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 -2گرمای خشک:
پايش بيولوژيکی:
دستگاه بهیت اهبیتتغ رتتر ل تهز ستهکر بت روبتر استتری بته گرر ( )Geobacillus stearothermophilusیته
( )Bacillus atrophaeusبه بتزان ح اال ته  6ههش لاهییگمر دی پهیه  81یا داشگه بهش .
ان ی هتری بترلرژیک یا دی سخغ ترین بنهطقر ه بهی سگرون شرن ارای دهت  .برار این تهی الکم استغ
شر غ سهکن

یه واید نن  ،ب هنر یا اک ابل دی دیرای دسگاه ت بته نمهی ته نرای ان ی هتری بترلرژیک بته

یاحگر دی آن ارای گترد و ترسط خرد ن خرد نشرد .ستس برنهبه ستگرون ستهکر( تته دیجته حترای

851

دیجه سهنگر) اجرا گردد .پس اک پهیهن لرآین ان ی هتری بترلرژی ر یا اک داخل دسگاه بترون بتهویی .
روش آزمون:
پس اک پهیهن لراین  ،ان ی هتری بترلرژیک یا به آکبهیشتاه بنگقتل نمترد و بته ترجته بته دستگریال مل شتر غ
سهکن ان ربهسترن نمهیت (ب مرالً ان ی هتری بترلرژیک دی دبهر  56 ± 8دیجه سهنگر گراد ،بته بت

-81

48سهعغ ان ربهسترن بر گردد) .ستس تغتتر ینگ دی آن بریسر گردد .تغتتر ینتگ نشتهنار تغتتتر  pHدی
بحتط شغ و یش به گریهیر بر بهش
نشهن دهن

ه نشهن هن

عمی رد نهبنهسب دسگاه استغ و عت م تغتتتر ینتگ،

اک بتن یلگن بهستیرس و صحغ عمی رد دسگاه اسغ.

 الزامات عملياتی:
 تجهتزا رترل هزسهک بت روبر جهغ بت روب کدایر پسمهن عفترنر و تتتز و برنت

تهیبرد داید و نبهیت

برار سهیر پسمهن هه ( پسمهن دایویر و شتتمتهیر ،لیتزا ستناتن ،بتراد یادیرا گتتر  ،ستسگرتر ستتک و
رتر ) اسگفهد گردد.
 تهییخ انقضهء ان ی هتریههر بترلرژی ر چک شرد.
 دسگاه بهی ح اال سهلر ی بهی هلتبر شرد و بسگن ا

آن برجرد بهش .

 بسگن ا بر برط به انجهم لرآین و بریسر صحغ عمی رد دسگاه وجرد داشگه بهش .
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 نحوه انکوباسيون انديکاتورهای اسپور باكتريايی
ان ی هتریههر بترلرژی ر ب مرال به صری ویهز آبترلر ،ویتهز رتف

پفستگت ر ،نترایر و رتتر بتر

بهشن .
انديکاتورهای بيولوژيکی ويال غالف پالستيکی
چنهنچه اک ان ی هتری بترلرژیک اک نرع رف
طر ب

پفسگت ر اسگفهد بر شرد پس اک پهیهن لراین بر خطتر ستهکر

 4سهعغ تسرز شتشه ار داخل آن ش سگه ته بحتط شغ و ان ی هتری pHداخل تسرز شتشته

ار به هرذ آرشگه به استری بهستیرس دی تمهس ارای گترد ستس ان ربهسترن گردد.
انديکاتورهای بيولوژيکی ويال آمپولی
دی صری اسگفهد اک ان ی هتری بترلرژیک اک نرع آبترلر دی لراینت بتر خطتر ستهکر ،پتس اک پهیتهن ستت ل
هیر دسگاه بر خطر سهک به آکبهیشاه بنگقل و ان ربهسترن گردد.
انديکاتورهای بيولوژيکی نواری
پس اک پهیهن لراین  ،نرای ان ی هتری بترلرژیک به آکبهیشاه بنگقل و دی نهی ش یه به پنس اسگریل (شرایط
آستگتک) ،نرایحهور استری اک په غ آن خهیج گردد ستس دی داخل لرله حهور بحتتط شتغ تریتگتتک
سرر براث) (TSBتیقتح شرد و به ترجه به دسگریال مل شر غ ستهکن ان ربهستترن گتردد .لرلته بحتتط
شغ اک نظر ایجهد

وی

بریسر گردد ایجهد

وی عفبغ یش به گریهیر اسغ.

 تست های كنترلی
كنترل مثبت انديکاتور بيولوژيک:
برار بریسر کن

بردن استری ان ی هتری بترلرژی ر اک نگرز بثبغ استگفهد بتر گتردد .بترار ایتن تهی،

ان ی هتری بترلرژیک یا ب ون آن ه اتر فو شرد ان ربه نمهیت  .بهستیرس برجرد دی این ویهز حگمه" بهی
یش

ن و ینگ بحتط شغ تغتتر نمهی  .اگر تغتتر ینگ دی این ویهز ایجهد شرد ،نگهیج ستهیر ویتهز هته
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اهبل اعگمهد اسغ  .اگر این ویهز تغتتر ینگ ن ه  ،نشهن دهن

این اسغ ه ی ر اک این براید بش ل داید:

استریهه کن نبرد ان یه بحتط شغ سهلم نبرد اسغ ( این دو دلتل دی اثر ع م یعهیغ شرایط ناه ایر یخ
بر ده )  ،یوش ان ربه ردن ترسط هیبر به دیسگر انجهم نش اسغ ،دبهر ان ربهتری دی بهک ت ریت

شت

نبرد اسغ.

كنترل منفی برای لوله های حاوی محيط كشت:
اک نگرز بنفر برار بریسر آلرد نبردن بحتط شغ اسگفهد بر گردد .لرله ههر حهور بحتط شغ طر
ب

 81-48سهعغ ان ربهسترن ش ستس اک نظر ایجهد

گردد .اگردی لرله هه شغ

وی

وی

ه عفبغ یش به گریهیر بریستر بتر

ایجهدنشرد ،نگهیج سهیر لرله ههر حهور بحتط شغ اهبل اعگمهد بر

بهش .
ب مرال اک یک لرله حهور بحتط شغ جهغ تسغ نگترز بنفتر دی نتهی ستهیر لرلته هتهر حتهور نترای
ان ی هتری بترلرژیک اسگفهد بر گردد.
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