
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی 







کلیات

بیولوژیک) شیمیایی، (مکانیکی، پایش انواع

مایکروویو/اتوکالو تلفیقی سیستم



شروع از بعد ویژه به گندزدایی، و سازي سترون فرایند مراحل همه

تجهیزات جدید (version) هاي نسخه از استفاده و تعمیر کار، به
شوند. اعتباربخشی باید





شوند. اعتباربخشی باید

از استفاده و فیزیکی پارامترهاي کردن چک با اعتباربخشی

شود. می انجام شیمیایی و/یا بیولوژیک هاي روش و اندیکاتورها

کسب براي دائم طور به مستمر پایش باید اعتباربخشی، کنار در

شود. انجام سترون محصول داشتن از اطمینان



،مصرف یکبار پتري ظروف آزمایشگاه، در میکروبی هاي کشت تمام

کشت کردن مخلوط و تلقیح انتقال، در استفاده مورد وسایل و ابزار
و شوند اتوکالو آزمایشگاه در ابتدا باید عفونی مواد و میکروبی هاي



و شوند اتوکالو آزمایشگاه در ابتدا باید عفونی مواد و میکروبی هاي
بپیوندند. بیمارستان در عفونی پسماندهاي سایر جریان به سپس

آن، رطوبت مقدار پسماند، حجم و نوع به بندي، بسته نوع انتخاب

(monitoring) پایش تکنیک و (handling) دستکاري مراحل
دارد. بستگی







بسته پالستیکی هاي کیسه در معموال" جامد نیمه و جامد پسماندهاي

شوند. می بندي

و دار درپوش هاي فالسک ها/ بطري در باید مایع عفونی پسماندهاي

گیرند. قرار نگهدارنده مخازن یا نشت غیرقابل




گیرند. قرار نگهدارنده مخازن یا نشت غیرقابل

از معموال" و دارد نیاز خاصی توجه به برنده و تیز مواد بندي بسته
شود. می استفاده Safety Box

شوند بسته ایمن طور به باید پالستیکی هاي کیسه شامل ظروف همه
شود. جلوگیري پسماند ریختن و نشت از تا



کننده سترون ماده نفوذ به کمک و پسماندها مناسب آوري جمع براي

با نباید ظروف یا ها کیسه ظرفیت 3/4 یا 2/3 از بیش آنها، داخل در
بست. خوبی به را آنها در بتوان تا شود پر پسماند





بست. خوبی به را آنها در بتوان تا شود پر پسماند

این باید بنابراین شوند، پاره نباید حمل حین در پسماند هاي کیسه
جعبه، سطل، مثل محکم نیمه یا محکم ظروف داخل در ها کیسه
داخل در که این یا گیرند قرار محکم کاغذي هاي کیسه یا کارتن

.(double bagging) شوند داده قرار دیگري کیسه

پر پسماند از نباید پسماند خطرساز بی دستگاه محفظه نصف از بیش
شود.





سترون فرایند فیزیکی هاي شاخص ثبت و مشاهده شامل

ها درجه توسط شده داده نشان گندزدایی، یا هاسازي درجه توسط شده داده نشان گندزدایی، یا سازي
است. دستگاه از استفاده بار هر در ها ثبات و (gauges)



این با را سازي سترون فرایند نتیجه توانند می شیمیایی اندیکاتورهاي 

کنند. پایش است، دسترس در فورا" آنها نتیجه که مزیت

دارند: عملکرد چندین شیمیایی هاي روش یا اندیکاتورها 

بوویدیک) آزمون (مثل کننده سترون دستگاه عملکرد صحت بوویدیک)بررسی آزمون (مثل کننده سترون دستگاه عملکرد صحت بررسی •

بندي بسته کنترل (سیستم گندزدایی یا سازي سترون فرایند کنترل •

قرار ظروف یا بندي بسته داخل که تلفیقی اندیکاتورهاي یا فرایند، یا
دنریگ) یم

یا بندي بسته روي که فرایند (اندیکاتورهاي تدارکاتی اطالعات •

ندارند) کارایی پسماند، مورد در و گیرند می قرار ظرف



دستگاه کار شروع از بعد روزانه طور به بوویدیک: آزمون الف)

بندي بسته داخل پایش اندیکاتور بنديب) بسته داخل پایش اندیکاتور ب)

:(Package Monitoring Indicators (PMI))

دستگاه از استفاده بار هر در

دستگاه از استفاده بار هر در بخار: نفوذ پایش اندیکاتور ج)



ها میکروب نوع ترین مقاوم باکتریایی اسپورهاي که آنجا از

یا سازي سترون فرایند براي اساسی و پایه شوند، می محسوب
نمایند. می فراهم گندزدایی





از اسپور 1×106 تا 1×105 حاوي معموال" بیولوژیک اندیکاتورهاي
هستند. ها باسیلوس ترین مقاوم

پایش براي روز، 1-3 بین طوالنی پاسخ دلیل به اندیکاتورها این

دارند. کاربرد اعتباربخشی اهداف براي و نیستند مناسب مستمر



پایش که هایی سیستم در یا هفتگی طور به باید ها آزمون این از

گردد. استفاده روزانه طور به شود، نمی انجام مستمر شیمیایی

ماده نفوذ احتمالی شرایط بدترین در باید بیولوژیک اندیکاتورهاي 



ماده نفوذ احتمالی شرایط بدترین در باید بیولوژیک اندیکاتورهاي

گیرند. قرار پسماند ظروف یا ها بسته داخل به کننده سترون

نوار صورت به است ممکن استفاده، نوع حسب بر اندیکاتورها این

شوند. تهیه آمپول یا ویال کاغذي،

























2450 MHz بسامد با مایکروویوها عمل با ها میکروارگانیسم بیشتر

پسماندها در موجود آب شوند. می نابود 12/24 cm موج طول و
وسیله به عفونی اجزاء و شود می گرم مایکروویوها توسط سریعا"



وسیله به عفونی اجزاء و شود می گرم مایکروویوها توسط سریعا"
شوند. می نابود گرمایی هدایت

و کند می هدایت پسماند به محیط از را انرژي شده، اشباع آب بخار

بینند. می گرما باال اطمینان درجه با و سرعت به پسماند سطوح
گذشت با و کند می ایجاد گرما مواد، درون در سرعت به مایکروویو

شود. می یکی پسماند مرکزي قسمت و سطح دماي زمانی، اندك



،اند کرده دریافت حرارت حد از بیش مایکروویو، توسط که هایی قسمت

سیال ویژگی خاطر به مازاد انرژي و شوند می تر خنک بخار با تماس در

بخار بنابراین شود. می هدایت سردتر نقاط به فورا" اشباع، بخار بودن
مواد میان در حرارتی سریع سازي یکسان براي ابزاري عنوان به آب



مواد میان در حرارتی سریع سازي یکسان براي ابزاري عنوان به آب
کند. می عمل شده، مایکروویو ناهمگون

مانند موادي قلیاها، اسیدها، انفجار، قابل مواد براي فرایند این

کنند، می تولید سمی مایعات یا گازها که شیمیایی پسماندهاي
است. نامناسب رادیواکتیو پسماندهاي و سیتوتوکسیک پسماندهاي



و ها قوطی ها، بطري مثل دربسته ظروف کاربر، ایمنی حفظ براي

در گرفتن قرار از قبل که آن مگر گیرند، قرار دستگاه این در نباید ...
از ظروف این انفجار خطر احتمال تا شود باز کمی آنها در ازدستگاه، ظروف این انفجار خطر احتمال تا شود باز کمی آنها در دستگاه،

برود. بین



مکانیکی: پایش 

داده نشان زمان) یا فشار (دما، سازي سترون فرایند فیزیکی هاي شاخص ثبت و مشاهده شامل
است. ها بات ث و (gauges) ها درجه توسط شده

:شیمیایی پایش 



شیمیایی: پایش

و Steam ،Time هاي شاخص بودن مناسب دادن نشان براي TST شیمیایی اندیکاتور
موردنظر شرایط به وقتی TST نوار رود. می کار به بندي بسته داخل در Temperature
است). شده داده نشان TST نوار روي بر معموال" رنگ تغییر (این دهد می رنگ تغییر برسد،

بیولوژیک: پایش

و Bacillus atrophaeus ATCC 9372 روش، این براي آزمون هاي ارگانیسم
(SAL≤ 106CFU) Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953

شود. استفاده هفتگی طور به باید ها آزمون این از است.



شیمیایی اندیکاتور دهید، قرار تنزیب الیه چند Safety Box یک ته در

Geobacillus stearothermophilus بیولوژیک اندیکاتور ویال ،TST
آن در را Bacillus atrophaeus بیولوژیک اندیکاتور نوار پاکت و



آن در را Bacillus atrophaeus بیولوژیک اندیکاتور نوار پاکت و
به نزدیک و کرده گذاري عالمت را ظرف ببندید. کامال" را آن در بگذارید،

کنید . اجرا را سازي سترون برنامه دهید. قرار پسماند کیسه در بار مرکز

خارج Safety Box داخل از را شیمیایی اندیکاتور فرایند، پایان از پس -

شده حاصل شیمیایی اندیکاتور در نظر مورد رنگ تغییر که کنید چک نمایید.
کنید. ثبت را نتیجه باشد.



Bacillus بیولوژیک اندیکاتور نوار پاکت فرایند، پایان از پس -

2 مدت طی و بیاورید بیرون Safety Box داخل از را atrophaeus
استریل پنس با شعله کنار در آزمایشگاه، در را اندیکاتور نوار ساعت
کشت محیط حاوي لوله داخل در و نمایید خارج آسپتیک) کشت(شرایط محیط حاوي لوله داخل در و نمایید خارج آسپتیک) (شرایط
تلقیح براث دایجست کازئین بین سوي یا (TSB) براث سوي تریپتیک
نمایید، انکوبه 36ْc± 1 دماي در ساعت 24-48 مدت به را لوله کنید.
رشد عالمت که کدورت ایجاد نظر از روز هر را کشت محیط لوله
این وجود نظر از باید رشد هرگونه مشاهده نمایید. بررسی است، باکتریایی
کشت هاي محیط روي بر را آن باید بنابراین گردد، بررسی باسیلوس

کنید. ثبت را نتیجه و داده مجدد کشت مناسب،



Geobacillus بیولوژیک اندیکاتور ویال فرایند، پایان از پس -

و بیاورید بیرون Safety Box داخل از را stearothermophilus
کشت محیط تا بشکنید را آن داخل اي شیشه کپسول ساعت 2 مدت طی
اسپور به آغشته کاغذ با اي شیشه کپسول داخل pH اندیکاتور و



اسپور به آغشته کاغذ با اي شیشه کپسول داخل pH اندیکاتور و
در ساعت 24-72 مدت به را ویال سپس گیرد، قرار تماس در باسیلوس

کنید. بررسی را آن در رنگ تغییر و نمایید انکوبه 56ْc ± 1 دماي

در را آن توان می ها، ویال این مخصوص انکوباتور خرید صورت در
این در داد. قرار پسماند ساز خطر بی دستگاه قرارگیري محل همان
نمودن درگیر و آزمایشگاه به ها ویال این انتقال به نیازي دیگر صورت،

باشد، می 36ْc ± 1 آنها دماي معموال" که آزمایشگاه انکوباتورهاي
نیست.



و باکتریایی رشد نشانگر زرد، به بنفش از کشت محیط رنگ تغییر

عدم و است دستگاه عملکرد صحت عدم و کشت محیط pH تغییر
عملکرد صحت و باسیلوس رفتن بین از دهنده نشان رنگ، تغییر

کنید. ثبت را نتیجه است. دستگاه



عملکرد صحت و باسیلوس رفتن بین از دهنده نشان رنگ، تغییر
کنید. ثبت را نتیجه است. دستگاه

از پس باشد، شده ایجاد بیولوژیک اندیکاتورهاي در رنگ تغییر اگر

شوند. سترون دوباره باید ها بسته همه مشکل، رفع



Bacillus بیولوژیک اندیکاتور نوار براي منفی کنترل

لوله سایر کنار در منفی کنترل لوله یک از همیشه :atrophaeus
کنترل لوله این کنید. استفاده بیولوژیک اندیکاتور نوار حاوي هاي
محیط نبودن آلوده بررسی براي و است کشت محیط حاوي فقط منفی



محیط نبودن آلوده بررسی براي و است کشت محیط حاوي فقط منفی
داخل بیولوژیک، اندیکاتور نوار حاوي هاي لوله سایر کنار در کشت،

گیرد. می قرار انکوباتور

دماي در ساعت 24-48 مدت به ها لوله سایر همراه به را لوله این

ایجاد نظر از روز هر را کشت محیط لوله نمایید، انکوبه 36ْc±1
لوله در اگر نمایید. بررسی است، باکتریایی رشد عالمت که کدورت
نمی اعتماد قابل ها لوله سایر نتایج شود، ایجاد کدورت منفی کنترل

باشد.



Bacillus بیولوژیک اندیکاتور نوار براي مثبت کنترل

نوار میکروارگانیسم بودن زنده بررسی براي یکبار وقت چند :atrophaeus
نوار یک کار این براي کنید. استفاده مثبت کنترل از بیولوژیک اندیکاتور
قرار پسماند ساز خطر بی دستگاه داخل در که آن بدون را بیولوژیک اندیکاتور



قرار پسماند ساز خطر بی دستگاه داخل در که آن بدون را بیولوژیک اندیکاتور
خارج آن پاکت از آسپتیک) (شرایط استریل پنس با شعله کنار در باشد، گرفته
سوي یا (TSB) براث سوي تریپتیک کشت محیط حاوي لوله داخل در و نمایید

کنید. تلقیح براث دایجست کازئین بین

انکوبه 36ْc ± 1 دماي در ساعت 24-48 مدت به ها، لوله سایر همراه به
رشد عالمت که کدورت ایجاد نظر از روز هر را کشت محیط لوله نمایید،
ایجاد کدورت و رشد مثبت، کنترل لوله در اگر نمایید. بررسی است، باکتریایی

باشد. نمی اعتماد قابل ها لوله سایر نتایج نشود،



Geobacillus بیولوژیک اندیکاتور ویال براي مثبت کنترل

بودن زنده بررسی براي یکبار وقت چند :stearothermophilus
اندیکاتور ویال یک کار، این براي کنید. استفاده مثبت کنترل از میکروارگانیسم
گرفته قرار پسماند ساز خطر بی دستگاه داخل در که آن بدون را بیولوژیک





گرفته قرار پسماند ساز خطر بی دستگاه داخل در که آن بدون را بیولوژیک
بشکنید اید، کرده خارج دستگاه از که بیولوژیک هاي ویال سایر همراه به باشد،

نمایید. انکوبه و

زرد را کشت محیط رنگ و کند رشد باید حتما" ویال این در موجود باسیلوس
ویال سایر نتایج شود، ایجاد زرد به بنفش از ویال این در رنگ تغییر اگر نماید.

است. اعتماد قابل ها

باسیلوس خودبخودي رفتن بین از دهنده نشان ندهد، رنگ تغییر ویال این اگر

نیست. اعتماد قابل نیز ها ویال سایر نتایج بنابراین است،
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