
صارميمهناز 

آزمايشگاه مرجع سالمت

بهداشت، درمان و آموزش پزشکيوزارت 



فرعيم لواز. كنيدتميز، كردهجدا اتاقكآبگذررا از سوراخ اتوكالوكفصفحه : روزانه

.كنيدلكنتررا ژنراتورسطح آب . بشوييدها را با آب و صابون سينيمثل طبقات و 

كنيدبررسيرا اطمينانسوپاپ. كنيدتميزو درزها را آبگذر: هفتگي.

نماييدتعويضآب دستگاه را : ماهانه.

 كنيدتميزرا آبگذربيرونيداخل و خارج دستگاه و قسمت : ماه3هر.

 شودبازرسي، تعميرو سرويسخدمات نمايندهدستگاه توسط : ماه6هر.



 شيميایياندیکاتور:
اتوكالومستمر پايشبرای : (TST)6كالس انديکاتور شيميايي 

.كنيدانديکاتور استفاده ايندر هر بار استفاده، از 

غييرتو كندميكنترلاين انديکاتور سه عامل زمان، بخار و دما را 
.دهدميرنگ 

ترون رنگ مناسب انديکاتور پس از پايان مرحله ستغييرمشاهدة
.سازی، نشان دهنده عملکرد مطلوب دستگاه است





before                                                  after
successful sterilization







 بيولوژیكاندیکاتور:
Geobacillusاسپورحاویانديکاتور ويالاز استفاده 

stearothermophilus ATCC 7953 يا فواصل هفتگيبه طور
ميتوصيهن عملکرد آپايشبرای اتوكالوبيشتر، متناسب با بار كاری 

SAL≤ 10-6).شود CFU) 

خارببهنسبتنفوذپذيروحرارتبهمقاومكوچكظرفيكتهدر
Safetyمثل Boxوشيمياييتستداده،قرارتنزيبتعدادی

Safetyدرِداده،قرارآنداخلرابيولوژيك Boxراآنوببنديدرا
رونستبرنامه.دهيدقراردستگاهداخلوسايلوموادسايرهمراهبه

.كنيداجراراسازی



2مدتطيوبياوريدبيرونرابيولوژيكانديکاتورويال،سيکلپايانازپس
pHاتورانديکوكشتمحيطتابشکنيدراآنداخلایشيشهآمپولساعت

،گيردرارقتماسدرباسيلوساسپوربهآغشتهكاغذباایشيشهآمپولداخل
ونماييدانکوبهC56˚±1دمایدرساعت24-72مدتبهراويالسپس
.كنيدبررسيراآندررنگتغيير

رشدنشانگرسازنده،توسطشدهاعالمرنگبهكشتمحيطرنگتغيير
واستدستگاهعملکردصحتعدموكشتمحيطpHتغييروباكتريايي

دستگاهردعملکصحتوباسيلوسرفتنبينازدهندهنشانرنگ،تغييرعدم
.كنيدثبترانتيجه.است



روارگانيسمميکبودنزندهبررسيبرایيکباروقتچند:مثبتكنترل
الوييك،كاراينبرای.كنيداستفادهمثبتكنترلازويالداخل

هایويالسايرهمراهبهشود،اتوكالوكهآنبدونرابيولوژيكانديکاتور
ساعت24-72مدتبهوبشکنيد،ايدكردهخارجاتوكالوازكهبيولوژيك

تماحويالايندرموجودباسيلوس.نماييدانکوبهC56˚±1دمایدر
نظرموردرنگتغييراگر.دهدتغييرراكشتمحيطرنگوكندرشدبايد
ايناگر.استاعتمادقابلهاويالسايرنتايجشود،ايجادويالايندر

يلوسباسخودبخودیرفتنبينازدهندهنشانندهد،رنگتغييرويال
.نيستاعتمادقابلنيزهاويالسايرنتايجبنابرايناست،









كنيداستفادهچشممحافظوحرارتبهمقاومدستکشاز.

حدودبهآندمایوصفربهاتوكالواتاقكفشاركهآنازبعد˚C60درِكنار،رسيد
سپسشوند،كخنكميظروفتابمانيدمنتظر.كنيدبازآراميبهراآنوبايستيداتوكالو

.كنيدحملراآنها

دمواووسايلنمودنخارجيابارگذاریبهاقدامدستگاهبودنروشنهنگامدرهرگز
وسايلتنبرداشوگذاردنبهاقدامسپسونمودهخاموشرادستگاهابتداهميشه،ننماييد
.نماييد

آندننموتميزبهاقدامبرقپريزبهآناتصالودستگاهبودنروشنهنگامدرهرگز
رادستگاهاًفوربرق،تابلویرویبرمايعاتياآبريختنوانگاریسهلصورتدر.نکنيد

استفادهدستگاهازنماييد،برقتابلویكردنخشكبهاقدامسپسونمودهجداپريزاز
.شودخشككامالًشده،ريختهموادتانکنيد

نکنيدسفتوشلدستگاهكارهنگامدررادركنندةمحکمهایپيچهرگز.





شودتميزآنداخلماهانهطوربه.
شودبازرسي،تعميرسرويسنمايندةتوسطماه6هر.

اناطمينمعمول،نگهداریبرایاقدامگونههرانجامازقبل:توجه
صلمتبرقپريزبهورسيدهاتاقدمایبهاونكهكنيدحاصل
.نيست



ازستفاده،ابارهردراونمستمرپايشبرای:شيميایياندیکاتور
نديکاتورامناسبرنگتغييرمشاهدة.كنيداستفادهانديکاتوراين
مطلوبعملکرددهندهنشانسازی،سترونمرحلهپايانازپس

.استدستگاه

وراسپحاویكاغذینوارازاستفاده:بيولوژیكاندیکاتور
Bacillus atrophaeus ATCC فواصلياهفتگيطوربه9372

ميوصيهتآنعملکردپايشبرایاونكاریباربامتناسببيشتر،
≥SAL).شود 10-6 CFU)



بيروناونداخلازرابيولوژيكانديکاتوركاغذینوارپاكت،سيکلپايانازپس
لاستريپنسباشعلهكناردرراانديکاتورنوارساعت2مدتطيوبياوريد

سویيكتريپتكشتمحيطحاویلولهداخلدرونماييدخارج(آسپتيكشرايط)
بهداقلحرالوله.كنيدتلقيحبراثدايجستكازئينبينسویيا(TSB)براث
.نماييدانکوبهC36˚±1دمایدرساعت48مدت

است،يباكتريايرشدعالمتكهكدورتايجادنظرازروزهرراكشتمحيطلوله
گردد،رسيبرباسيلوساينوجودنظرازبايدرشدهرگونهمشاهده.نماييدبررسي
رايجهنت.دادمجددكشتمناسب،كشتهایمحيطرویبرراآنبايدبنابراين

.كنيدثبت



هایلولهايرسكناردرمنفيكنترللولهيكازهميشه:منفيكنترل
فقطلهلواين.كنيداستفادهبيولوژيكانديکاتوركاغذینوارحاوی
در،كشتمحيطنبودنآلودهبررسيبرایواستكشتمحيطحاوی

لداخ،بيولوژيكانديکاتوركاغذینوارحاویهایلولهسايركنار
بهحداقلهالولهسايرهمراهبهرالولهاين.گيردميقرارانکوباتور

تكشمحيطلوله،نماييدانکوبهC36˚±1دمایدرساعت48مدت
رسيبراست،باكترياييرشدعالمتكهكدورتايجادنظرازروزهررا

هالولهايرسنتايجشود،ايجادكدورتمنفيكنترللولهدراگر.نماييد
.باشدنمياعتمادقابل



نوارارگانيسمميکروبودنزندهبررسيبرایيکباروقتچند:مثبتكنترل
يككاراينرایب.كنيداستفادهمثبتكنترلازبيولوژيكانديکاتوركاغذی

گرفتهارقراتوكالوداخلدركهآنبدونرابيولوژيكانديکاتوركاغذینوار
خارجآنپاكتاز(آسپتيكشرايط)استريلپنسباشعلهكناردرباشد،
يا(TSB)براثسویتريپتيككشتمحيطحاویلولهداخلدرونماييد
حداقلها،ولهلسايرهمراهبه.كنيدتلقيحبراثدايجستكازئينبينسوی

راكشتمحيطلوله،نماييدانکوبهC36˚±1دمایدرساعت48مدتبه
.ماييدنبررسياست،باكترياييرشدعالمتكهكدورتايجادنظرازروزهر
قابلهاولهلسايرنتايجنشود،ايجادكدورتورشدمثبتكنترللولهدراگر

.باشدنمياعتماد



شوداستفادهاونداخلدرانفجاريااشتعالقابلموادازنبايد.

لداخدرخورندهبخاراتيااسيدیهایمحلولشدنپاشيدهازبايد
داخليهایقفسهوسطوحخوردگيازتانمود،جلوگيریاون

.شودپيشگيری

مثلفردیحفاظتوسايلازاون،داخلازوسايلبرداشتنبرایبايد
شمچمحافظياايمنيعينكحرارت،بهمقاوموعايقهایدستکش

.گردداستفاده









باني،عفوموادريختنازبعدنيزوماهانهطوربهبايدانکوباتورهاهمه
.شوندتميزمناسبگندزدایمحلولازاستفاده

كنيدجدابرقپريزازراانکوباتوركردن،تميزازقبل.

سطوح.دكنننميايجادخراشكهكنيداستفادهایكنندهتميزمواداز
ندهكنتميزمحلولبهآغشتهپارچهباراانکوباتورخارجيوداخلي
.كنيدتميزماليم

نماييدخودداریالکتريکيساختارهایوكنندهپاکموادبينتماساز.

نکوباتوراداخلتابمانيدمنتظربرق،بهانکوباتورمجدداتصالازقبل
.شودخشك



اتور،انکوبكهشويدمطمئنتعمير،گونههرانجامازقبل:توجه
.استشدهجدابرقپريزازوتميززدايي،آلودگي

هایكپسول،ايمنيمواردرعايتمنظوربهCO2صورتبهبايد
يلندرهاسازكهزماني.شودمحکمديواربهسنگينزنجيرباايستاده
ستهبمحکمطوربهبايدهادرپوشوهاسوپاپشود،نمياستفاده

ورطبهگازسيلندركنندهحملرویراخاليسيلندرهای.شوند
یدمادرراگازسيلندرهایهرگز.كنيدنگهداریزنجيربامحکم
قرارافقيوضعيتدرراسيلندرها.نکنيدنگهداریC52˚ازباالتر
.ندهيد



بدون انکوباتورهايCO2:
وزانه و در اندازه گيری نموده و به طور ركاليبرهدماسنجدمای انکوباتور را با ●

.دو نوبت بر روی منحني دما، ثبت كنيد

بت تمام عمليات نگهداری، تميز كردن و دمای روزانه را در جداول مربوطه ث●
.نماييد

دارايانکوباتور هايCO2:
شکالتتپليرویبرانفلوانزاهموفيلوسياگونورهنيسرياازكشتيك●

يبررسرارشدشودادهپاساژراآنروزهر.دهيدقرارانکوباتوردرراآگار
.دارندنيازCO2بهرشدبرایهاارگانيسماين.نماييد

ا در و دموای روزانوه ر  سويلندر كردن، تعوويض  تمام عمليات نگهداری، تميز ●
.جداول مربوطه ثبت نماييد



وردمواحدبرایقبولقابلمحدودهازخارجانکوباتوردمایكهزماني
.دشودادهاطالعسوپروايزريافنيمسئولبهبايدباشد،نظر

شودانجامذيلمواردمطابقبايداصالحياقدامات:

.نيدكبررسيراخاموش/روشنكليدهایوبرقپريزبرق،منبع●

Set)تنظيمي دمای● Point)كنيدبررسيرا.
اطالعبانپشتيشركتبه،نمي كندكاردرستهنوزدستگاهاگر●

.دهيد




