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1.AMAÇ: Cihazın doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak

2.KAPSAM: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

3.SORUMLULAR: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanları ve sorumlusu

4.FAALİYET AKIŞI:

4.1 Cihazın açma anahtarı 0-1 konumuna getirilerek cihaz açılmalıdır.
4.2 Cihaz yaklaşık 20 -25 dakika sonra ısınır ceket manometresi 3 bar olduğunda cihaz
çalışmaya hazırdır.
4.3 Her gün her cihaz için ilk yük Bowie - Dick testi olmalıdır.
4.3 Test olumlu ise paketli malzemeler cihaza kâğıt yüzey plastik yüzeye gelecek şekilde, set
ve bohçalar arasında buhar geçişine izin verecek şekilde boşluk bırakılarak yerleştirilmelidir.
Cihaza maksimum %70 dolulukta yükleme yapılmalıdır.
4.4 Yük içerisine mutlaka PCD test paketi içersinde kimyasal (gerekse biyolojik) indikatör
bırakılmalıdır.
4.5 Kapı kapatılmalı, ekrandan cihaza yüklenen malzemeye uygun program seçilerek
BAŞLAT tuşuna basılmalıdır.
4.6 Cihaz yazıcı kısmından program basamaklarını, sıcaklık, basınç ve süre parametrelerini
gösteren bir çıktı verir. Çıktı incelenerek program problemsiz tamamlandıysa cihazın kapağı
açılır.
4.7 Program bitiminde cihaz steril depo tarafındaki kapıyı açar ve 5-10dk.bekleyip yük
boşaltılır.
4.8 Cihazın sıcak olduğu unutulmamalı malzemeler ısıya dayanıklı bir eldiven giyerek çıkarılır.
4.9 Paketleri çıkardıktan sonra cihazın içinde kalıntılar oluşmuş ise mutlaka temizlenmelidir.
4.9 Otoklav ile sterilizasyon işleminde:
•121°C'de 16-25 dakika
•134°C'de 7-10 dakikalık süre olmalıdır.
4.10 Otoklav içindeki malzemeler soğuyunca boşaltılmalıdır. Kontrol sonucu uygun
olmayan paketler steril kabul edilmemeli ve birim sorumlusuna bildirilmelidir.

5.UYARI VE ÖNLEMLER
5.1 Yüksek sıcaklık ve basınç içeren bir ekipmanla çalışıldığı asla unutulmamalıdır.
5.2 Cihazın kazan içi basınç 0 (sıfır) olana kadar kapak açılmamalıdır.
5.3 Cihazın günlük ve haftalık temizliği uygun şekilde yapılmalıdır.

6.BUHAR STERİLİZATÖRÜ TEMİZLİĞİ
6.1 Otoklavın iç yüzü üretici firmanın önerisi dâhilinde temizlenir.
6.2 Temiz su ile durulanmalı ve mutlaka kurulanmalıdır.
6.3 Çember içinde bulunan filtre çıkarılarak yıkanmalı, hava vurulmalı ve tekrar takılmalıdır.
6.4 Kapı contası sık kontrol edilmeli, yırtık ve kopma varsa değiştirilmelidir.


