
آنچه در  مقاله ی نکات تعمیراتی این شماره      می خوانید :
   کلیه ی  اشکاالت رایج دستگاه اتوکالو

 

       مقاله علمی و فنی
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در حد ممکن کوتاه باشد.
نفوذ گرما  با زمان  متناسب  باید  استریلیزاسیون  چرخۀ 
در نظر گرفته شود.  براي مثال محتویات یک ظرف یک 
رسیدن  زمان  از  دقیقه   15 طی  باید  کشت  محیط  لیتري 
محفظه به دماي 121 درجه سانتی گراد، به این دما برسد.

استریلیزاسیون مواد مصرفی آلوده
مواد مصرفی آلوده را جدا کرده و در کیسه های قابل اتوکالو 
شدن قرار دهید بر روي آن ها برچسب Biohazard نصب کنید.

براي اطمینان از نفوذ بخار به همۀ قسمت های کیسه، یا گرة 
آن هارا  شل کنید یا قبل از محکم کردن گره، یک پیمانه0/3 

لیتر آب به آن اضافه کنید.  بیش از 3/4 کیسه را پر نکنید.
براي جلوگیري از مسدود شدن آبگذر اتاقک اتوکالو 

اگرچه اتوکالو بهترین وسیله براي استریلیزاسیون است، باید بگوییم 
که طوالنی شدن مرحلۀ گرمایی، سبب کاهش کیفیت مواد مغذي در 
محیط های کشت کمپلکس محتوي قند، مواد معدنی و فلزي می شود 
و درنتیجه به محیط های کشت زیان وارد می کند. بنابراین در چرخۀ 

استریلیزاسیون باید از زمان کوتاه تر و دماي باالتر استفاده کنیم تا عالوه 
بر آنکه آسیب کمتري به محیط کشت وارد می شود، براي ارگانیسم نیز 

کشنده تر باشد.

انواع استریلیزاسیون
 استریلیزاسیون محیط های کشت و محلول ها

 استریلیزاسیون مواد مصرفی آلوده
 استریلیزاسیون مواد خشک بسته بندی شده

استریلیزاسیون محیط های کشت و محلول ها
بهتر است از لوله و ارلن در پیچ دار استفاده شود.  بیشتر 
از 3/2 آن ها را پر نکنید. در پیچ آن ها را شل کنید. از قرار 
دادن اشیاء بر روي یکدیگر بپرهیزید.  باید فاصلۀ اشیاء از 
باشد  اتوکالو حداقل 5 سانتی متر  دیواره های  از  و  یکدیگر 
تا بخار جریان یابد. درب اتوکالو را ببندید. زمان و دما را 
طبق دستور شرکت سازنده ) معموالً 15 دقیقه در 121 درجه 

سانتی گراد تنظیم کنید.(
در بعضی از محیط های کشت که به دماي باال حساسند، 
محتوای مقدار قند باال یا عوامل مهارکننده ) مثل دزوکسی 
تأثیر  تحت   ( هستند  صفراوي  نمک های  یا  سدیم  کوالت 

دماي باال، PH محصول نهایی کاهش یابد.
دماي استریلیزاسیون به دماي چمبر اتوکالو برمی گردد نه 
به دماي محیط کشت. زمان الزم براي رسیدن به این دما باید 

    نیلوفر حسن-کارشناس تجهیزات پزشکی

نکات کلیدی تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی؛

اتوکالو
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تست بیولوژیک:

استفاده از ویال حاوي اسپور باسیلوس استئاروترموفیلوس 
ATCC 7953 به طور هفتگی توصیه می شود.

پايان  استريليزاسيون،  نشانگر  گزارش شده:  مشكل 
چرخ استريليزاسيون كامل را نشان نمی دهد.

بیش ازحد  یا  نادرست  استریلیزاسیون  اتاقک  علت: 
بارگذاري شده است.

راه حل: نحوه تقسیم و مقدار بارگذاري را بررسي کنید.
مطابق با توصیه های سازنده تنظیم کنید.

علت: دریچه بخار معیوب است.
یا  تعمیر  را  آن  کنیدو   بررسي  را  بخار  راه حل: دریچه   

تعویض کنید.
علت: زمان استریلیزاسیون کافي نیست.

را  آن  کنیدو  بررسي  را  استریلیزاسیون  زمان  راه حل:   
مطابق با نوع چرخه تنظیم کنید.

استریلیزاسیون  انتخابي  فشار  و  دما  به  اتوکالو  علت: 
نمی رسد.

 راه حل: دماي انتخابي را بررسي کنید تناسب فشار بخار 
را با چرخ انتخابي بررسي کنید.احتمال نشت بخار از در(

واشر) یا مسیر ابزارهاي کنترلي را بررسي کنید.
علت: نفوذ بخار کافي نیست.

راه حل: اقالم درون دستگاه را کم کنید تا بخار بهتر جریان 
داشته باشد.

علت: فرآیند قبل از آغاز چرخه مناسب نبوده است، هوا 
به مقدار زیاد داخل اتاقک باقی مانده است.

راه حل: از یک تکنسین سرویس کمک بگیرید تا سیستم 
تخلیه را بررسي کنید.

علت: اندیکاتور بیولوژي براي چرخ اجرا شده نامناسب است.
کنید.  بررسي  را  بیولوژي  اندیکاتور  مشخصات  راه حل: 

چرخ استریلیزاسیون را تکرار کنید.

مشكل گزارش شده:
چرخ استريليزاسيون بدون دليل متوقف شده است.

توسط آگار مذاب، کیسه ها را داخل سطل قرار دهید.
دقیقه  در   30-60 زباله،  استریلیزاسیون  براي  الزم  زمان 
درجه   134 در  دقیقه   15-30 یا  سانتی گراد  درجه   121 در 

سانتی گراد است.
وقتی آگار ذوب شده، سفت شد، آن  را  مثل زبالۀ طبیعی دور 
بریزید. اما محیط کشت محتوي سلنیت را باید به صورت زبالۀ 

مخصوص منهدم کنید.

 استریلیزاسیون مواد خشک بسته بندی شده
بسته ها را طوري در اتوکالو قرار دهید که حداکثر چرخش 
نیز  اتوکالو  دیواره های  با  و  شود  ایجاد  آن ها  بین  در  بخار 

تماسی نداشته باشند.
زمان الزم براي استریلیزاسیون مواد خشک بسته بندی شده، 
25 دقیقه با خروج سریع بخار یا 30 دقیقه بدون خروج بخار 

در دمای 121 درجه ی درجه سانتی گراد است.

کنترل کیفیت

تست شیمیایی:

TST نوار كاغذي 
سه عامل زمان، بخار و دما را کنترل می کند و از زرد به بنفش 
تغییر رنگ می دهد. در هر سري کاري از این نوار استفاده کنید.
Sterility-Record برچسب:  عالوه بر سنجش استریلیتی، 
امکان ثبت تاریخ استریلیزاسیون، نام فرد استریل کننده و نام 
محیط کشت بر روي این برچسب وجود دارد.  در هر سري 

کاري از این برچسب استفاده کنید.
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راه حل: اقالم درون دستگاه را کم کنید.
علت: اتوکالو کالیبره نیست. 

 راه حل: اتوکالو را کالیبره کنید.

فور
به طور  نمی توانند  که  موادي  کردن  استریل  براي  اون 
کامل تحت نفوذ بخار قرار گیرند، اما می توانند دماي باالي 
کار  به  کنند،  تحمل  را  180درجه   -  160 مانند  موردنیاز 
می رود. آون به ویژه براي ظروف شیشه ای مثل لوله آزمایش، 
پنس،  مثل  فلزي  آالت  براي  نیز  و  پت  پی  دیش،  پتري 

اسکالپل و قیچی به کار می رود.
در  متراکم  داراي فن )جهت چرخش هواي  باید  آون 
و  ترموستات  حرارت،  درجه  نشانگر  اتاقک(،  سراسر 
عایق بندی  و  درب  داخلی  قفل  مشبک،  طبقات  تایمر، 

مناسب جداره ها باشد.

 استریلیزاسیون در آون
استریل  جهت  فوق الذکر  وسایل  بسته بندی  براي   -1
نمودن آن ها در اون می توان از فویل آلومینیومی یا کاغذ 

کرافت و سر بطری های پنبه ای استفاده کرد.
2- باید دقت شود که کاغذ و پنبه نسوزند چون پنبۀ 

نیم سوز مواد ضد باکتري فّراري را متصاعد می کند.

علت: فشار بخار، آب وهوا، هیچ کدام کافي نیستند.
درنتیجه، ابزار تنظیم و کنترل عبور دریچه های سولنوئیدي 

فعال نمی شود.
بررسي  را  آب وهوا  بخار،  تأمین کننده  فشارهاي  راه حل: 

کنید. سیستم های تنظیم را کنترل نمایید.

مشكل گزارش شده:
وسايل استريل شده مرطوب باقي می مانند.

علت: دریچه بخار معیوب است.
را  دریچه  کنید.  تمیز  کنترل/  را  بخار  دریچه  راه حل: 

تعویض نمایید.
علت: آب گذر اتاقک استریلیزاسیون مسدود شده است. 

    راه حل: سیستم آبگذر را کنترل/ تمیز کنید.
علت: بارگذاري در اتوکالو بیش از حد است. 

چرخ  کنید.  کم  را  دستگاه  درون  اقالم  راه حل:        
استریلیزاسیون را تکرار کنید.
علت: اتوکالو تراز نیست.

     راه حل: اتوکالو را تراز کنید.

مشكل گزارش شده:
اندیکاتور بیولوژي مثبت است

 علت: اندیکاتور بیولوژي براي عملکرد چرخه مناسب نیست.
راه حل: از اندیکاتور بیولوژي با سري ساخت یا سازندة 

دیگر استفاده کنید، پارامترها را با دقت ثبت کنید.

مشكل گزارش شده:
فشار بخار خیلي پایین است.

 علت: واشر در خراب است. 
راه حل: واشر را بررسي و آن را تعویض کنید و اگر بخار 
دریچه های  می کن،  نشت  اتوکالو  دیگر  اجزاي  در  داخلي 

الکتریکي و غیره را بررسي کنید.

مشكل گزارش شده:
فشار بخار زیاد است.

علت: اتوکالو بیش ازحد بارگذاري شده است. 
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10 گرم یا عمق یک سانتی متر تجاوز نکند، استریل کنید.
7- قبل از قرار دادن ظروف شیشه ای در آون، از خشک 
بودن آن ها مطمئن شوید.  مواد را به گونه ای در آون قرار 
دهید که هواي داغ در اطراف و مابین آن ها در جریان باشد.

8- زمان نگهداري استریلیزاسیون از زمانی آغاز می شود 
که اتاقک به دماي استریل انتخابی برسد و نیز مدتی هم 
بیشتر در نظر گرفته می شود تا همۀ قسمت های اتاقک و 
مواد داخل آن به دماي موردنظر برسند 180-160 درجه 

سانتی گراد به مدت 2 ساعت.
9- به دلیل عایق بودن دستگاه، چند ساعت طول می کشد 
تا اشیاء داخل آن خنک شود، مگر آنکه مجهز به فن باشد.

درب آون را باز نکنید تا اتاقک، ظروف و مواد داخل 
آن تا دماي حدود 60 درجه سانتی گراد خنک شوند.  اگر 
هواي سرد ناگهان وارد دستگاه شود ممکن است ظروف 

شیشه ای ترك بخورد.

کنترل کیفیت
تست شيميايی:  ویال شیشه ای Browne و مشاهده 
تغییر رنگ مناسب از قرمز به سبز. از این ویال در هرسري 

کاري استفاده کنید.

3- حدود 2 سانتی متر از انتهاي فوقانی پی پتها را با پنبۀ 
غیر جاذب ببندید و آن ها را در ظروف فلزي قرار داده، درب 

آن ها را ببندید.
آلومینیومی  کاغذ  با  را  آزمایش  لوله های  درپوش   -4
قرار  لوله ای  جا  در  عمودي  به طور  را  آن ها  و  بپوشانید 
لبۀ لوله را از آلودگی از طریق هوا در طی  دهید. درپوش، 

ذخیره سازی حفظ می کند.
اون  در  را  پیچ دار  در  بطری های  می توان  در صورتی   -5
استریل کرد که درپوش و آستري آن ها از موادي مثل فلز، 

پلی پروپیلن یا الستیک سیلیکون ساخته شده باشد تا در دماي 
استریلیزاسیون از شکل طبیعی خارج نشود.

 Petroleum Jelly 6- پودر، روغن، چربی و گریس مثل
را در ظرف شیشه ای یا فلزي و در اندازه های کوچک که از وزن 

      از هم اکنون به کانال تلگرامی و اینستاگرام 
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی بپیوندید
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یا  حرارتی  مقاوم  یا  ترموکوپل  خرابی  علت  به 
تقویت کننده یا کنترل! که باید همگی را تعویض کنید.

مشكل گزارش شده:
نشان  به عنوان خطا  را  باز است  پيغام  نمايش،  صفحۀ 

می دهد.
اتصال  از  باز است پس  اینکه مدار ترموکوپل  به علت 
ترموکوپل اطمینان حاصل کنید، یا ترموکوپل را تعویض 

کنید.

منابع:
کتاب راهنمای نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی / چاپ دوم

آزمایشگاه مرجع سالمت

اسپور  حاوي  کاغذي  نوار  از  استفاده  بيولوژيک:  تست 
باسیلوس سوبتیلیس واریتۀ نایجر ATCC 9372 به طور هفتگی 

توصیه می شود.

مشكل گزارش شده:
برق در فور وجود ندارد

به علت های 1- فور به پریز متصل نیست. 2- کلید اصلی 
خاموش است. 3- مدارشکن خراب است. 4- صفحۀ کنترل 

خراب است. 5- کابل متصل کننده خراب است.

مشكل گزارش شده:
افزايش دما نامنظم است

علت: ترموکوپل، کنترل خراب است پس تعویضش کنید.

مشكل گزارش شده:
فور خطای حرارتي نشان می دهد.

به علت: دماپایین تر از مقدار انتخاب شده است پس دما را 
تغییر دهید. منتظر بمانید تا به دمای انتخابي برسد.

      از هم اکنون به کانال تلگرامی و اینستاگرام 
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی بپیوندید
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