
 دانشگاه علوم پسشکی ایران

 شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

 دستورالعمل اتوکالو

لیال نصیری کارشناس مسئىل آزمایشگاه : تهیو و تنظیم   Page 1 
 

 اتوکالو
 

در ایي دستگبُ چَى اس حزارت .ٍسیلِ ای است کِ ثب استفبدُ اس حزارت ثخبر آة تحت فشبر ، ثزای استزیل کزدى ثِ کبر هی رٍد

 درجِ کوتز اس فَر ًگِ داشت درًتیجِ هَاد ٍ ٍسبیل 30-40هزطَة استفبدُ هی شَد هی تَاى دهبی السم ثزای استزیل کزدى را    

ثب ایي ٍجَد استزیل کزدى ثب اتَکالٍ الشاهبً ثِ هعٌی کشتي ٍیزٍس ّب ًوی . حسبس ثِ حزارت را هی تَاى ثب ایي دستگبُ استزیل کزد

 . استزیل کزدى تَسط اتَکالٍ اس سهبًی آغبس هی شَد کِ اتَکالٍ ثِ دهبی هٌبست خَد رسیذُ ثبشذ. ثبشذ

 : پیشنهادی اتوکالو- شرایط کاری 
 

 کل زمان (دقیقه)حداقل زمان  فشار C ºدما

115 0.75 30 50 

122 1.15 15 40 

128 1.50 10 30 

136 2.25 3 20 

 

 :اصول کلی کاربا اتوکالو

 
  .(اتَکالٍ تب لجِ حبهل، ثب آة هقطز پز شَد )پیش اس قزار دادى هَاد در اتَکالٍ اس کبفی ثَدى هقذار آة هطوئي شَیذ  (1

اس سبلن ثَدى ٍاشز الستیکی . ٍ پیچ ّب آى کبهالً سفت شًَذ (ثِ صَرت ضزثذری )درة اتَکالٍ ثِ طزس صحیح ثستِ شَد  (2

 . درة هطوئي شَیذ

ثعذ اس . دریجِ خزٍج َّا را ثجٌذیذ  (هثل دم رٍثبُ )دریچِ خزٍجی َّا ثبس ثبشذ پس اس خزٍج جزیبى هٌظوی اس ثخبر  (3

 . رسیذى ثِ دهبی هَرد ًظز ،دهب ثبثت ًگِ داشتِ ٍ سهبى را ثجت کٌیذ

 دقیقِ 20 درجِ سبًتیگزاد رسیذ درة اتَکالٍ را ثِ آراهی ثبسکٌیذ، 60پس اس پبیبى سهبى هَرد ًظز ، ٍقتی دهب ثِ حذٍد  (4

 . هٌتظز ثوبًیذ تب ظزٍف خشک شًَذ

 . لَلِ ّب را ثیشتز اس دٍسَهأى ،پز ًکٌیذ (5

 .  سبًتیوتز فبصلِ داشتِ ثبشٌذ5ثبیذ اشیبء ثب یکذیگز ٍ ًیش ثب دیَارُ ّبی اتَکالٍ حذاقل  (6
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 هیلی 1500 دقیقِ ٍ 21 هیلی لیتز هحیط کشت 1000 دقیقِ ، 18 هیلی لیتز هحیط کشت 500سهبى پیشٌْبدی ثزای  (7

 هیلی لیتز هحیط کشت سِ دقیقِ ثِ سهبى ستزٍى سبسی 500ثِ طَر کلی ثزای افشٍدى ّز .  دقیقِ است24لیتز کشت 

 .اضبفِ هی شَد

  . (ّزگش پیش اس پبیبى صذای سَت درة راثبس ًکٌیذ )ثعذ اس اتوبم صذای سَت، پیچ ّبی درة را ثِ آراهی ثبس کٌیذ  (8

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه علوم پسشکی ایران

 شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

 دستورالعمل اتوکالو

لیال نصیری کارشناس مسئىل آزمایشگاه : تهیو و تنظیم   Page 3 
 

 

 نحوه استریلیساسیون اتوکالو

 :کنترل کیفی اتوکالو 

  ًَُار چست هخصَص اتَکالٍ ، ًَار حبٍی یک اًذیکبتَر هی ثبشذ کِ در صَرت رسیذى ثِ حزارت : ثزای ّز ثبر استفبد

چست اتَکالٍ ثِ ّیچ ٍجِ جْت کٌتزل کیفی کبرثزد ًذارد ٍ فقط ًشبًِ . هَرد ًظز، رًگ آى سیبُ یب قَُْ ای هی ثبشذ

 . قزار گزفتِ یب ًِ  ( درجِ 121ثب حزارت  )ای است اس ایٌکِ آیب ثستِ هَرد ًظز داخل دستگبُ 

 .در چسب اتوکالو از دو نشانگر شیمیایی استفاده شده است

 . ثز سِ عبهل سهبى، ثخبر، ٍ دهب ًظبرت هی کٌذ: TSIنوار (1

اهکبًثجت تبریخ ستزٍى سبسی، ًبم فزد ستزٍى کٌٌذُ ٍ ًبم هحیط کشت ثز رٍی ایي  : Steri-Recordبرچسب  (2

 . ثزچست ٍجَد دارد

 

 :کنترل هفتگی 

 ثبسرسی دریچِ تخلیِ َّا، ٍاشز ٍ شیز ایوٌی در فَاصل ّفتگی  تَصیِ هی شَد. 

  (ثبیذّفتِ ای یک ثبر تویش شَد )آة گذر ٍ درسّب ٍ سَپبح اطویٌبى را اس ًظز تویشی چک کٌیذ . 

  هحیط کشت تلقیح شذُ تَسط یک کَکسی :  استفبدُ اس هحیط کشت تلقیح شذُ ثبکتزی ّبG+ یک ثبسیل ، 

G-ّز گًَِ . در اتَکالٍ قزار دادُ هی شَد، پس اس پبیبى کبر اس هحیط ّبی هشثَر یک سبة کبلچز دادُ هی شَد

 . ایي کٌتزل ّفتِ ای یک ثبر تَصیِ هی شَد. رشذ هیکزٍة ًشبًِ اتَکالٍ ًبهٌبست هی ثبشذ

 :کنترل ماهیانه 

  

ٍیبل هحتَی اسپَر ثبسیلَس استئبرٍتزهَ فیلَس در ثیي سبیز ٍسبیل قزار دادُ هی شَد ٍ پس اس پبیبى اتَکالٍ ، 

 .  ٍیبل ثز رٍی هحیط کشت ثالد آگبر شکستِ هی شَد، در صَرت رشذ ایي ثبسیلَس اتَکالٍ هٌبست ًوی ثبشذ
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