روشهای استریلیزاسیون و کنترل عفونت

در مراکز بهداشتی درمانی

چرخه عفونت
 يك عفونت حالتي از بيماري است كه به دنبال حضور عوامل بيماريزا در
داخل يا روي بدن ايجاد مي شود .شش جزء چرخه عفونت در زير آمده
است.
 - عامل عفونت
 - مخزن عفونت
 - راه خروج
 - راه انتقال
 - راه ورود
 - ميزبان مستعد

عوامل عفونت زا
 تعدادي از شايعترين عواملي كه قادر به ايجاد عفونت هستند عبارتند از
باكتريها ،ويروسها و قارچها.
 مهمترين و متداولترين عوامل ايجاد كننده عفونت مشاهده شده در
مؤسسات مراقبت بهداشتي باكتريها هستند  .كوچكترين ميكرو ارگانيسم
ها ويروسها مي باشند كه فقط با ميكروسكوپ الكتروني قابل مشاهده
هستند .قارچها ميكرو ارگانيسم هاي شبه گياهي هستند كه باعث بروز
عفونت مي شوند

مخزن
 جايگاه طبيعي جهت رشد و تكثير ميكرو ارگانيسم ها است .مخرن مي
تواند زنده يا غير زنده باشد  .انسان – حيوانات -خاك -آب و..مخازني
هستند كه انواع ميكرو ارگانيسم هاي بيماريزا مي توانند در آنجا رشد و
تكثير پيدا كنند.

راه خروج
 راههاي خروج ميكرو ارگانيسم از مخزن متفاوت است .در انسان
راههاي معمولي خروجي عبارتند از :دستگاه تنفس -گوارش و ادراري-
تناسلي -پوست آسيب ديده -خون و بافت

راه انتقال
 . تماس مستقيم يا غير مستقيم.
 راه مستقيم عبارت است از نزديكي بين ميزبان مستعد و يك فرد آلوده يا
ناقل مثال هنگام لمس كردن
 راه غير مستقيم يعني آلودگي از طريق وسايل و ابزار انتقال يابد.

ميزبان حساس
 براي آنكه ميكرو ارگانيسم ها به حيات خود ادامه دهند بايد منبعي قابل
قبول را يافته و به هر عنوان به مقاومت ناشي از دفاع ميزبان غلبه يابند.
ميزبان حساس شاخص مهمي در زنجيره عفونت به شمار مي رود .در
صورت مقاوم بودن ميزبان زنجيره عفونت تشكيل نمي شود .مقاومت
ميزبان مي تواند غير اكتسابي باشد مثل پوست مخاط و اسيد معده كه در
مقابل ميكروبها مقاومت مي كنند يا اكتسابي باشد مثل باالبردن ايمني
افراد بوسيله واكسيناسيون.

تعاریف
 نظافت يا پاکسازی :اين واژه به معنی حذف تمام آلودگيها مانند مواد آلی
و معدنی از اجسام و سطوح می باشد.
 ضد عفوني  :فرايندي كه باعث كاهش و از بين بردن تعداد زيادي از
ميكرو ارگانيسم ها بر روی بافت زنده مي شود .ضد عفونی معموال
بروي اسپور باكتريها تاثير نمي گذارد.
 گندزدايی :فرايندي كه باعث كاهش و از بين بردن تعداد زيادي از ميكرو
ارگانيسم ها بر روی بافت بی جان می شود..
 استريليزاسيون :فرايندي كه باعث از بين بردن و انهدام تمام اشكال
حيات مي شود .اين كار بايد به طور مطلق انجام پذيرد و امري نسبي
نيست يعني وسيله اي يا كامال استريل است يا اصال استريل نيست .بنابر
اين نمي توان گفت وسيله اي تقريبا استريل است.

نظافت يا پاکسازی
 نظافت توسط زدودن و يا استفاده از آب با ترکيبات آنزيمی يا
دترجنتها(صابون-تايد ) امکان پذير می باشد  .پاکسازی قبل از روشهای
ضدعفونی و استريليزاسيون الزامی است ،زيرا مواد آلی و معدنی که بر
روی سطوح وسايل باقی می مانند در کارايی اين روشها تأثير گذار می
باشند.


اهميت نظافت قبل از ضد عفوني
- باعث حذف آلودگي هاي عمده وميكرو ارگانيسم ها تا  %90مي شود.
 -2 در هنگام نظافت اطمينان بيشتري ازسالم بودن وسايل وتجهيزات
پزشكي حاصل مي شود.
-3 با نظافت مناسب با حداقل زمان الزم جهت ضدعفوني واستريليزاسيون
بيشترين كارآيي بدست مي آيد.
-4 در صورت عدم نظافت مناسب و وارد شدن تعداد زيادي
ميكروارگانيسم ها در مواد ضدعفوني مقدار زيادي از تركيبات شميايي
سمي مانند توكسين باكتريها وارد اين مواد شده و درصورت وارد شدن
به جريان خون باعث تب مي شوند.

نظافت
 دمای مناسب هنگام نظافت  45درجه می باشد
 وسايل آلوده به خون وترشحات را قبل از شستشو و نظافت درون
محلولهاي ضدعفوني كننده غوطه ور نكنيد.

نکات الزم هنگام پاکسازی
 -1 ابزار و وسايل بايد بالفاصله پس از مصرف بوسيله آب خالص يا پاك
كننده هايي مانند صابون تميز شود.
 -2 ابزار هرگز نبايستي در محلول فيزيولوژي نمكي نگهداري شوند زيرا
تماس طوالني با اين مواد باعث خوردگي آنها مي شود.
 -3 به دليل ضرورت نظافت كامل ابزار مفصل دار مانند قيچي و پنس
بايد قبل از نظافت كامل باز شوند و قبل از عمل استريل ،ابزار قفل دار
در دنده اول قفل شوند.
-4 بعد از نظافت ابزار و وسايل بايد آنها را بوسيله پارچه لطيف خشك
كرد.

نکات مورد توجه در گند زدائی
 قبل از شروع عمليات گندزدايي به وسايل حفاظت فردي مناسب (مانند
لباس و كفش كار ،دستكش ،پيشبند ،عينك ،ماسك و  )...مجهز گرديد.
 قبل از گندزدايي ،زدودن اجرام و كثافت از روي سطوح و وسايل (براي
افزايش تاثير محلول گندزدا بر روي ميكروبها) ضروريست.
 نبايد مواد گندزدا را با هم يا با مواد شوينده مخلوط نمود بدليل اينكه اثرات
گندزدايي آنها از بين مي رود.
 از مواد گندزدا فقط در غلظتهاي توصيه شده استفاده گردد و براي تهيه
محلولهاي گندزدا حتما ً از پيمانه استفاده شود.
 از غوطه ورنمودن بيش از مدت توصيه شده وسايل در محلولهاي گندزدا
جداً خودداري شود.

نکات مورد توجه در گند زدائی
 مواد گندزدا را در مكانهاي مناسب و در دماي مناسب نگهداري نموده و
از قراردادن آنها در كنار گرما جداً خودداري شود (در غير اينصورت
اثرات محلول يا ماده گندزدا به سرعت از بين مي رود).
 مواد يا محلولهاي گندزدا را در بطريهاي در بسته نگهداري نموده و بر
روي بطريها حتما ً مشخصات محلول يا ماده گندزدا قيد شده باشد.
 از تهيه بيش از اندازه مورد نياز روزانه محلولهاي گندزدايي كه براي
روزهاي بعد قابل استفاده نيستند جدا خودداري شود.
 بعد انقضاي مدت استفاده محلولهاي ساخته شده حتما ً آنها را دور ريخته
محلول تازه تهيه گردد.
 ثبت تاريخ ساخت محلول گندزدا و غلظت آن براي محلولهايي كه قابليت
مصرف بيش از يك روز را دارند روي بطري آنها الزاميست.

گندزدايی ست هاي پانسمان
 ابتدا به وسيله آب سرد کليه وسايلی را که به خون آلوده شده اند شسته و
سپس با ماده دترجنت (تايد (کليه آلودگی ها را از روي وسايل پاك کرده،
وسايل را در محلول دکونکس  53پالس  1درصد يا محلول جانشين
معرفی شده به مدت  15دقيقه غوطه ور کرده و بعد از انجام مرحله
آبکشی و خشک کردن جهت استريل آماده می شوند .

آ شنايي با نحوه نظافت و گندزدايي برخي وسايل ،ابزار و محيط :














تخت
نظافت كامل از باال به پائين با دستمال تميز و مرطوب ،گندزدايي با دستمال تميز آغشته به
محلول  20-25سي سي آب ژاول  /وايتكس در ليتر آب
ساكشن
پس از استفاده مخزن در سينك مخصوص تخليه و با آب داغ و تايد شسته و با محلول  20-25سي سي
آب ژاول  /وايتكس در ليتر آب يا  1.5درصد دكونكس  53پالس گندزدايي ،آبكشي ،خشك شده و
بصورت خالي نگهداري مي شود ،ساير اتصاالت را در صورت يكبار مصرف دور انداخته و در
صورت چند بار مصرف همانند مخزن عمل شود مخزن بايستي روزانه تخليه و پاك شود.
سطلهاي زباله
شستشو با آب داغ و تايد و گندزدايي با محلول  20-25سي سي آب ژاول  /وايتكس در ليتر آب پس از
هر بار آلوده شدن به خون و ترشحات و بصورت هفتگي
الكتروشوك و اي  .كي  .جي
نظافت كامل با دستمال تميز و گندزدايي با دستمال تميز آغشته به الكل  70درصد پس از هر استفاده
ويلچر و برانكارد
شستشو با آب داغ و تايد و گندزدايي با دستمال تميز آغشته به محلول  20-25سي سي آب ژاول /
وايتكس در ليتر آب پس از هر بار آلوده شدن به خون و ترشحات و بصورت هفتگي

آ شنايي با نحوه نظافت و گندزدايي برخي وسايل ،ابزار و محيط :











آمبوبك :
پس از استفاده ،با آب داغ و تايد شسته و با محلول  20-25سي سي آب ژاول /
وايتكس در ليتر آب يا  5/1درصد دكونكس  53پالس گندزدايي ،آبكشي ،خشك
و در جاي تميز نگهداري مي شود.
تيغه الرنگوسكوپ :
شستشو با آب و تايد و گندزدايي با دستمال تميز آغشته به الكل درصد و
نگهداري در جاي تميز و مخصوص پس از هر استفاده
اتاق پانسمان :
شستشو با آب داغ و تايد به همراه وسايل آن و گندزدايي با محلول  20-25سي
سي آب ژاول  /وايتكس در ليتر آب پس از هر بار آلوده شدن به خون و
ترشحات و بصورت روزانه
قفسه وسايل استريل
نظافت كامل با دستمال تميز و مرطوب و گندزدايي با دستمال تميز آغشته به
محلول  20-25سي سي آب ژاول  /وايتكس در ليتر آب بصورت روزانه

آ شنايي با نحوه نظافت و گندزدايي برخي وسايل ،ابزار و محيط :
 ريسيور تزريقات:
 روزانه با آب و دترجنت) تايد (شسته و به وسيله وايتکس  1درصد (
10سی سی وايتکس خانگی در يک ليتر آب) ضدعفونی شود.
 ترمومتر
 ترمومتر می بايست شخصی باشد و پس از هر بار استفاده با الکل 70
درجه تميز و با آب شستشو داده شده و به صورت خشک نگهداري شود
 تذکر  :در صورتيکه ترمومتر شخصی نباشد بعد از استفاده بيمار  ،با
دترجنت شسته شده و بعد براي  10دقيقه در داخل الکل 70درجه غوطه
ور شود  .سپس آن را پاك کرده و خشک نماييد.
 نگهداري دائم ترمومتر در مواد ضدعفونی کننده باعث افزايش احتمال
رشد باسيل هاي گرم منفی خواهد شد.

دستورالعمل استفاده از دکونکس 53پالس
 موارد مصرف  :برای ضدعفونی ابزار و وسايل جراحی  ،قطعات
پالستيکی و الستيکی  ،ساکشن و کليه وسايلی که آلوده به انواع عفونتهاي
تنفسی  ،گوارشی  ،پوستی از جمله پسودوموناس  ،استاف آرئوس،
HBV , HIVمی باشند ،استفاده می شود
 روش استفاده :محلول را بصورت رقيق شده 2%از داروخانه تهيه
کرده و از رقيق کردن مجدد آن جداخودداري گردد  .سپس بنا بر ظرفيت
مورد نياز ،يک ظرف را از محلول 2%پرکرده و ابزار و وسايل آلوده
داخل آن قرار داده شود .قبل از قراردادن وسايل دقت شود  ،که تمامی
قطعات دستگاه کامالاز هم جدا شده و بطور کامل در محلول قرار گيرند
تا از ايجاد حباب هوا جلوگيري شده و محلول به داخل تمامی لوله ها و
خلل و فرج نفوذ پيدا کند پس از گذشت 15دقيقه وسايل از داخل محلول
بيرون آورده شده و سپس آب کشی شوند .الزم به ذکر است که طی
زمان حداقل 15دقيقه وسايل از داخل محلول بيرون آورده شده و سپس
آب کشی شوند .الزم به ذکر است که حداقل زمان ضروري غوطه ور
بودن وسائل داخل محلول  15 ،دقيقه می باشد .

 . دستورالعمل استفاده از دکونکس 53پالس

 توجه  :محلول رقيق شده در صورت عدم آلودگی بارز و عدم تشکيل
رسوب و ذرات معلق بمدت 14روز می تواند براي ضدعفونی وسايل
مختلف استفاده شود .تغيير رنگ محلول دليل عدم کارايی آن نمی باشد

آب ژاول /وايتکس:
 اين محلول:
 - در غلظت  250سي سي در يك ليتر آب براي گندزدايي ترشحات
خوني
 - در غلظت  50سي سي در يك ليتر آب براي گندزدايي ظروف و لوله
هاي آزمايشگاه
 - در غلظت  25سي سي در يك ليتر آب براي گندزدايي سطوح كف،
ديوار ،حمامها ،توالتها ،روشوئيها
- محلول رقيق شده بمدت حداكثر يك روز ( 24ساعت) اثر خود را حفظ
مي كند

الكل :
 اين محلول عالوه بر اينكه جهت ضدعفوني پوست استفاده مي شود ،براي
گندزدايي سطوح و وسايل و ابزارآالت پزشكي در قبيل انواع
ترمومترها ،گوشي ها ،الستيك روي درب ويالهاي دارو و ساير
ابزارآالت پزشكي در مواقع اورژانسي و فوري ،نيز كاربرد دارد.
 اين محلول در غلظت  %70قابل استفاده است و مي تواند در چند ثانيه
اثر خود را اعمال كند.

ساولن :
 از اين محلول براي شستشو و گندزدايي اوليه ابزار و وسايل پزشكي و
آزمايشگاهي ،استفاده مي گردد.
 از اين محلول نبايد براي گندزدايي ثانويه (نهائي) ابزار و وسايل پزشكي،
استفاده گردد.
 اين محلول در غلظت  30( %3سي سي در ليتر) قابل استفاده است.

دستورالعمل مربوط به بسته بندي و پك نمودن
- تست ها ي اتوكالو طبق دستورالعمل داخل بسته ها گذاشته 2
 - بسته ها نبايد بيشتر از 6كيلوگرم باشد وهمچنين اندازه (عرض پكها)
حداكثر  45سانتي متربايد باشد
-3 پك ها وبسته هاي عمل بايد به صورت عمودي (ايستاده ) در اتوكالو
قرار داده شود  .وبه حالت خوابيده نبايستي باشد.
 -4 پك ها بايد محكم بسته شود و در حالتي گذاشته شود كه بين آنها فضا
جهت عبور بخار باشد واتوكالو خيلي نبايد پر شود.
 -5 اطراف پارچه ها ي بستن وسائل بايد دوخته شده وسالم باشد

دستورالعمل مربوط به بسته بندي و پك نمودن
 - پس از در آوردن پكها از اتوكالو بايد كامال خشك باشد وبا دست
مرطوب پكها جابه جا نشود.
- درصورتي كه تست هاي اتوكالو پس از استريليزاسيون تغيير رنگ
نداده باشند بايستي از استفاده بسته عمل خودداري نموده

هنگام پيچيدن و قراردادن وسايل نكات زير رعايت گردد :
 شان و پارچه هاي مورد مصرف قبل از استريل شدن براي حذف آلودگي
و افزايش طول عمر پارچه ،بايد شسته و خشک شوند .
 اندازه پکها از  30* 30* 50سانتيمتر يا 6کيلوگرم بيشتر نشود تا
بخار کامال در آن نفوذ کند .
 از پيچيدن بسيار محكم و يا كامالً شل وسايل اجتناب كنيد.
 از ازدحام زياد پگ ها خودداري شود.
 ضروري است وسايل فلزي با دسته بلند ،بطريها يا ظروفي كه هوا به
داخل آن نفوذ نميكنند ،با در باز و از پهلو در دستگاه قرارداده
شود(قائم قرارداده نشود

هنگام پيچيدن و قراردادن وسايل نكات زير رعايت گردد :
 از به كار بردن بيش از دو اليه براي بسته بندي اجتناب شود
( همه وسايل متصل به هم بايد از هم جدا شده و در يک وضعيت آزاد
قرار گيرند .لبههاي تيز وسايل را ميتوان با گاز پيچيد تا از کند شدن
نقاط تيز جلوگيري شود.
 دقت شود كه جنس پارچه از برزنت نباشد زيرا بخار در آن نفوذ
نميکند .در صورت عدم نفوذ بخار به ستهاي پيچيده شده
استرليزاسيون بي ارزش است.
 پگ هاي آي يودي و وسايل مورد استفاده مامايي نبايد در داخل كيسه
هاي نايلوني قرار گيرد .

نكات مهم در حفظ شرايط استريليته وسايل استريل شده:
 كليه بسته هاي استريل بايستي داراي مشخصات الزم از قبيل نام پگ
كننده ،تاريخ استريل ،نوع پگ يا ست و غيره باشند.
 به بسته هاي استريل شده كمتر دست زده شود (از دستكاري آنها
خودداري شود).
 رفت و آمد به محلهاي نگهداري وسايل استريل بايستي محدود باشد.
 محل نگهداري وسايل استريل بايد طوري باشد كه از رطوبت ،آلودگي و
آسيب فيزيكي درامان باشد (در غير اينصورت از حالت استريل خارج
مي شود).

نكات مهم در حفظ شرايط استريليته وسايل استريل شده:
 خيس شدن ،بازشدن برچسب بسته ها و روي زمين افتادن وسايل استريل،
باعث آلوده شدن و خارج شدن آنها از شرايط استريل مي گردد.
 وسايل استريل هيچگاه نبايد در مجاورت منابع آب ،پنجره ،درب ،لوله
هاي روكار و منافذ نگهداري شوند و از آلودگي وسايلي كه در قفسه هاي
فوقاني قرارگرفته اند بايستي اجتناب شود.
 كليه بسته هاي استريل شده بايد در داخل وسيله هاي چرخدار يا قفسه هاي
ثابت قابل شستشو و گندزدايي نگهداري شوند.
 جريان هوا در ناحيه نگهداري وسايل استريل بايستي دوبار در ساعت
تهويه ،درجه حرارت  18-25سانتيگراد و رطوبت  35-50درصد باشد.
 بسته هاي استريل شده در صورت رعايت شرايط حداكثر تا  10روز
اعتبار خواهند داشت.
-

توجه
 و در انتهاي فرايند :توجه و دقت كافي براي انجام عمل ضدعفوني،
گندزدايي و سترون سازي ضروريست و در صورت شك در مراحل
اجراء بايد مجدداً اقدامات الزم تكرار گردد.
 بي توجهي به مسائل جزئي نيز مي تواند موجب عدم اثربخشي فرايند و
انتقال يا گسترش بيماري و عفونت گردد.
 تمام مراحل فرايند استريل بايد توسط نيروهاي درماني صورت بگيرد و
نظارت و كنترل در تمامي مراحل استريل نيز بايد صورت بگيرد .

روشهاي استريليزاسيون











براي زدودن و جابجايي ميكروبها دو روش اصلي وجود دارد:
الف -شيميايي
ب -فيزيكي
الف -روشهاي شيميايي
روشهاي شيميايي استريل كردن شامل استفاده از گازها نظير گاز اكسيد اتيلن و
محلولهاي شيميايي است اين روشها براي استريل كردن لوازمي كه در مقابل حرارت
آسيب مي بينند و نمي توان از اتوكالو  ،جوشاندن و اشعه ماوراء بنفش براي آنها
استفاده كرد ،بكار مي رود .گاز اكسيد اتيلن هم گران قيمت و هم شديدا" قابل احتراق
است .محلولهاي شيميايي كه از آنها مي توان در استريل كردن وسايل استفاده كرد  ،گلو
تار آلدئيد – فرمالدئيد – هي بيتان – فنل و دتول مي باشد.
ب-طرق فيزيكي
براي زدودن و جابجايي ميكروبها به طريق فيزيكي از دو روش مي توان استفاده كرد.
الف  :استفاده از اشعه ها
ب  :استفاده از حرارت

روشهاي استريليزاسيون
 الف-اشعه ها
 انواع اشعه هايي كه مي توان جهت استريل كردن استفاده كرد اشعه
ماوراء بنفش اشعه ايكس ،اشعه ليزر  ،اشعه اولتراسونيك و مواد فلور
سنت است كه بيشتر جهت وسايل اطاق عمل از آنها استفاده مي شود.
 ب -استفاده از حرارت
 مهمترين طريقه استريليزاسيون  ،اثر مؤثر گرما بر ميكروارگانيسم ها
مي باشد

انواع روشهاي استريل كردن بر اساس حرارت
 -1 جوشاندن
 كه در اين روش باكتريهاي بيماري زا در مدت كمتر از  30دقيقه از بين
مي رود ولي در مورد بعضي از باكتريهاي هاگ دار  ،ويروس هپاتيت و
بعضي از باكتريهاي گرما دوست توصيه نمي شود.
 -2 پاستوريزاسيون
 -3 استريل كردن بوسيله گرماي خشك( فور)
-4 استريل كردن بوسيله گرماي مرطوب( اتوکالو)
-5 سوزاندان

استريل كردن بوسيله گرماي خشك فور
 در اين روش بدون كمك بخار آب و فقط از طريق دادن حرارت در
دستگاههاي مخصوص كار استريل كردن را انجام مي دهند .دستگاه فور،
داراي يك اجاق و يك اتاقك عايق كار ي شده است كه با جريان برق گرم
مي شود.
 اين دستگاه داراي بدنه فوالدي ،فن ،زمان سنج ،حرارت سنج ،تنظيم
كننده درجه حرارت ،ترموستات و سيستم اِرت است .فور وسيله ارزاني
است و سبب خوردگي ،زنگ زدگي وكند شدن لبه هاي برنده وسايل
فلزي نمي شو د .نفوذ پذيري آن ضعيف است ،نياز به زمان طوالني
دارد ،موجب تغيير رنگ و سوختن كاغذ و پارچه و ابزار حساس به
حرارت مي شو د .

استريل كردن بوسيله گرماي خشك فور
 از فور براي استريل كردن پودرها روغنها -سوزنها -تيغه ها و قيچي ها
استفاده مي شود .لوازم پارچه اي را نمي توان در فور استريل كرد براي
استريل كردن وسايل با فور درجه حرارت  160 -170درجه سانتيگراد(
 350درجه فارنهايت ) به مدت  1-2ساعت استفاده مي كنند .لوازمي كه
در فور استريل مي شود بايد در ظرف مناسب از فوالد زنگ نزن باشند .
جهت اين كار ازبيكس استفاده شود

استريل كردن بوسيله گرماي خشك فور
 در پايان كار با فور ،تا درجه حرا رت به زير  50درجه سانتيگراد
نرسيده نبايد درب دستگاه را باز كنيم ،زيرا به علت اختالف دما ،آلودگي
هواي بيرون به وسايل داخل دستگاه سرايت مي كند .دستگاه را نبايد
خيلي پر کرد پر کردن بيش از حد فور بر جريان گرما تاثير گذاشته و
زمان الزم براي استريل شدن را افزايش ميدهد
زمان الزم جهت استريل كردن وسايل با فور

 160درجه

 120دقيقه

 170درجه

 60دقيقه

 180درجه

 30دقيقه

 200درجه

 10دقيقه

نحوه مراقبت از فور

-1 فور در يك مكان ثابت قرار داد شود .
 -2 از قراردادن وسايل اضافي در روي فور خودداري كنيد .
-3 قبل از قراردادن وسايل در داخل فور  ،آنها را كامال خشك كنيد .
-4 قرار دادن مناسب وسايل در داخل فور و حد اكثر تا دو سوم حجم
فور
-5 مواد پالستيكي يا پارچهاي را در داخل فور قرار ندهيد .

استريل كردن توسط بخار
 در اين دستگاه ،بايستي " هو ا "با " بخار " جابجا شود .اين جابجايي يا
با نيروي ثقل صورت مي گيرد و يا با مكش پمپ اگر هواي داخل دستگاه
كامال تخليه نشود ،به علت اختالف وزن مخصوص هوا و بخار درجه
حرارت به حد مطلوب نخواهد رسيد .اين دستگاه داراي يك مخزن
فوالدي ضدزنگ ،ضداسيد و باز و ضدمغناطيس ،درب فوالدي با واشر
نسوز ،قفل ايمني ،شيرهاي آب و بخار ،صافي هاي هوا و بخار ،سوپاپ
اطمينان ،فشارسنج ،حرارت سنج ،زمان سنج و سيستم ارت ميباشد و
حجمش از  5ليتر تا بيش از  1000ليتر متفاوت است .بخار همراه با
فشار قوي ترين عامل در نابودي ميكروارگانيسمها بوده و اساس كار
دستگاههاي اتو كالو را تشكيل مي دهد .هر چه فشار استفاده شده در اين
دستگاهها بيشتر باشد مدت زمان و درجه حرارت الزم براي استريل
كردن كمتر خواهد بود  .اكثر وسايل فلزي و پارچه اي را با اين روش
مي توان كامال سترون كرد

اتوکالو
 براي استريليزاسيون اتو كالو از حرارت  121درجه و فشار 1اتمسفر
به مدت  15 -20دقيقه مي توان استفاده كرد .از امتيازات اتوكالو سرعت
عمل  ،قابليت نفوذ زياد و درجه رطوبت باال مي باشد كه تمام اينها
موجب انعقاد پروتئين ميكروبها مي شود .توجه داشته باشيم كه اين فشار
نيست كه ميكروبها را مي كشد بلكه حرارت باال اين كار را مي كند (
تغيير فشار فقط در باال بردن درجه حرارت متجاوز از  100درجه
سانتيگراد مؤثر مي باشد).

اتوکالو
 زمان الزم جهت استريل كردن وسايل با اتوكالو
 134درجه

 3دقيقه

 125درجه

 8دقيقه

 121درجه

 15دقيقه

 118درجه

 18دقيقه

 در عمل از دمای  134درجه به مدت  45دقيقه و  121درجه به مدت
 90دقيقه استفاده می شود

اتوکالو
 مدت زمان استرليزاسيون اتوكالو به طور اختصار به شرح زير است :
 -1 سي دقيقه مدت استرليزاسيون
-2 سي دقيقه زمان انتظار تارسيدن اتوکالو به فشار صفر درجه
 -3 باز كردن سوپاپ جهت خروج بخار
-4 خروج بخار آب
 -5 سي دقيقه زمان تا وسايل در داخل اتوکالو خشک شود
 -6 درب اتوکالو باز شود و وسايل خارج شود
-7 وسايل خارج از دستگاه روي پارچه يا كاغذ براي پيشگيري از تقطير
قرار گيرد تا به دماي محيط برسد .
 نكته :اگر هنگام خروج پك هاي پيچيده شده قطرات آب يا رطوبت در
سطح خارجي بسته مشاهده شد وسايل استريل نيستند

نحوة نگهداري اتوكالو :
 روزانه :صفحة كف اتوكالو را از سوراخ آبگذر اتاقك جدا كرده ،تميز
كنيد .لوازم فرعي مثل طبقات و سيني ها را با آب و صابون بشوييد.
سطح آب ژنراتور را كنترل كنيد .سوپاپ اطمينان را بررسي كنيد .
 هفتگي :آبگذر و درزها را تميز كنيد .سوپاپ اطمينان را بررسي كنيد.
 ماهانه :آب دستگاه را تعويض نماييد.
 هر  3ماه :داخل و خارج دستگاه و قسمت بيروني آبگذر را تميز كنيد.
 هر  6ماه :دستگاه توسط نمايندة سرويس تعمير ،بازرسي شود.
 عمر مفيد يك دستگـاه اتـوكـالو  10تـا  15سـال اسـت

ايمني در اتوكالو
 از دستكش مقاوم به حرارت و محافظ چشم استفاده كنيد.
 بعد از آنكه فشار اتاقك اتوكالو به صفر و دماي آن به حدود 60۫C
رسيد كنار درب اتوكالو بايستيد و آنرا باز كنيد .منتظر بمانيد تا ظروف
كمي خنك شوند ،سپس آنها را حمل كنيد.
 هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه اقدام به بارگذاري يا خارج نمودن
وسايل و مواد ننماييد.
 هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه و اتصال آن به پريز اقدام به تميز
نمودن آن نكنيد.
 هرگز پيچهاي محكم كنندة درب را در هنگام كار دستگاه شل و سفت
نكنيد.


اصول اساسي در استفاده از ستهاي استريل












فقط يك شئي استريل مي تواند وسيله استريل ديگري را لمس نمايد .لمس نمودن يك جسم
استريل با يك غير استريل به اين مفهوم است كه آلودگي رخ داده است.
 -2از ريختن هر محلول روي يك پارچه يا كاغذ مورد استفاده بعنوان زمينه ي استريل
اجتناب نماييد .رطوبت از راه پارچه يا كاغذ استريل نفوذ كرده و زمينه را آلوده مي
كند.
 -3اجسام استريل را باال تر از سطح كمر نگهداريد  .رعايت اين نكته به قرار گرفتن
شئي در معرض ديد كمك نموده و از آلودگي تصادفي آن جلو گيري مي كند.
 -4از صحبت كردن  ،سرفه يا خم شدن روي يك زمينه يا شئي استريل خودداري كنيد.
 -5هرگز در اطراف زمينه استريل حركت نكرده و راه نرويد يا پشت خود را به آن
ننماييد .رعايت اين مسئله از آلو دگي احتمالي ناحيه اي كه دور از ديد شماست پيشگيري
مي كند.
-6در صورت لزوم از پنس هاي خشك استريل استفاده نماييد پنس هاي كه در محلول
ضد عفوني قرار مي گيرند استريل نمي باشند.
 -7لبه خارجي يك ست استريل را آلوده در نظر بگيريد.
 -8چنانچه نسبت به استريل بودن يك شئي مشكوك هستيد آنرا آلوده فرض كنيد.

