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 اتو کالو:

ميزان پسماندی كه داخل دستگاه قرار داده مي شود باید متناسب با حجم اتوكالو باشد.پایش اتو كالو
شامل پایش پارامترهای راهبری ،پایش بيولوژیکي و پایش شيميایي مي باشد.
 -1پايش پارامترهای راهبری) اداره کردن(
هر اتوكالو باید مجهز به تجهيزات ثبت كامپيوتری یا گرافيك باشد تا به طور اتوماتيك و مداوم پایش شود
و تاریخ و پارامترهای عملياتي (دما ،فشار و زمان) را بطور كامل در سراسر سيکل كامل كاری اتوكالو ثبت
كند.
الف) اتوکالو ثقلی(گراويتی)

 بار پسماند عفوني در اتو كالو گراویتي ،در درجه حرارت  828درجه سانتي گراد ،فشار  81پوند برر ایرنمربع ) (Psiبه مدت  06دقيقه قرار مي گيرد.
 بار پسماند عفوني در اتو كالو گراویتي ،در درجه حرارت  891درجه سانتي گراد ،فشار  98پونرد برر ایرنمربع ) (Psiبه مدت  51دقيقه قرار مي گيرد.
ب) اتوکالو پيش خالء (پری وکيوم)

 برای یك اتوكالو پيش خالء با درجه حرارت  828درجه سانتي گراد و فشار 81Psiمي بایست زمان ماند 51دقيقه باشد.
 برای یك اتوكالو پيش خالء با درجه حرارت  891درجه سانتي گراد و فشار  98 Psiمي بایست زمرانماند 96دقيقه باشد.
تبصره :اگر به هر دليل پارامترهای زمان ،درجه حرارت و فشار تامين نشود بار پسماند باید پس از رفع مشرکل
دستگاه  ،دوباره اتو كالو شود.
 -2پايش بيولوژيکی:
دستگاه باید قابليت غير فعال سازی ميکروبي اسرپور براكتری ( Geobacillus stearothermophilus ATCC

 )7953به ميزان حداقل تا  0كاهش لگاریتمي در پایه  86را داشته باشد.
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الف) اتوکالو ثقلی(گراويتی)

در اتو كالو گراویتي اندیکاتور بيولوژیکي در ظروف مقاوم به حررارت و نفروپ پر یر نسربت بره ب رار (مثرل
 Safety Boxو غيره) روی چند الیه تنزیب قرار داده مي شود .سپس در یك یا چند محل كه بيانگرشرایط
س ترین مناطق كه باید سترون شوند در داخل كيسه پسماند قرار مي گيرد .پرس از پایران فراینرد ،انردیکاتور را
خارج نمایيد.
ب) اتوکالو پيش خالء (پری وکيوم)

در اتو كالو پيش خالء اندیکاتور بيولوژیك داخل  PCDقرار مي گيرد بدون آنکه داخل كيسه پسماند قرار
داده شود .سپس وسيله چالش نزدیك به كف و باالی نقطه خروجي ب ار قرار مي گيرد PCD .نيازی بره قرارگررفتن
داخل بسته یا كيسه ندارد پس از پایان فرایند و خارج كردن وسيله چالش فرایند و خنرك شردن آن ،انردیکاتور را
خارج نمایيد.

روش آزمون:
پس از پایان فرایند ،اندیکاتور بيولوژیك را به آزمایشرگاه منتقرل نمروده و برا توجره بره دسرتورالعمل شرركت
سازنده انکوباسيون نمایيد(معموالً اندیکاتور بيولوژیك در دمای  10 -02درجه سانتي گراد ،بره مردت -51
25ساعت انکوباسيون مي گردد) .سپس تغيير رنگ در آن بررسي گردد .تغيير رنرگ نشرانگر تغييرر  pHدر
محيط كشت و رشد باكتریایي مي باشد كه نشاندهنده عملکرد نامناسب دستگاه اسرت و عردم تغييرر رنرگ،
نشان دهنده از بين رفتن باسيلوس و صحت عملکرد دستگاه است.
اندیکاتورهای بيولوژیکي معموال به صورت آمپولي ،غالف پالستيکي ،نواری و غيره مي باشند.
در صورت استفاده از اندیکاتور بيولوژیك از نوع غالف پالستيکي پس از پایان فرایند بي خطرر سرازی طري
مدت  2ساعت كپسول شيشه ای داخل آن شکسته تا محيط كشت و اندیکاتور pHداخل كپسول شيشه ای
با كاغ آغشته به اسپور باسيلوس در تماس قرار گيرد سپس انکوباسيون شود.
چنانچه اندیکاتور آمپولي باشد پس از پایان فرایند بي خطر سازی به آزمایشگاه منتقل شده و انکوباسيون مري
گردد.
کنترل مثبت انديکاتور بيولوژيک :بررای بررسري زنرده برودن اسرپور انردیکاتور آن را بردون آن كره
اتوكالو شود انکوبه نمایيد .با رشد باسيلوس ،رنگ محيط كشت تغيير مي كنرد  .اگرر تغييرر رنرگ در ایرن
ویال ایجاد شود ،نتایج سایر ویال ها قابل اعتماد است  .اگر این ویال تغيير رنرگ ندهرد ،نشران دهنرده ایرن
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است كه یکي از این موارد مشکل دارد :اسپورها زنده نبوده اند یا محيط كشت سالم نبوده است ( این دو دليرل
در اثر عدم رعایت شرایط نگهداری رخ مي دهد) ،روش انکوبه كردن توسرط كراربر بره درسرتي انجرام نشرده
است ،دمای انکوباتور در بازه  11تا  02درجه سانتيگراد نبوده است.
 -3پايش شيميايی:
الف) اتوکالو ثقلی(گراويتی)
 پايش دستگاه در هر دوره )سيکل( کاری:

اندیکاتور شيميایي ( كالس  1یا  )0در ته یك ظرف كوچك مقاوم به حرارت و نفوپپ یر نسبت به ب ار،
قرار دهيد سپس آنرا نزدیك به مركز بار در یك كيسه پسماند قرار دهيد .برنامه سترون سازی را اجرا كنيد
و پس از پایان فرایند ،اندیکاتور شيميایي را خارج نمایيد بر اساس دستورالعمل سرازنده مرورد تایيرد برودن یرا
نبودن نتيجه پایش شيميایي سيکل را ثبت نمایيد .اندیکاتور شريميایي كرالس  1یرا  0بررای پرایش پارامترهرای
ب ار ،دما و زمان ) (Steam,Temperature,Timeمناسب مي باشند.
ب) اتوکالو پيش خالء (پری وکيوم)
 پايش دستگاه قبل از فرايند بارگذاری ( آزمون :) Bowie & Dick

اندیکاتور بوویدیك را در( PCDوسيله چالش فرایند (Process Challenge Device ،قرار دهيد
سپس آنرا نزدیك به كف و خروجي ب ار قرار دهيد .در صورتي كه دستگاه ،دارای برنامه ویژه بوویدیك
است ،آن را در دمای  895 °cبه مدت حداكثر 9/1

دقيقه یا در دمای  828 °cبه مدت  81دقيقه اجرا

نمایيد .پس از پایان فرایند و خارج نمودن و خنك شدن  ، PCDاندیکاتور را خارج نمایيد .دستگاه
اتوكالو را نمي توان مورد استفاده روزانه قرار داد ،مگر این كه تغييرات اندیکاتور بوویدیك مطابق
دستوالعمل صحت فرآیند را نشان دهد .این آزمون بعد از شروع كار دستگاه ،قبل از فرایند بارگ اری به
طور روزانه انجام مي گيرد.
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 پايش دستگاه در هر دوره ) سيکل( کاری:
برای پایش پارامترهای نفوپ ب ار ،دما و زمان ) (Steam,Temperature,Timeدر هر دوره كاری دسرتگاه
از اندیکاتور شيميایي (كالس  1یا  ) 0استفاده مي شود در اتو كالو پريش خرالء اندیکاتورشريميایي را داخرل PCD
(وسيله چالش فرایند )Process Challenge Device ،قرار دهيد سپس وسيله چالش را نزدیك به كرف و براالی
نقطه خروجي ب ار (كه معموال نزدیك در اتاقك مي باشد) قرار دهيد  PCDنيازی به قرارگرفتن داخل بسته یرا كيسره
ندارد پس از پایان فرایند و خارج كردن وسيله چرالش فراینرد و خنرك شردن آن ،انردیکاتور را خرارج نمایيرد .برر
اساس دستورالعمل سازنده مورد تایيد بودن یا نبودن نتيجه پایش شيميایي سيکل را ثبت نمایيد.

 الزامات عملياتی:
 تجهيزات غيرفعالساز ميکروبي جهت ميکروب زدایي پسماند عفروني و تيرز و برنرده كراربرد دارد و نبایرد
برای سایر پسماندها ( پسماند دارویي و شيميایي ،فلزات سنگين ،مواد رادیواكتيو  ،سيستوتوكسيك و غيره
) استفاده گردد.
 تاریخ انقضاء اندیکاتورهای بيولوژیکي و شيميایي چك شود و از تاریخ آن نگ شته باشد.
 دستگاه باید حداقل سالي یکبار كاليبره شود و مستندات آن موجود باشد.
 مستندات مر بوط به انجام فرآیند و بررسي صحت عملکرد دستگاه وجود داشته باشد.
 هر گونه نقص در سيستم كه در كارایي دستگاه تاثير گ ار باشد فورا بر طرف گردد.

منابع:
- ANSI/AAMI ST79:2017
- ISO 11140:2014
GUIDELINE C-17, Non-Incineration Technologies, for Treatment of
Biomedical Waste, Ministry of the Environment,October 2002
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