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مشکل 3:

صفحه pH متر پیغام خطا می دهد.

اگر وضعیت صحیح كاربری انتخاب نشده است، از انتخاب 

نوع وضعیت كاربری مناسب اطمینان حاصل نمایید.

مشکل 4:

صفحه نمایش كالیبراسیون پیغام خطا می دهد

كالیبر  دوباره  را  متر    pHدارد وجود  كالیبراسیون  خطای  اگر 

محلول   pH از  دارد  مشكل  كالیبراسیون  بافر  محلول  اگر  كنید. 

بافر كالیبراسیون اطمینان حاصل نمایید.

 در دستگاه هایی كه با باتری كار می كنند...

مشکل 5:

pH متر روشن است، اما پیامی روی صفحه نمایش وجود ندارد

اگر جاسازی باتر ی ها خوب نیست، قطبیت باتری ها را كنترل 

كنید. شارژ باتری ها اگر تمام شده است، باتری ها را تعویض كنید.

مشکل 6:

چراغ نشانگر باتری ها چشمك می زند.

اگر شارژ باتری ها تمام شده است باتری ها را تعویض كنید.

دستگاه اتوکالوآزمایشگاهی
مشکل گزارش شده 1

یلیزاسیون كامل  یلیزاسیون، پایان چرخة استر نشانگر استر

را نشان نمی دهد

یا  نادرست  استریلیزاسیون  اتاقك  استریلیزاسیون  نشانگر  اگر   

بیش ازحد بارگذاری شده است، نحوه تقسیم و مقدار بارگذاری را 

بررسی كنید و مطابق با توصیه های سازنده تنظیم كنید.

اگر دریچه بخار معیوب است، دریچه بخار را بررسی كنید، آن 

را تعمیر یا عوض كنید.

دستگاه االیزار ریدر
اشکال گزارش شده 1

خوانش پارامترها به درستی انجام نمی گیرد.

راه حل

 1: مرور اینكه سنسورهای نوری هر كانال تمیز هستند. چنانچه 

كثیف هستند، سطح پنجره های عبور دهنده نور و سنسورها را با یک 

برس كوچک تمیز كنید.

2: تایید كنید كه كالیبراسیون خوانشگر كافی است. در ابتدا اجازه 

بعد،  دقیقه گرم شود. در مرحله  برای مدت 30  تا خوانشگر  دهید 

قرائت  BLANK را انجام دهید و سپس یک پلیت كامل از سوبسترا 

این طور  اگر  باشند.  یكسان  می بایست  ها  خوانش  كنید.  قرائت  را 

نبود، پلیت را چرخانده و قرائت را به منظور تعیین این كه آیا اختالف 

در پلیت یا در خوانشگر است، تكرار كنید.

دستگاه پی اچ متر
و  تمیز  همیشه  را  الکترودها  متر،  اچ  پی  دستگاه  در  نکته: 

ید ... كالیبره نگه دار

مشکل 1:

صفحه pH متر خوانده ثابت را نشان نمی دهد

اگر داخل الكترود حباب هوا وجود دارد، الكترود را به طور كامل 

در محلول فروببرید.  همیشه الكترودها را تمیز و دوباره كالیبره كنید 

 تعویض كنید. اگر الكترود به طور كامل 
ً
و الكترود شكسته را حتما

در محلول فروبرده نشده است، از اینكه الكترودرأس به طور كامل در 

محلول فروبرده شده است، اطمینان حاصل كنید.

مشکل 2:

پاسخ الکترود كند است.

اگر الكترود كثیف یا روغنی است، الكترود را تمیز و دوباره كالیبره كنید.

دستگاه های االیزاریدر، PH متر، اتوکالو
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مشکل گزارش شده 4

اندیکاتور بیولوژی مثبت است

اگر اندیكاتور بیولوژی برای عملكرد چرخه مناسب نیست، از 

اندیكاتور بیولوژی با سری ساخت یا سازنده دیگر استفاده كنید، 

پارامترها را با دقت ثبت كنید.

مشکل گزارش شده 5

فشار بخار خیلی پایین است

اگر واشر در خراب است، واشر را بررسی و آن را تعویض كنید.

می كند،  نشت  اتوكالو  دیگر  اجزای  در  داخلی  بخار  اگر 

دریچه های الكتریكی و غیره را بررسی كنید.

مشکل گزارش شده 6

یاد است. فشار بخار ز

درون  اقالم  است،  شده  بارگذاری  بیش ازحد  اتوكالو  اگر 

دستگاه را كم كنید.

اگر اتوكالو كالیبره نیست، آن را كالیبره كنید.

را  استریلیزاسیون  زمان  نیست،  كافی  استریلیزاسیون  زمان  اگر 

بررسی كنید، آن را مطابق با نوع چرخه تنظیم كنید.

اگر اتوكالو  به دما و فشار انتخابی استریلیزاسیون نمی رسد، دمای 

انتخابی  چرخه  با  را  بخار  فشار  تناسب  و  كنید  بررسی  را  انتخابی 

مسیر  یا  واشر  در  از  را  بخار  نشت  احتمال   
ً
حتما و  كنید  بررسی 

ابزارهای كنترلی بررسی كنید.

اگر نفوذ بخار كافی نیست، اقالم درون دستگاه را كم كنید تا بخار 

بهتر جریان داشته باشد.

به مقدار  نبوده است، هوا  آغاز چرخه مناسب  از  قبل  فرآیند  اگر 

زیاد داخل اتاقك باقی  مانده است. سپس از یك تكنسین سرویس 

كمك بگیرید تا سیستم تخلیه را بررسی كنید.

است،  نامناسب  اجراشده  چرخة  برای  بیولوژی  اندیكاتور  اگر 

مشخصات اندیكاتور بیولوژی را بررسی كنید، چرخة استریلیزاسیون 

كامل را نشان نمی دهد.

مشکل گزارش شده 2

یلیزاسیون بدون دلیل متوقف شده است  چرخة استر

ابزار  درنتیجه،  نیستند  كافی  هیچ كدام  آب وهوا،  بخار،  فشار  اگر 

تنظیم و كنترل عبور دریچه های سولنوئیدی فعال نمی شود پس باید 

دستگاه های  كنید،  بررسی  را  آب وهوا  بخار،  تأمین كننده  فشارهای 

تنظیم را كنترل كنید.

مشکل گزارش شده 3

یل شده مرطوب باقی می ماند وسایل استر

 اگر دریچه بخار معیوب است آن را كنترل و تمیز كرده و یا 

دریچه را تعویض كنید.

 اگر آب گذر اتاقك استریلیزاسیون مسدود شده است، سیستم 

آبگذر را كنترل/ تمیز كنید.

 اگر بارگذاری در اتوكالو بیش ازحد است، اقالم درون دستگاه 

را كم كنید و چرخة استریلیزاسیون را تكرار نمایید.

 اگر اتوكالو تراز نیست، اتوكالو را تراز كنید.

                   مقاله علمی


