
   ١اون -فوردستورالعمل فنی 
  ات یکل
  . شودکردن آن به روش حرارت خشک استفاده میعمدتا براي خشک کردن لوازم آزمایشگاهی یا سترون فوراز 

  

   يکاربر یچگونگ
از یـ مـورد ن  يبـاال  يتوانند دماهـا یرند، اما میگیکه با اطمینان کافی تحت نفوذ بخار قرار نم يسترون کردن مواد يبرااون 

)ºC180-160 (ش، یآزمـا  يهـا مثل لولـه  ياشهیاین میزان حرارت براي سترون کردن ظروف ش. رودیکار مرا تحمل کنند، به
  .رودیکار مبه یچیمثل پنس، اسکالپل و ق يآالت فلز يز براینو ها پیپتها، ، فالسکياشهیش يظروف پتر

البتـه کاغـذ و   . اسـتفاده کـرد   ياپنبه يهايا کاغذ کرافت و سربطریمیوینیل آلومیتوان از فویل مین وسایا يبندبسته يبرا
  .کش فراري متصاعد کنندي، ممکن است مواد باکتر)cotton wool(پنبه  يم سوزهایسوزند و این نیم میپنبه ک

طور عمود در آنها را به پوشانده و سپسمی وینیاز جنس کاغذ آلوم یهایرا با کالهک ياشهیش شیآزما يهادرپوش لولهباید  •
  .کندیحفظ م يبعد يره سازیذخ یق هوا در طیاز طر یها را از آلودگدرپوش، لبه لوله. دادقرار  يفلزاي جا لوله

قرار  يآنها در ظروف فلز بسته شوند و سپسر جاذب یغ يهامتر با پنبهیحدود دو سانت یها تا عمقپیپت یفوقان يانتهاباید  •
 يبنـد بسته Kraftتوان آنها را فقط در کاغذ  ی، ماستطور موردي ها فقط بهپیپت نیاز به اگر. درب ظرف بسته شود گرفته و

 .نمود
آنهـا از  ) یه داخلـ یـ ال( يها و آسـتر پوشداغ سترون نمود که در يا هوایاون توان در یم یچ دار را در صورتیدرپ يهايبطر •

 یعـ یسترون سازي از شـکل طب  يکون ساخته شده باشند که در دماهایلیک سیا الستیلن یپروپ یمثل فلز، تفلون، پل يمواد
 .شوندیخارج نم

در  ،شـود کـه ابتـدا آنهـا    یه مـ یتوصـ  .باید از خشک بودن ظروف مطمئن گردید در اون، ياشهیقبل از قرار دادن ظروف ش •
  .گیرندقرار  C100°حرارت 

و در ) بندي محکم و چسـب کـاري شـده   با بسته(شده  يبندقیعا يا فلزی ياشهیها را در ظروف شسیها و گرپودرها، روغن •
 .نمودمتر تجاوز نکنند سترون یک سانتیا عمق یکه از وزن ده گرم  یکوچک يهااندازه

  . ان داشته باشدین و دور آنها جریداغ ب يکه هوا گیرنددر اون قرار  يابه گونهباید  ،هاا بستهیمواد  •
  .بسته و سپس دستگاه روشن گردد اوندرب  در پایان •

و حتی دماي باالتر برسـد تـا همـه     یسترونی انتخاب يشود که اتاقک به دمایشروع م یسترون سازي از زمان يزمان نگهدار
ــمت ــاقســـــ ــند      يهـــــ ــر برســـــ ــورد نظـــــ ــاي مـــــ ــه دمـــــ ــل آن بـــــ ــار داخـــــ ــک و بـــــ   . اتاقـــــ

  .و مدت آن دو تا چهار ساعت است ºC180-160دماي سترون سازي 
فن خنک  يدارا اوناما اگر . ا داخل آن خنک شوندیق بودن دستگاه، ممکن است چند ساعت طول بکشد تا اشیبه خاطر عا

  .شودیع میکننده باشد، مرحله خنک کردن تسر
ر طـو سرد بـه  ياگر هوا. خنک شوند ºC60تر از پایین يتا دما) ظروف و مواد(د تا اتاقک و بار داخل آن یرا باز نکن اوندرب  •

  . داغ هستند یلیترك بخورند چون هنوز خ ياشهیوارد دستگاه شود، ممکن است ظروف ش یناگهان
  .گردداستفاده می ºC100کردن وسایل معموال از دماي کمتر از براي خشک •

  

   ينحوه نگهدار
  .ز گرددیطور ماهانه داخل آن تمبه •
  .صورت پذیرد توسط شرکت پشتیبان یکیتکن کنترلو  يکبار نگهداری هر شش ماه •
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  کنترل کیفیت
 يدر انتهـا ) از قرمز به سـبز (ر رنگ مناسب ییاستفاده شود و تغ) [Browne]لوله براون (از آزمایش فور : هربار استفاده يبرا

  . شود یهر مرحله بررس
، از ود نـدارد وجـ ) شگر درجه حـرارت ینما(که دماسنج  یوجود ندارد مثال زمان یکیزیش فیکه امکان استفاده از پا یدر صورت

لوس یاسـپور باسـ   105کل سترون سـازي حـداقل   ید بتوان نشان داد که سیبا. شود میک مربوطه استفاده یولوژیب يهاآزمایش
  .کندیرفعال میجر را غیته نایس واریلیسوبت

D-Value  اسپورهاي مورد مصرف در حرارتºC160  و  5-10معادلZ-Value    اسـت  25آنهـا حـدود .D-Value  ک یـ در
% 90قـه جهـت نابودشـدن    یاز برحسـب دق یکند و با مدت زمان مورد نیم يریگرا اندازه يزان کشتن باکتریمشخص، م يماد

  .شودیزنده نشان داده م يهاسمیارگان
 Z-Value از جهت یمورد ن) گرادیبرحسب درجه سانت(ري مقاومت حرارتی اسپورها بوده که با مقدار حرارت یگار اندازهیمع

 .شودیده برابر مشخص مبا سرعت اسپورها نابودي 
  ونیبراسیکال

 .ه دستورالعمل دستگاه انجام شودیطبق توص
  یمنیا

 .استفاده از دستکش مقاوم به حرارت و محافظ چشم موقع کار با دستگاه الزم است


