
یاتوکالو آزمایشگاه

وانواع اتوکال
بندي به منظور این طبقه. شوندبندي میطبقهBوSوNبا توجه به نوع ابزارآالت ، اتوکالوها به سه کالس

.گیردصحت عملکرد استریلیزاسیون با توجه به نوع وسایل صورت می

Nکالس
بر اساس استاندارد این اتوکالو قادر است ابزار آالت جامد بدون . در خرید این نوع اتوکالو باید بسیار دقت کرد

مثل پارچه یا کاغذ هاي (دار به این ترتیب تضمینی براي استریل وسایل پوشش. پوشش را استریل نماید
.و نیز وسایل حفره دار وجود ندارد) مدیکال

Sکالس
تواند این اتوکالو می. شودتوان استریل نمود توسط کارخانه سازنده مشخص میر این نوع اتوکالو میوسایلی که د

Bابزار آالت بدون پوشش جامد یا پوشش دار جامد ، مواد نساجی مثل پارچه ، گاز تک الیه و وسایل سوراخ دار
آن تجهیز شود و قطعاً داراي سیکل تواند با پمپ وکیوم یا بدونمیSیک اتوکالو کالس. را استریل نماید

.کن استخشک

Bکالس
تواند تمام انواع ابزار و وسایل پوشش دار جامد و بدون پوشش ، مواد نساجی و ابزار سوراخ دار این اتوکالو می

تواند تا حدود اتوکالوهاي این رده داراي پمپ وکیوم قدرتمندي است که می. را استریل نمایدAو مدلBمدل
.بار خالء ایجاد کند-0/9



وطرز کار اتوکال

2با فشار ) 1تا 0/8درجه اشباع (به عنوان مثال در بخار خالص . شونداتوکالوها عموماً توسط فشار تنظیم می
پمپ خالء در آغاز مراحل استریلیزاسیون با ایجاد مکش ، . درجه سانتی گراد باشد134دماي بخار باید بار ، 

.شودهواي داخل محفظه را تخلیه کرده ، سپس بخار وارد دستگاه می

ستریل کردن وسایلی که از مواد متخلخل ساخته شده اند مثل منسوجات و ابزار بسته بندي شده که هوا در آن ا
ها به در زمان تخلیه ، هواي داخل محفظه و بسته. شود ، در مقایسه با سایر وسایل بسیار دشوار استس میمحبو

.بیرون کشیده شده و عموماً هر چه زمان مکش بیشتر باشد ، جایگزین شدن بخار مؤثرتر خواهد بود

هاي به همین دلیل دستگاهشود ؛ متناسب با افزایش فشار منفی داخل محفظه ، خارج سازي هوا دشوارتر می
در این روش بخار به . سازندو وارد ساختن بخار را در چند مرحله فراهم می) تخلیه(خودکار امکان کاهش فشار 

.طور متناوب جایگزین هوا شده و راندمان باالتري نسبت به تخلیه تنها دارد

ووزن ، دما و فشار اتوکال

محدوده وزن اتوکالو رومیزي . دهند داراي وزن هاي مختلفی هـستندمیه انجام کاتوکالوها بر اساس نوع کاري 
.کیلوگرم متغیر است60تا 20معموالً بین 

بر اساس استاندارد . شودالمللی توسط کارخانه سازنده تنظیم میدما و فشار در اتوکالو مطابق استانداردهاي بین
دقیقه ، تحت فرآیند 15الت باید حداقل به مدت بار ابزارآ1/2درجه سانتیگراد و فشار 121در دماي 

بار مدت زمان استریلیزاسیون حداقل 2/1درجه سانتیگراد و فشار 134استریلیزاسیون قرار گیرند و در دماي 
.دقیقه است3
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