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 روش كاردستگاه اتوكالو : عنوان  -1

   . بايد استريل باشدGMPها و وسايل مورد استفاده در ميكروب شناسي بر اساس استاندارد و قوانين تمامي محيط: اقدامات وابسته -2
 استريل كردن كليه وسايل : هدف -3
 آلودهاستريل كردن كليه وسايل مورد استفاده : موارد كاربرد -4

   .باشدبه عهده مسئول فني آزمايشگاه مي: صالحيت و شايستگي كاربر -5
 Safty  boxهاي مورد استفاده در بخش ميكروب شناسي  هاي كشت، لولهكليه محيط: نمونه -6

  آب و وسايلي كه احتياج به استريل شدن دارند: هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازيتجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7

 : نكات ايمني -8
  گازهاي دي اكسيد كربن و هوا به داخل دستگاه  عدم ورود-1-8
 تخليه متناوب بخار با ورود همزمان آن-2-8
  هوگيري صحيح  ، عدم نشتي-3-8
  تخليه هوا بعد از انجام عمليات خنك سازي-4-8
  عدم تماس آب مورد استفاده با هوا -5-8
  ):ردسوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملك(  مستندات  -9

 فرم كنترل كيفي اتوكالو
 : كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار -10

خواهيم استريل كنيم شرايط را در هر ران كاري بايستي استفاده شود بايستي تمامي وسايل و مواردي كه مي: 6 استفاده از انديكاتور شيميايي كالس -1-10
 ←اي شد  استريزاسيون نشده، اگر قهوه←اتور را خارج كرده و رنگ نوار انديكاتور بايد چك شود اگر قرمز بماند براي آن مهيا كنيم بعد از اتمام كار اتوكالو انديك

 .  استريزاسيون كامل انجام شده است←استريليزاسيون كامل نبوده، اگر سياه شود 
شود يك عدد از اين انديكاتور را  اتوكالو استفاده ميرسي عملكرد مطلوب هفته يك بار از اين انديكاتور براي بر2هر : استفاده از انديكاتور بيولوژيكي -2-10

دهيم  آمپول داخل آن راشكسته بنديم داخل اتوكالو قرار داده بعد از اتمام كار اتوكالو انديكاتور را خارج كرده درب آن را فشار ميداخل بشر گذاشته درب بشر را مي
 استريليزاسيون انجام ← اگر زرد شد ۴٨hبعد از .  قرار داده شودc°۵۶ بايد داخل انكوباتور ۴٨hقرار دهيم باشد  ميc°۵۶بالفاصله بايد در انكوباتوري كه دماي آن 

 .  استريليزاسيون كامل انجام شده است←اگر بنفش شد . نشده است
 .:مراحل اجرايي كار -11

  اتوكالو را روشن كرده -1-11
  كنترل ميزان آب-2-11
  تميز بودن اتوكالو -3-11
 تخليه هوا و گذاشتن وسايل داخل اتوكالو  -4-11
  بستن درب اتوكالو و كنترل درجه بخار ورودي -5-11
 تنظيم زمان -6-11
  خاموش كردن اتوكالو -7-11
  تخليه و مكش هوا-8-11
  رسيدن درجه حرارت به عدد صفر -9-11

  باز كردن درب اتوكالو -10-11
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  خنك شدن وسايل -11-11
 سايل  خارج كردن و-12-11

  :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -12
  به هيچ عنوان هوا داخل اتوكالو وجود نداشته باشد -1-12
 .ي سطوح داخلي و خارج وسايل تماس داشته باشد بخار با كليه-2-12
  حتماً عمل ميعان صورت گيرد-3-12

 ): علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( تفسير  -13

 . بار بر اينچ نباشد١/۵ با فشار '١۵ به مدت c°١٢١يون صحيح نباشد به عبارتي دماي استريليزايس
 : مراجع و منابع -14

 كتاب جامع آزمايشگاهي 

 


