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 معيارها و ضوابط:

الف -در راهبري اتو كالوها عوامل زير بايد مد نظر قرار گيرد:
زمان ،درجه حرارت ،فشار ،نوع پسماند ،نوع ظروف ،نحوه بارگذاري و حداكثر ميزان بارگذاري.
ب -اين روش براي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده كاربرد دارد.
پ -پسماندها شيميايي و دارويي نبايد با اين روش تصفيه شوند.
ت -چنانچه از اتو كالو بدون خردكن استفاده مي شود بايد كيسه و ظرف ايمن) (S.Bحاوي
پسماند قابل اتوكالو كردن باشند.
ث -ميزان پسماندهايي كه داخل دستگاه قرار داده مي شود بايد متناسب با حجم اتوكالو باشد.
ج -مدت زمان سترو ن سازي بستگي به مقدار و چگالي بار (پسماند) دارد.
چ -دستگاه بايد حداقل سالي يكبار كاليبره شود و مستندات آن موجود باشد.
ح -استفاده از شاخص هاي شيميايي( مانند نوارهاي حساس به حرارت يا موارد مشابه ديگر ) براي
هر دوره كاري (سيكل) كه سترون مي شوند ،ضروري است تا نشان دهد شرايط كامل سترون سازي
ا يجاد شده است.
خ -استفاده از شاخص بيولوژيك باسيلوس استئاروترموفيلوس حداقل ماهي يكبار ضروري است تا از
صحت عمليات سترون سازي اطمينان حاصل شود (.خود اظهاري در پايش آلودگي محيط زيست
فصلي مي باشد).
د -مستندات بايد حداقل به مدت يكسال نگهداري شوند.
ذ -وقتي يك اتوكالو گراويتي براي پسماند پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد:
درجه حرارت نبايد كمتر از  121درجه سانتي گراد و فشار  11پوند بر اينچ مربع ) (Psiو زمانماند كمتر از  06دقيقه نباشد.
براي اتوكالو با زمان ماند  51دقيقه درجه حرارت كمتر از  131درجه سانتيگراد نباشد و فشار31) (Psiباشد.
ر -وقتي يك اتوكالو وكيوم براي پسماند پزشكي استفاده مي شود بايد موارد زير را شامل شود:
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براي يك اتوكالو با زمان ماند  51دقيقه درجه حرارت كمتر از  121درجه سانتي گراد نباشد وفشار (Psi) 11باشد.
براي يك اتوكالو با زمان ماند  36دقيقه ،درجه حرارت كمتر از  131درجه سانتي گراد نباشد وفشار (Psi) 31باشد.
ز -پسماند پزشكي نبايدبه عنوان پسماند تصفيه شده در نظر گرفته شود مگر اينكه انديكاتور زمان،
درجه حرارت و فشار نشان دهد كه در طي فرايند سترون سازي با اتو كالو ،زمان ،درجه حرارت و
فشار الزم تامين شده است.
ژ -اگر به هر دليل انديكاتور زمان ،درجه حرارت يا فشار نشان دهد كه اين سه عامل مناسب نبوده
تمام بار پسماند پزشكي بايد دوباره اتو كالو شوند تا فشار ،درجه حرارت و زمان ماند مناسب به
دست آيد.
ثبت کردن پارامترهای راهبری (اداره کردن)
هر اتوكالو بايد مجهز به تجهيزات ثبت كامپيوتري يا گرافيك باشد تا به طور ا توماتيك و مداوم
پايش شود و تاريخ ،زمان ،روز ،تعداد بار و پارامترهاي عملياتي ر ا بطور كامل در سراسر سيكل
كامل كاري اتوكالو ثبت كند.
آزمايش صحت فرايند ،تست اسپور
الف  -اتو كالو بايد به طور كامل و مداوم انديكاتور بيولوژيكي مصوب (حاوي Bacillus stearo

 )thermophilusرا در ماكزيمم ظرفيت طراحي شده هر اتوكالو بكشد.
ب -انديكاتور بيولوژيك براي اتوكالو ويا لهاي اسپورهاي باسيلوس استئارو ترموفيلوس يا نوارهاي
اسپور  1×160اسپور در ميلي ليتر است.
پ  -تحت هيچ شرايطي براي اتوكالوي كه با دماي  121درجه سانتيگراد و فشار  psi 11كار مي
كند زمان ماند پسماند در آن نبايد كمتر از  36دقيقه باشد.
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آزمايش روتين
وقتي يك نوار انديكاتور شيميايي به يك درجه حرارت معين مي رسد ،تغيير رنگ مي دهد و
مي تواند براي نشان دادن صحت و سقم اينكه درجه حرارت مناسب به دست آمده است مورد
استفاده قرار گيرد.
ممكن است استفاده بيشتر از يك نوار روي بسته پسماند در محل هاي مختلف براي اطمينان ازاينكه محتويات داخلي بسته ها به طور كامل اتو كالو شد ه اند الزم باشد.

الزامات عملياتی:
 تست هاي ميكروبيولوژيكي بايد بيانگر شرايط واقعي دستگاه سترون ساز و با ظرفيت كامل انجام
گيرد.
 پسماند استفاده شده بايستي معرف پسماند عفوني باشد يعني از پسماند عفوني در اين پروسه استفاده
شود.
 تاريخ انقضاء اسپورهاي تجاري با يستي چك شود و از تاريخ آن نگذشته باشد.
 نمونه در حين انتقال به آزمايشگاه براي تست و در زمان نگهداري جهت آزمايش بايستي در دماي 1
تا  5درجه سانتي گراد نگهداري شوند همچنين آناليز در طول  25ساعت از دريافت نمونه انجام
گيرد.
 راهبري دستگاه ها شامل نظارت بصري ،ثبت و نگهداري داده و اطالعاي مانند تاريخ /زمان و مدت
بارگذاري  ،درجه حرارت و فشار بايستي مورد توجه باشد.
 تعمير و نگهداري از دستگاه طبق دستورالعمل سازنده دستگاه باشد.
 هر گونه نقص در سيستم كه در كارايي دستگاه تاثير گذار باشد فورا بر طرف گردد.
 اگر نتايج تاييد نگردد هيچ باري اجازه خروج ندارد تا زمان برطرف شدن اشكال ايجاد شده در
دستگاه ،بار در سايت نگهداري مي شوند تا تست بعدي انجام گردد و نتايج تست كاهش0 Log 16
اسپورها را نشان دهد .پسماندها فقط تا زمان تاييد تست موفق اجازه خروج براي دفع را دارند.

()3

سازمان حفاظت محيط زيست ايران

معيارها و ضوابط روش سترون سازی با اتو کالو

روش آزمون:
در ظروف كوچك ويالهاي انديكاتور بيولوژيك را قرار داده و آنرا در يك يا چند محل كه بيانگر
شرايط واقعي با ظرفيت كامل دستگاه مي باشد قرار مي دهند .پس از پايان فرايند ،ويال انديكاتور
بيولوژيك را بيرون آورده و طي مدت  2ساعت كپسول شيشه اي داخل آن شكسته تا محيط كشت
و انديكاتور pHداخل كپسول شيشه اي با كاغذ آغشته به اسپور باسيلوس در تماس قرار گيرد ،سپس
ويال را به مدت  22-25در دماي  10درجه سانتي گراد انكوبه نماييد و تغيير رنگ را در آن را بررسي
كنيد .تغيير رنگ محيط كشت نشانگر رشد باكتريايي و تغيير  PHمحيط كشت و عدم صحت عملكرد
دستگاه است و عدم تغيير رنگ ،نشان دهنده از بين رفتن باسيلوس و صحت عملكرد دستگاه است.
اگر تغيير رنگ ايجاد شده باشد ،پس از رفع مشكل ،همه بسته ها بايد دوباره استريل شوند.
در خصوص اتو كالو هاي خرد كن دار انديكاتور بيولوژيكي در مكاني كه از قبل در ديواره دستگاه
تعبيه شده و بيانگر شرايط واقعي دستگاه است قرار داده مي شود و برنامه سترون سازي اجرا مي شود.
جهت انجام تست تاييدي از پسماند نيز نمونه برداري شده و در آزمايشگاه كشت پسماند انجام مي گردد
عدم رشد كلوني بر روي محيط كشت صحت عملكرد دستگاه را نشان مي دهد.
كنترل مثبت :براي بررسي زنده بودن اسپور انديكاتور بيولوژيكي از كنترل مثبت استفاده كنيد .براي
اين كار ،يك ويال انديكاتور بيولوژيك را بدون آن كه اتوكالو شود ،به همراه ساير ويال هاي
بيولوژيك كه از اتوكالو خارج شده ،شكسته و انكوبه نماييد .باسيلوس موجود در اين ويال حتما "
بايد رشد كند و رنگ محيط كشت را زرد نمايد .اگر تغيير رنگ در اين ويال از بنفش به زرد ايجاد
شود ،نتايج ساير ويال ها قابل اعتماد است .اگر اين ويال تغيير رنگ ندهد ،نشان دهنده از بين رفتن
خودبخودي باسيلوس است.

پارامترهای مورد آناليز :ويال گذاري اسپور باكتريايي(باسيلوس استئاروترموفيلوس) ،تست بوويديك،
تست پايش نفوذ بخار ،كشت پسماند(جهت اتوكالوهاي خرد كن دار)
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