا  اینكه  از  است  نشانهای  فقط  و  ندارد  كاربرد 

داخل دستگاه قرار گرفته است یا خیر.

كالیبراسیون 
طبق دستورالعمل دستگاه انجام می گیرد.

 به طور ماهانه: قالب ثبت كننده یا نمایشگر )Recorder Pan( را 
تمیز كنید. هر ماه آب را تعویض كنید.

  در صورت نیاز )حداقل هر ســه ماه(: داخل و خارج دستگاه 

را تمیز كنید. قســمت بیرونی آب گذر را )كه آب زائد از آنجا خارج 

می شــود( تمیز كنید. الســتیك دور درب اتوكالو را بررســی و در 

صورت نیاز تعویض نمایید.

 هر شــش ماه: نگهداری، معاینه و بازرســی تكنیكی دســتگاه 
توسط شركت پشتیبان انجام پذیرد.

مشكالت پیش آمده در زمان كار با اتوكالو و راه حل آنها درجدول 

1-1 نشان داده شده است.

جدول 1( تحلیل مشكالت کار با اتوکالو

با  یا  و  كنید  مراجعه  دستگاه  راهنمای  به  بیشتر  اطالعات  برای 

شركت پشتیبان تماس حاصل كنید.

كنترل كیفی

 استفاده از نشانگر شیمیایی و چسب اتوكالو
استفاده از چسب اتوكالو و نشانگر )اندیكاتور( شیمیایی در هر 

بار استفاده از اتوكالو الزامی است. 

معموال از دو نوع نشانگر شیمیایی استفاده می شود:

  TST)Temprature، Steam، Time(  نوار 

كه بر سه عامل زمان، بخار و دما نظارت می كند.

Steri-Record برچسب 

انقضاء، سری ساخت،  تاریخ  تاریخ سترون سازی،  ثبت  امكان 

نام فرد سترون كننده و نام محیط كشت بر روی این برچسب وجود 

دارد.
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را فورا از پریز برق جدا نموده و سپس اقدام به خشک كردن روی 

تابلو نمایید و بعد آن را بدون استفاده رها كرده تا مواد ریخته شده 

كامال خشک گردد.

 هیچگاه پیچ های محكم كننده در را در هنگام كار دستگاه شل 
یا سفت ننمایید.

در شماره بعدي به دستورالعمل فنی انکوباتور )گرمخانه( 

مورد استفاده در یك آزمایشگاه پزشکي خواهیم پرداخت.

منابع: 

1-برگرفته از كتاب مدیریت و كنترل كیفی در آزمایشگاه پزشكی

ایمنی

 حتما از دستكش مقاوم به حرارت و محافظ چشم استفاده شود. 
بعد از آن كه فشــار اتاقك اتوكالو به صفر رســید و دما تا حدود 60 

درجه ســانتی گراد پایین آمد، در كنار اتوكالو )و نه در جلوی در آن( 

بایســتید و آن را به آرامی  باز كنیــد.20 دقیقه منتظر بمانید تا ظروف 

كمی خنك شــوند. مواد را به آرامی  حمل كنید تــا از بیرون ریختن 

مایعات داغ جلوگیری شود.

 هیچگاه در هنگام روشن بودن دستگاه اقدام به بارگذاری یا خارج 
نمودن وســایل نكنید، همیشه ابتدا دستگاه را خاموش كرده و سپس 

اقدام به گذاردن و یا برداشتن وسایل كنید.

 هیچگاه در هنگام روشــن بودن دستگاه و اتصال آن به پریز برق 
اقدام به تمیز نمودن دستگاه نكنید. در صورت سهل  انگاری و ریختن 

آب یا مواد مشابه بر روی تابلوی برق )در اتوكالوهای برقی( دستگاه 


