مقاله علمی و فنی

آنچهدرمقالهینکاتتعمیراتیاینشمارهمیخوانید:
 کلیه ی اشکاالت رایج دستگاه اتوکالو

نیلوفر حسن-کارشناس تجهیزات پزشکی

نکات کلیدی تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی؛

اتوکالو

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

استریلیزاسیون باید از زمان کوتاهتر و دماي باالتر استفاده کنیم تا عالوه
بر آنکه آسیب کمتري به محیط کشت وارد میشود ،براي ارگانیسم نیز
کشندهتر باشد.

انواع استریلیزاسیون

 استریلیزاسیون محیطهای کشت و محلولها
 استریلیزاسیون مواد مصرفی آلوده
 استریلیزاسیون مواد خشک بستهبندیشده
استریلیزاسیون محیطهای کشت و محلولها

بهتر است از لوله و ارلن در پیچدار استفاده شود .بیشتر
از  3/2آنها را پر نکنید .در پیچ آنها را شل کنید .از قرار
دادن اشیاء بر روي یکدیگر بپرهیزید .باید فاصلۀ اشیاء از
یکدیگر و از دیوارههای اتوکالو حداقل  5سانتیمتر باشد
تا بخار جریان یابد .درب اتوکالو را ببندید .زمان و دما را
طبق دستور شرکت سازنده ( معموالً  15دقیقه در  121درجه
سانتیگراد تنظیم کنید).
در بعضی از محیطهای کشت که به دماي باال حساسند،
محتوای مقدار قند باال یا عوامل مهارکننده ( مثل دزوکسی
کوالت سدیم یا نمکهای صفراوي هستند ( تحت تأثیر
دماي باال PH ،محصول نهایی کاهش یابد.
دماي استریلیزاسیون به دماي چمبر اتوکالو برمیگردد نه
به دماي محیط کشت .زمان الزم براي رسیدن به این دما باید

در حد ممکن کوتاه باشد.
چرخۀ استریلیزاسیون باید متناسب با زمان نفوذ گرما
در نظر گرفته شود .براي مثال محتویات یک ظرف یک
لیتري محیط کشت باید طی  15دقیقه از زمان رسیدن
محفظه به دماي  121درجه سانتیگراد ،به این دما برسد.
استریلیزاسیون مواد مصرفی آلوده

مواد مصرفی آلوده را جدا کرده و در کیسههای قابل اتوکالو
شدن قرار دهید بر روي آنها برچسب  Biohazardنصب کنید.
براي اطمینان از نفوذ بخار به همۀ قسمتهای کیسه ،یا گرة
آنهارا شل کنید یا قبل از محکم کردن گره ،یک پیمانه0/3
لیتر آب به آن اضافه کنید .بیش از  3/4کیسه را پر نکنید.
براي جلوگیري از مسدود شدن آبگذر اتاقک اتوکالو
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تست بیولوژیک:

استفاده از ویال حاوي اسپور باسیلوس استئاروترموفیلوس
 ATCC 7953بهطور هفتگی توصیه میشود.

توسط آگار مذاب ،کیسه ها را داخل سطل قرار دهید.
زمان الزم براي استریلیزاسیون زباله 30-60 ،در دقیقه
در  121درجه سانتیگراد یا  15-30دقیقه در  134درجه
سانتیگراد است.
وقتی آگار ذوبشده ،سفت شد ،آن را مثل زبالۀ طبیعی دور
بریزید .اما محیط کشت محتوي سلنیت را باید بهصورت زبالۀ
مخصوص منهدم کنید.
استریلیزاسیون مواد خشک بستهبندیشده

بستهها را طوري در اتوکالو قرار دهید که حداکثر چرخش
بخار در بین آنها ایجاد شود و با دیوارههای اتوکالو نیز
تماسی نداشته باشند.
زمان الزم براي استریلیزاسیون مواد خشک بستهبندیشده،
 25دقیقه با خروج سریع بخار یا  30دقیقه بدون خروج بخار
در دمای  121درجهی درجه سانتیگراد است.
کنترل کیفیت
تست شیمیایی:

نوار کاغذي TST
سه عامل زمان ،بخار و دما را کنترل میکند و از زرد به بنفش
تغییر رنگ میدهد .در هر سري کاري از این نوار استفاده کنید.
 Sterility-Recordبرچسب :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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مشكل گزارششده :نشانگر استريليزاسيون ،پايان
چرخ استريليزاسيون كامل را نشان نمیدهد.
علت :اتاقك استريليزاسيون نادرست يا بیشازحد
بارگذاري شده است.
راهحل :نحوه تقسيم و مقدار بارگذاري را بررسي كنيد.
مطابق با توصیههای سازنده تنظيم كنيد.
علت :دريچه بخار معيوب است.
راهحل :دريچه بخار را بررسي كنيدو آن را تعمير يا
تعویض كنيد.
علت :زمان استريليزاسيون كافي نيست.
راهحل :زمان استريليزاسيون را بررسي كنيدو آن را
مطابق با نوع چرخه تنظيم كنيد.
علت :اتوكالو به دما و فشار انتخابي استريليزاسيون
نمیرسد.
راهحل :دماي انتخابي را بررسي كنيد تناسب فشار بخار
را با چرخ انتخابي بررسي كنيد.احتمال نشت بخار از در)
واشر( يا مسير ابزارهاي كنترلي را بررسي كنيد.
علت :نفوذ بخار كافي نيست.
راهحل :اقالم درون دستگاه را کم کنید تا بخار بهتر جريان
داشته باشد.
علت :فرآيند قبل از آغاز چرخه مناسب نبوده است ،هوا
به مقدار زياد داخل اتاقك باقیمانده است.
راهحل :از يك تكنسين سرويس كمك بگيريد تا سيستم
تخلیه را بررسي كنيد.
علت :انديکاتور بيولوژي براي چرخ اجرا شده نامناسب است.
راهحل :مشخصات انديکاتور بيولوژي را بررسي كنيد.
چرخ استريليزاسيون را تکرار کنید.
مشکل گزارششده:
چرخ استريليزاسيون بدون دليل متوقفشده است.

علت :فشار بخار ،آبوهوا ،هیچکدام كافي نيستند.
درنتيجه ،ابزار تنظیم و كنترل عبور دریچههای سولنوئيدي
فعال نمیشود.
راهحل :فشارهاي تأمینکننده بخار ،آبوهوا را بررسي
كنيد .سیستمهای تنظيم را كنترل نماييد.
مشکل گزارششده:
وسايل استریل شده مرطوب باقي میمانند.
علت :دريچه بخار معيوب است.
راهحل :دريچه بخار را كنترل /تمیز کنید .دريچه را
تعويض نماييد.
علت :آب گذر اتاقك استريليزاسيون مسدود شده است.
راهحل :سيستم آبگذر را كنترل /تمیز کنید.
علت :بارگذاري در اتوكالو بیشاز حد است.
راهحل :اقالم درون دستگاه را کم کنيد .چرخ
استريليزاسيون را تکرار کنید.
علت :اتوكالو تراز نيست.
راهحل :اتوكالو را تراز كنيد.
مشکل گزارششده:
انديکاتور بيولوژي مثبت است
علت :انديكاتور بيولوژي براي عملكرد چرخه مناسب نيست.
راهحل :از انديكاتور بيولوژي با سري ساخت يا سازندة
ديگر استفاده كنيد ،پارامترها را با دقت ثبت كنيد.
مشکل گزارششده:
فشار بخار خيلي پايين است.
علت :واشر در خراب است.
راهحل :واشر را بررسي و آن را تعويض كنيد و اگر بخار
داخلي در اجزاي دیگر اتوکالو نشت می كن ،دریچههای
الكتريكي و غيره را بررسي كنيد.
مشکل گزارششده:
فشار بخار زياد است.
علت :اتوكالو بیشازحد بارگذاري شده است.

راهحل :اقالم درون دستگاه را کم کنيد.
علت :اتوكالو كاليبره نيست.
راهحل :اتوكالو را كاليبره كنيد.
فور

اون براي استریل کردن موادي که نمیتوانند بهطور
کامل تحت نفوذ بخار قرار گیرند ،اما میتوانند دماي باالي
موردنیاز مانند 180 - 160درجه را تحمل کنند ،به کار
میرود .آون بهویژه براي ظروف شیشهای مثل لولهآزمایش،
پتري دیش ،پی پت و نیز براي آالت فلزي مثل پنس،
اسکالپل و قیچی به کار میرود.
آون باید داراي فن (جهت چرخش هواي متراکم در
سراسر اتاقک) ،نشانگر درجه حرارت ،ترموستات و
تایمر ،طبقات مشبک ،قفل داخلی درب و عایقبندی
مناسب جدارهها باشد.
استریلیزاسیون در آون

 -1براي بستهبندی وسایل فوقالذکر جهت استریل
نمودن آنها در اون میتوان از فویل آلومینیومی یا کاغذ
کرافت و سر بطریهای پنبهای استفاده کرد.
 -2باید دقت شود که کاغذ و پنبه نسوزند چون پنبۀ
فراري را متصاعد میکند.
نیمسوز مواد ضد باکتري ّ
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 -3حدود  2سانتیمتر از انتهاي فوقانی پی پتها را با پنبۀ
غیر جاذب ببندید و آنها را در ظروف فلزي قرار داده ،درب
آنها را ببندید.
 -4درپوش لولههای آزمایش را با کاغذ آلومینیومی
بپوشانید و آنها را بهطور عمودي در جا لولهای قرار
دهید .درپوش ،لبۀ لوله را از آلودگی از طریق هوا در طی
ذخیرهسازی حفظ میکند.
 -5در صورتی میتوان بطریهای در پیچدار را در اون
استریل کرد که درپوش و آستري آنها از موادي مثل فلز،

پلیپروپیلن یا الستیک سیلیکون ساختهشده باشد تا در دماي
استریلیزاسیون از شکل طبیعی خارج نشود.
 -6پودر ،روغن ،چربی و گریس مثل Petroleum Jelly
را در ظرف شیشهای یا فلزي و در اندازههای کوچک که از وزن
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 10گرم یا عمق یک سانتیمتر تجاوز نکند ،استریل کنید.
 -7قبل از قرار دادن ظروف شیشهای در آون ،از خشک
بودن آنها مطمئن شوید .مواد را بهگونهای در آون قرار
دهید که هواي داغ در اطراف و مابین آنها در جریان باشد.
 -8زمان نگهداري استریلیزاسیون از زمانی آغاز میشود
که اتاقک به دماي استریل انتخابی برسد و نیز مدتی هم
بیشتر در نظر گرفته میشود تا همۀ قسمتهای اتاقک و
مواد داخل آن به دماي موردنظر برسند  160-180درجه
سانتیگراد به مدت  2ساعت.
 -9به دلیل عایق بودن دستگاه ،چند ساعت طول میکشد
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  60درجه سانتیگراد خنک شوند .اگر
هواي سرد ناگهان وارد دستگاه شود ممکن است ظروف
شیشهای ترك بخورد.

کنترل کیفیت

تست شیمیایی :ویال شیشهای  Browneو مشاهده
تغییر رنگ مناسب از قرمز به سبز .از این ویال در هرسري
کاري استفاده کنید.

تست بیولوژیک :استفاده از نوار کاغذي حاوي اسپور
باسیلوس سوبتیلیس واریتۀ نایجر  ATCC 9372بهطور هفتگی
توصیه میشود.
مشکل گزارششده:
برق در فور وجود ندارد
به علتهای  -1فور به پریز متصل نيست -2 .کلید اصلی
خاموش است -3 .مدارشکن خراب است -4 .صفحۀ کنترل
خراب است -5 .کابل متصلکننده خراب است.
مشکل گزارششده:
افزایش دما نامنظم است
علت :ترموکوپل ،کنترل خراب است پس تعویضش کنید.
مشکل گزارششده:
فور خطای حرارتي نشان میدهد.
به علت :دماپایین تر از مقدار انتخابشده است پس دما را
تغییر دهید .منتظر بمانید تا به دمای انتخابي برسد.

به علت خرابی ترموکوپل یا مقاوم حرارتی یا
تقویتکننده یا کنترل! که باید همگی را تعویض کنید.
مشکل گزارششده:
صفحۀ نمایش ،پیغام باز است را بهعنوان خطا نشان
میدهد.
به علت اینکه مدار ترموکوپل باز است پس از اتصال
ترموکوپل اطمينان حاصل کنید ،یا ترموکوپل را تعویض
کنيد.
منابع:

کتاب راهنمای نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی  /چاپ دوم
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