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 هيدرو کالو:
پايش بيولوژيکی:
دستگاه باید قابلیت غیر فعال سازی میکروبی اسپور بااتتری ( )Geobacillus stearothermophilusبا میانا
حداقل تا  6تاهش لگاریتمی در پای  81را داشت باشد.
روش آزمون:
اندیکاتور بیولوژیکی در سخت ترین مناطقی ت باید بی خطرسازی انجام شود قرار داده شود بارای ایان تاار
الزم است شرتت سازنده یا وارد تننده مکانی را از قبل در دیواره دستگاه تعبی نماید تا اندیکاتور بیولوژیکی
ب راحتی در آ قرار گیارد و توساخ خارد تان خارد ن اود .بعاد از ارارای برناما ساترو ساازی انادیکاتور
بیولوژیك را ب آزمای گاه منتقل نموده و با تور ب دستورالعمل شرتت ساازنده انکوباسایو نماییاد(معماوال
اندیکاتور بیولوژیك در دمای  66 -62درر سانتی گراد انکوباسیو می گردد) .سپس تغییار رنا
بررسی گردد .تغییر رن

در آ

ن انگر تغییر  pHدر محایخ ت ات و رشاد باتتریاایی مای باشاد تا ن ااندهنده

عملکرد نامناسب دستگاه است و عدم تغییر رن

 ،ن اا دهناده از باین رفاتن باسایلو

و صاحت عملکارد

دستگاه است.
 الزامات عملياتی:
 تجهینات غیرفعالساز میکروبی رهت میکروب زدایی پسماند عفاونی و تیان و برناده تااربرد دارد و نبایاد
برای سایر پسماندها ( پسماند دارویی و شایمیایی ،فلانات سانگین ،ماواد رادیواتتیاو  ،سیستوتوتسایك و
غیره) استفاده گردد.
 تاریخ انقضاء اندیکاتورهای بیولوژیکی چك شود.
 دستگاه باید حداقل سالی یکبار تالیبره شود و مستندات آ مورود باشد.
 مستندات مر بوط ب انجام فرآیند و بررسی صحت عملکرد دستگاه ورود داشت باشد
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منابع:
- ANSI/AAMI ST79:2017
- ISO 11140:2014
- GUIDELINE C-17, Non-Incineration Technologies, for Treatment of
Biomedical Waste, Ministry of the Environment,October 2002
 دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پاایش میکروبای ،شایمیایی و مکاانیکی دساتگاه هاای غیرساوز بای خطرساازپسماند ،آزمای گاه مررع سالمت ،تابستا 31
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انديکاتورهای اسپور باکتريايی
اندیکاتورهای بیولوژیکی معموال ب صورت ویال آمپولی ،ویاال غاال

پالساتیکی ،ناواری و غیاره مای

باشند.
انديکاتورهای بيولوژيکی ويال غالف پالستيکی
چنانچ از اندیکاتور بیولوژیك از نوع غال
طی مدت  2ساعت تپسول شی
ای با تاغذ آغ ت ب اسپور باسیلو

پالستیکی استفاده می شود پس از پایا فرایند بی خطار ساازی

ای داخل آ شکست تا محیخ ت ت و اندیکاتور pHداخل تپسول شی ا
در تما

قرار گیرد سپس انکوباسیو گردد.

انديکاتورهای بيولوژيکی ويال آمپولی
در صورت استفاده از اندیکاتور بیولوژیك از نوع آمپولی در فرایناد بای خطار ساازی ،پاس از پایاا سایکل
تاری دستگاه بی خطر ساز ب آزمای گاه منتقل و انکوباسیو گردد.
انديکاتورهای بيولوژيکی نواری
پس از پایا فرایند ،نوار اندیکاتور بیولوژیك ب آزمای گاه منتقل و در تنار شعل با پنس استریل (شرایخ
آسپتیك) ،نوارحاوی اسپور از پاتت آ خارج گردد سپس در داخل لول حاوی محایخ ت ات تریپتیاك
سوی براث) (TSBتلقیح شود و با تور ب دستورالعمل شرتت ساازنده انکوباسایو گاردد .لولا محایخ
ت ت از نظر ایجاد تدورت بررسی گردد ایجاد تدورت عالمت رشد باتتریایی است.
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 تست های کنترلی
کنترل مثبت انديکاتور بيولوژيک:
برای بررسی زنده بود اسپور اندیکاتور بیولوژیکی از تنترل مثبت اساتفاده مای گاردد .بارای ایان تاار،
اندیکاتور بیولوژیك را بدو آ ت اتوتالو شود انکوب نمایید .باسیلو
رشد تند و رن

محیخ ت ت تغییر نماید  .اگر تغییر رن

قابل اعتماد است  .اگر این ویال تغییر رن

مورود در این ویال حتما" باید

در این ویال ایجاد شود ،نتایج ساایر ویاال هاا

ندهد ،ن ا دهنده این است ت یکی از این موارد م کل دارد:

اسپورها زنده نبوده اند یا محیخ ت ت سالم نبوده است ( این دو دلیل در اثر عدم رعایت شرایخ نگهداری رخ
می دهد)  ،روش انکوب ترد توسخ تاربر ب درستی انجام ن ده است ،دمای انکوباتور در بازه تعریا

شاده

نبوده است.

کنترل منفی برای لوله های حاوی محيط کشت:
از تنترل منفی برای بررسی آلوده نبود محیخ ت ت استفاده می گردد .لول های حاوی محیخ ت ت طی
مدت  41-24ساعت انکوباسیو شده سپس از نظر ایجاد تدورت ت عالمت رشد باتتریایی بررسای مای
گردد .اگردر لول ها ت ت تدورت ایجادن ود ،نتایج سایر لول های حاوی محیخ ت ت قابل اعتماد می
باشد.
معموال از یك لول حاوی محیخ ت ت رهت تست تنتارل منفای در تناار ساایر لولا هاای حااوی ناوار
اندیکاتور بیولوژیك استفاده می گردد.
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