
   ١دستورالعمل فنی اتوکالو
  ات یکل

هـا،  هـاي کشـت، محلـول   کـردن محـیط  اي است که با استفاده از حرارت بخار آب تحت فشار، بـراي سـترون  اتوکالو وسیله
  . گیردپسماندهاي آلوده و مواد خشک مورد استفاده قرار می

  يکاربر یچگونگ
  ها کشت و محلول يهاطیسترون سازي مح •

ا بـا  یبایـد اشـ  . پر نشده باشـند شتر از دو سوم یب باشد وچ آنها شل یدرپ ،دار استفاده شودچیدرپ يهاو ارلن بهتر است از لوله
در کنـار   یافقـ صـورت  بها را یظروف و اشتمامی . متر فاصله داشته باشندیاتوکالو حداقل پنج سانت يهاوارهیز با دیگر و نیکدی
تـا بخـار    دادهقـرار  ) Rack( ايجـا لولـه   يگر آنها را بـر رو یکدی يا بر رویر دادن اشاز به قرایو در صورت ن گیرندگر قرار یکدی

قه زمان یدق 15 با ºC121 يقه در دمایدق 15زمان . زمان و دماي آن تنظیم گردد بسته شده و سپس درب اتوکالو. ابدیان یجر
  . شودیه میخروج بخار توص

یلـ یم 1500قه و یدق 21ط کشت یتر محیل یلیم 1000قه، یدق 18کشت ط یتر محیل یلیم 500: براي يشنهادیپ يهازمان
قه به زمان سـترون سـازي   یط کشت، سه دقیتر محیلیلیم 500افزودن هر يبرا یطور کلبه. قه استیدق 24ط کشت یتر محیل

دستورالعمل سازنده شود که طبق یه میاز دارند، توصین یخاص يکشت به زمان و دما يهاطیاما چون اکثر مح. شودیاضافه م
شـدن مـدت زمـان الزم و     يپس از سـپر . ر دادییه شده توسط سازنده را تغیسترون سازي توص يد زمان و دماینبا. شودعمل 

ن آمد، با استفاده از دستکش ییپا ºC60 د و دما تا حدودیخاموش کردن دستگاه و بعد از آن که فشار اتاقک اتوکالو به صفر رس
قـه  یدق 20. دیباز کنمی درب اتوکالو را به آرا) آن يو نه در جلو(ستادن در کنار اتوکالو یافظ چشم و با امقاوم به حرارت و مح

  .شود يریعات داغ جلوگید تا از ترشح مایحمل کنمیآرامواد را به. خنک شوندمید تا ظروف کیمنتظر بمان
  سترون سازي پسماندهاي آلوده  •

آنهـا برچسـب خطـر     يت اتوکالو شدن دارند، قرار داد و بر رویکه قابل ییهاسهیموده و در کد مواد آلوده را جدا نیدر ابتدا با
گره ، سهیک يهاقسمت تمامینان از نفوذ بخار به یاطم يقبل از اتوکالو نمودن، برابهتر است . نصب نمود) Biohazard( یستیز

از مسدود کردن  يریجلوگ يبرا. کردن گره به آن اضافه کرد قبل از محکم آب) تریل 3/0حدود (مانه یک پیا ی بستهآن را شل 
چهارم شتر از سه یبباید توجه داشت که . گر قرار دادیا ظروف دیها را در سطل سهین کید ایگذر اتاقک اتوکالو با آگار مذاب، باآب
توان ن مییدقیقه مناسب است، همچن 25- 30مدت هب ºC121پوند در دماي  15فشار  پسماندها،سترون نمودن  يبرا. نشوندها پر سهیک

 .شود میبه عنوان پسماند معمولی دور ریخته  شدنسفت  پس از آگار ذوب شده،. قه استفاده نمودیدق 15- 30مدت به ºC134از دماي 
  شده  يسترون سازي مواد خشک بسته بند •

ـ ز بـا د یـ جاد کنـد و ن ین آنها ایش بخار را در بد که حداکثر چرخیدر اتوکالو قرار ده ياگونه ها را بهسهیک اتاقـک   يهـا وارهی
 ºC121 يقه در دمایدق 30ا زمان یع بخار یبا خروج سر ºC121 يقه در دمایدق 25د از زمان یبا. نداشته باشد یاتوکالو تماس

  .بدون خروج بخار استفاده کرد
   ينحوه نگهدار

هـا و  Rackمثـل طبقـات،    یلوازم فرع. دیز کنیگذر اتاقک جدا نموده و کامال تماخ آبصفحه کف اتوکالو را از سور :روزانه طور به •
قبـل از کـار، سـطح آب ژنراتـور را کنتـرل      . دیـ ز کنیرا تم) Plug Screen( درپوش چاهک. دییها را با آب و صابون بشوینیس
  .دیشگر ثبت حرارت و فشار را امتحان کنینما. دیکن

  .دیکن ینان را بررسیسوپاپ اطم. دیز کنیرزها را تمگذر و دآب :یهفتگ طور به •
  .دیض کنیز نموده و تعویهر ماه آب را تم. دیز کنیرا تم) Recorder Pan(شگر یا نمایقالب ثبت کننده  :ماهانه طور به •
ز آنجـا خـارج   که آب زاید ا(گذر را آب یرونیقسمت ب. دیز کنیداخل و خارج دستگاه را تم ):حداقل هر سه ماه(از یدر صورت ن •

  . دییض نمایاز تعویو در صورت ن یک دور درب اتوکالو را بررسیالست. دیز کنیتم) شودیم
  .دستگاه توسط شرکت پشتیبان انجام پذیرد یکیتکن ینه و بازرسیمعا، ينگهدار :هر شش ماه •

  .نشان داده شده است 3- 1حل آنها درجدول آمده در زمان کار با اتوکالو و راهمشکالت پیش
  

  ز مشکالتینمودار آنال: 3-1جدول 
                                                

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه دمفشار را جایگزین واژه اتوکالو نموده است ١



 راه حل علل ممکن مشکل
که کامال بسته شده، اما آن درب اتوکالو با

 .شودقفل نمی
 جسم را درآورید  ) 1 . فضا را اشغال کرده استجسمی ) 1
 .ها را تنظیم کنیدکابل ) 2 ها خیلی شل هستندکابل ) 2
  .را تنظیم کنید قفل ) 3 . قفل، خارج از تنظیم است ) 3

 
   

فعال ) حرارت ، دما(موتور ثبت کننده 
 .نیست

 .فیوز را بزنید  ) 1 .فیوز کنترل جریان برق پریده است ) 1
  .موتور را تعویض کنید ) 2  .موتور ثبت کننده معیوب است ) 2

 
   

قطع کننده  يهاچهیکننده بخار و درنیمنبع تام ) 1 .شودیگرم نم) Jacket(جداره بیرونی 
)Shut off Valves (ستندیباز ن. 

 .دیر کنیا تعمیز یها را باز نموده، تمچهیدر)  1

 .دیزکنیرا تم یصاف ) 2 .مسدود شده است یصاف ) 2 
  .دیز کنیا تمیم یگوالتور را تنظر ) 3 .کندیچه رگوالتور کار نمیدر ) 3 

 
   

 .رگوالتور را تمیز یا تعمیر کنید ) 1 .کندگوالتور فشار، کار نمیر ) 1 .کندبخار، فشار کافی ایجاد نمی
 .دریچه را تمیز یا تعمیرکنید ) 2 .کندبخار اتاقک عمل نمی) trap(دریچه  ) 2
الستیک دور درب را تمیز، لغزنده و یا تعویض  ) 3 .کندالستیک دور درب نشت می ) 3

 .کنید
  تگاه مراجعه و یا با شرکت پشتیبان تماس حاصل کنیدبراي اطالعات بیشتر به راهنماي دس

   تیفیکنترل ک
  هر بار استفاده  يبرا •

 :شوداستفاده می ییایمیاز دو نوع نشانگر ش. استفاده کرد یاییمیش) کاتوریاند(د از چسب اتوکالو و نشانگر یبا
   TSTنوار  •

  .کندمیکه بر سه عامل زمان، بخار و دما نظارت 
   Steri-Recordبرچسب  •

  .ن برچسب وجود داردیط کشت بر روي ایخ سترون سازي، نام فرد سترون کننده و نام محیامکان ثبت تار
اسـتفاده از ایـن    .شود استفاده میشماره  از م اختصاري و براي ثبت نام فرد سترون کنندهیط کشت از عالیبراي ثبت نام مح

  .شدبا نمی TSTبرچسب به هیچ وجه جایگزین استفاده از نوار 
  بر حسب روزهاي کاري استفاده از اتوکالو یطور هفتگهب •

 .لوس استفاده و صحت دماسنج را کنترل نمودیلوس استئاروترموفیال باسیا ویک شامل نوار اسپوردار یولوژیکاتور بید از اندیبا
  .بار نیز در دماي مطلوب در هر بار استفاده مد نظر قرار گیرد 5/1باید فشار الزم حدود 

اي است از اینکه آیا بسته مورد نظر داخل دستگاه چسب اتوکالو به هیچ وجه جهت کنترل کیفی کاربرد ندارد و فقط نشانه: مهم نکته
 .قرار گرفته است یا خیر

  
  ون یبراسیکال

  .گیردطبق دستورالعمل دستگاه انجام می
   یمنیا
د و دمـا تـا   یآن که فشار اتاقک اتوکالو به صـفر رسـ   بعد از. حتما از دستکش مقاوم به حرارت و محافظ چشم استفاده شود •

قه یدق 20.دیباز کنمی د و آن را به آرایستیبا) درب آن يو نه در جلو(ن آمد، در کنار اتوکالو یگراد پایدرجه سانتی 60حدود 
  .ودش يریعات داغ جلوگید تا از ترشح مایحمل کنمیآرا مواد را به. خنک شوندمید تا ظروف کیمنتظر بمان

شه ابتدا دستگاه را خاموش یهم، ننمودهل یا خارج نمودن وسایچگاه در هنگام روشن بودن دستگاه اقدام به بارگذاري یه •
 .شودل یا برداشتن وساینموده و سپس اقدام به گذاردن و 

انگاري و  صورت سهلدر . دیز نمودن دستگاه نکنیز برق اقدام به تمیچگاه در هنگام روشن بودن دستگاه و اتصال آن به پریه •
ز برق جدا نموده و سپس اقـدام بـه   یدستگاه را فورا از پر) در اتوکالوهاي برقی(ا مواد مشابه بر روي تابلوي برق یختن آب یر

 .خته شده کامال خشک گرددیو بعد آن را بدون استفاده رها کرده تا مواد ر نمودهخشک کردن روي تابلو 
 .دییا سفت ننمایدستگاه شل با ب را در هنگام کار هاي محکم کننده درچیچگاه پیه •


