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 הנחיות בטיחות לשימוש באוטוקלב לחיטוי ועיקור

 קור כלים וחומרים ביולוגיים. המכשיר פועל באמצעות קיטור בלחץ להשמדת יאוטוקלב הוא כלי לע
 החיידקים.

 מיקרו אורגניזמים באמצעות לחץ גבוה  , חיידקים,וניקוי בקטריות השמדה שלתהליך  -עיקור
 .מעלות 100וטמפרטורה של מעל 

 הוא הגורם האחראי על הניהול התקין של המעבדה תחת פיקוחו של ראש המחלקה.  מהנדס מעבדה 

 ומנהלית אחראי לפעילותה התקינה של המחלקה מבחינה אקדמיתה הגורם -ראש מחלקה. 

 

 : הדרכות 

  אוניברסיטת אריאל בשומרון מקיימת הדרכות תקופתיות על צרכי חיטוי ועיקור כלים, מצעים ופסולת
 ביולוגית. 

  .הדרכה להפעלת האוטוקלב מתבצעת על ידי מהנדסי המעבדה במסגרת הדרכות בטיחות כלליות 

 .בקלסר  תיעוד עובד שעבר הדרכה יישמר עובד שלא עבר הדרכה כנ"ל לא יוכל לעבוד עם אוטוקלב
 הדרכות.

 

 :כלים לשימוש באוטוקלב 

  שקיות ייעודיותמיכלים מנירוסטה, או. 

  שקיות פלסטיק )פוליפרופילן( שקופות, לסילוק פסולת ביולוגית. שקית כזו יש להכניס לתוך דלי
 ולסמן בסרט אוטוקלב.מנירוסטה 

  מ"ל מים לחומר היבש שבשקית. 150יש להכניס בזהירות  

  כדי לאפשר פזור חום יעיל. ,השקית בצפיפותאין למלא את 

 .בקבוקי זכוכית 

 ( למניעת גלישת הנוזלים.2/3הבקבוקים ימולאו בנפח מקסימלי של שני שליש )  

 פוצצותם.תהבקבוקים ייחתמו בפקקים לא הדוקים, למעבר חופשי של אדים ולמניעת ה 

 אין לפתוח את מכשיר האוטוקלב בטרם יראה מד החום כ- C °60 .ולחץ אטמוספרי 

 

 

 

 

 : מהלך הפעולה באוטוקלב 
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 תא האוטוקלב יחומם לפחות עד ל- C °101 . 

 לא יוכנסו. C °100 -רתיחה מתחת לנקודות  חומרים נדיפים בעלי

  30-20כשיגיע החום לטמפרטורה הרצויה, יש לבצע עיקור במשך ( דקות ב 10דקות- C °121.) 

 עד לטמפרטורה ולחץ המאפשרים פתיחת דלת האוטוקלב:  ריש להמתין בתהליך הקירו 

 .C °60, חום 0 -לחץ

  .בשלב זה אפשר להוציא מהאוטוקלב חפצים יבשים 

 אם מדובר בחפצים רטובים כגון בקבוקים עם נוזלים, יש להמתין לירידה נוספת של הטמפרטורה.

 

 : עבודה יעילה ובטוחה באוטוקלב

 באוטוקלב תלוי בזמן שבו נמצא המטען באוטוקלב, וכן בכמות החומר ובסוג המיכל.  עיקור יעיל 

 בדוק שמסנן תעלת הניקוז אינו חסוםיש ל. 

 בקבוקים וכו' אינם אטומיםההשקיות, כי וודא יש ל. 

 וודא שמכסי בקבוקים אינם סגורים היטביש ל. 

 השתמש במכלים שהם מוליכי חום טוביםרצוי ל. 

 באופן הטוב ביותר. ן בצורה שתאפשר פיזור הקיטורהמטעאת סדר יש ל 

 הפעלה בהתאם לסוג המטעןהתוכנית את ר ובחיש ל. 

 לחץ, זמןטמפרטורהדא קיום תנאי התוכנית: יש לוו ,. 

 וודא ביצוע עיקור יעיליש ל. 

 

 

 סיכונים הקיימים העבודה באוטוקלב

 בריחת קיטור או נוזלים חמים. 

 התפוצצות או שבירת כלי זכוכית. 

  לתוך האוטוקלבמהכלים המעוקרים שחרור גזים רעילים. 

  עקב חסימת מסנן הניקוזחמים הצטברות קיטור ומים. 

 /חיצוני( דפנות חמות )פנימי. 

 שפך חומר ביולוגי מזוהם לפני העיקור. 
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