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 هيدرو کالو:
پايش بيولوژيکی:
دستگاه باید قابلیت غیر فعال سازی میکروبی اسیر ب بیایتری ( Geobacillus stearothermophilus ATCC

 )7953به میزان حداقل تا  6یاهش لگابیتم دب پایه  81با داشته باشد.
روش آزمون:
اندیکات ب بی ل ژیک دب سخترین مناطق یه باید ب خطرسازی انجام ش د قراب داده ش د برای این ییاب ززم
است شریت سازنده یا وابد یننده مکان با از قبل دب دی ابه دستگاه تعبیه نماید تا انیدیکات ب بی لی ژیک بیه
باحت دب آن قراب گیرد و ت سط خرد ین خرد نش د .بعد از اجرای برنامه سترون سازی اندیکات ب بی ل ژیك
با به آزمایشگاه منتقل نم ده و با ت جه به دست بالعمل شریت سیازنده انک باسیی ن نماییید(معمی ز انیدیکات ب
بی ل ژیك دب دمای  66 -61دبجه سانت گراد ،به مدت 48 -81ساعت انک باسی ن م گردد) .سرس تغییر
بنگ دب آن بربس گردد .تغییر بنگ نشانگر تغییر  pHدب محیط یشیت و بشید بایترییای می باشید ییه
نشاندهنده عملکرد نامناسب دستگاه است و عدم تغییر بنگ ،نشان دهنده از بین بفیتن باسییل

و صیحت

عملکرد دستگاه است.
اندیکات بهای بی ل ژیک معم ز به ص بت آمر ل  ،غالف پالستیک  ،ن ابی و غیره م باشند.
دب ص بت استفاده از اندیکات ب بی ل ژیك از ن ع غالف پالستیک پس از پایان فرایند ب خطیر سیازی طی
مدت  4ساعت یرس ل شیشه ای داخل آن شکسته تا محیط یشت و اندیکات ب pHداخل یرس ل شیشه ای
با یاغذ آغشته به اسر ب باسیل

دب تما

قراب گیرد.

چنانچه اندیکات ب آمر ل باشد پس از پایان فرایند ب خطر سازی به آزمایشگاه منتقل شده و انک باسی ن می
گردد.
کنترل مثبت انديکاتور بيولوژيک :بیرای بربسی زنیده بی دن اسیر ب انیدیکات ب آن با بیدون آن ییه
ات یالو ش د انک به نمایید .با بشد باسیل

 ،بنگ محیط یشت تغییر م ینید  .اگیر تغیییر بنیگ دب ایین

ویال ایجاد ش د ،نتایج سایر ویال ها قابل اعتماد است  .اگر این ویال تغییر بنیگ ندهید ،نشیان دهنیده ایین
است یه یک از این م ابد مشکل دابد :اسر بها زنده نب ده اند یا محیط یشت سالم نب ده است ( این دو دلییل
دب اثر عدم بعایت شرایط نگهدابی بخ م دهد) ،بوش انک به یردن ت سیط ییاببر بیه دبسیت انجیام نشیده
است ،دمای انک بات ب دب بازه  66تا  64دبجه سانتیگراد نب ده است.
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 الزامات عملياتی:
 تجهیزات غیرفعالساز میکروب جهت میکروب زدای پسماند عفی ن و تییز و برنیده ییاببرد دابد و نبایید
برای سایر پسماندها ( پسماند دابوی و شیمیای  ،فلزات سنگین ،م اد بادی ایتی  ،سیست ت یسیك و غیره
) استفاده گردد.
 تابیخ انقضاء اندیکات بهای بی ل ژیک چك ش د.
 دستگاه باید حداقل سال یکباب یالیبره ش د و مستندات آن م ج د باشد.
مستندات مر ب ط به انجام فرآیند و بربس صحت عملکرد دستگاه وج د داشته باشد
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