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به  حرارت خشک استریالیزرکلیات به موارد مربوط  ،گاهنامهشماره در این 

   .دشومرور میاختصار 

  

  

حرارت خشک در صنایع هوافضا، دارویی، وسایل پزشکی، و مراکز درمانی 

  . شوداستفاده می

از  Dry Heat (Heated Air) Sterilizerاستریالیزر حرارت خشک یا  

  . هاي با قدمت در استریلیزاسیون استروش

شود که براي استریل کردن مواردي استفاده میاین روش استریلیزاسیون 

آسیب ببینند و یا اجازه نفوذ به گرماي اتوکالو بخار رطوبت ممکن است با 

روش  1881رابرت کخ در سال . مرطوب در استریالیزر بخار را ندهند

 . نامید "سازکند و مشکل"استریلیزاسیون حرارت خشک را 

ا آن ـا را بـزرهـریالیتند که برخی این نوع استـایی هسـهفور یا آون نام

و اصطالح آون از واژه  fourقاعدتا کلمه فور باید از کلمه فرانسوي . خوانندمی

ها براي یک کوره یا گرفته شده باشد که هر دوي این واژه ovenانگلیسی 

د که در جهت پختن، حرارت نشواي به کار برده میتنور کوچک یا محفظه

  .شوداستفاده می دادن، و یا خشک کردن

   

Dry Heat Sterilizers 
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  :توان به این موارد اشاره کردهاي این روش استریلیزاسیون میاز مزیت

 کامال غیرسمی است 

 کندها استفاده نمیاز مواد شیمیایی و ایزوتوپ 

 گذارداي از خود به جاي نمیماندهدر پایان سیکل، باقی 

 زندآسیبی به محیط زیست نمی 

 نصب آن آسان است 

 استفاده از آن آسان است 

  دما و زمان(در استریلیزاسیون  پارامترهاي موثرکم تعداد( 

 هزینه استفاده نسبتا پایینی دارد 

  به داخل مواد و وسایل دارد) البته به کندي(نفوذ خوبی 

 زندآسیبی به وسایل فلزي و تیز نمی  

  

  

  :شامل این موارد است نکات منفی روش استریلیزاسیون حرارت خشک

  نفوذ دما به داخل بر است، چرا که استریلیزاسیون، زمانتکمیل فرآیند

 شودوسایل و مواد به کندي انجام می

 دماي باالي استریلیزاسیون براي بسیاري از مواد مناسب نیست  

 

Advantages 

Disadvantages 
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:  شودها ممکن میبا استفاده از حرارت خشک، از این راهاستریلیزاسیون  انجام

  . همرفت، رسانایی، تابش حرارتی، مادون قرمز، سوزاندن

نوع عملکرد استریالیزر حرارت خشک هرچه باشد، دو متغیر براي انجام 

  . دما و زمان: روداستریلیزاسیون به کار می

نوع : شوددر حال حاضر، دو نوع کلی از استریالیزر حرارت خشک تعریف می

  . هواي رانشی و نوع) گراویتی(هواي استاتیک 

هاي حرارتی در پایین محفظه نوع هواي استاتیک همان نوع آون هستند که المنت

این نوع استریالیزر . شوندوجود دارند و باعث انتقال هواي گرم از طریق همرفت می

کردن و رسیدن به دماي الزم حرارت خشک به نسبت نوع هواي رانشی، در گرم

تري نیاز دارد و در کنترل دما در چمبر استریالیزر، براي استریلیزاسیون، زمان بیش

  .تري داردیکنواختی کم

یا همرفت مکانیکی، استریالیزر مجهز به یک دمنده است که  در نوع هواي رانشی

در این نوع استریالیزر . آوردهواي گرم را با سرعت باال در چمبر به گردش در می

   .شودانجام میحرارت خشک، انتقال انرژي به ابزار تندتر 

ریالیزرهایی که با حرارت خشک و با روش همرفت کار ـدو روش کلی در است

 ،در نوع گروهی، مانند استریالیزرهاي رومیزي. گروهی، پیوسته: کنند وجود داردمی

تریل ـیرند و اسـگزمان در معرض حرارت قرار میگروهی از وسایل به شکل هم

Types 
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، وسایل با نرخ مثال با استفاده از تسمه نقاله، در نوع فرآیند پیوسته. شوندمی

  . گیرندمورد فرآیند استریلیزاسیون قرار میمشخصی از طریق همرفت 

تقریبا تمام استریالیزرهاي حرارت خشک که مانند نوع رومیزي، گروهی از 

اده ـفـتریکی استـرارتی الکـهاي حکنند، از المنتریل میـان استـزموسایل را هم

گرم شدن؛ : ها شامل سه مرحله کلی استیک سیکل معمول آن. دکننمی

ترین نوع استاتیک یا گراویتی، که در آن گرم ساده. استریلیزاسیون؛ خنک شدن

کند که شود، به این شکل عمل میانجام می) گراویتی(کردن با همرفت طبیعی 

ر گرم قرار شود و سپس بار یا وسایل در چمباستریالیزر تا دماي مطلوب گرم می

شود و در پایان وسایل شوند، و زمان الزم براي استریلیزاسیون طی میداده می

  . تا خنک شوندشوند برداشته می
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در نوع هواي رانشی، استریالیزرهایی که مانند نوع رومیزي به شکل گروهی و 

در یک نوع، . شودکنند، کار به دو روش انجام میزمان تمام وسایل را استریل میهم

شود، و در نوع دیگر گرم کردن از دماي محیط گرم نگه داشته می پیوستهچمبر 

باال با سرعت  شدهدر نوع پیوسته، در داخل چمبر همواره هواي گرم. شودآغاز می

شوند و زمان الزم براي در زمان نیاز، وسایل در چمبر قرار داده می. در گردش است

تر بودن دماي وسایل، البته به دلیل پایین .شودو سپري می استریلیزاسیون انتخاب

گردد و سپس زمان ه دماي مطلوب بازمیـبآیـد و سپس کـمی پایـین میابتدا دما 

در پایان زمان استریلیزاسیون، وسایل . کنداستریلیزاسیون آغاز به سپري شدن می

در خارج از چمبر طی شدن شوند و زمانی را براي خنکداخل چمبر برداشته می از

  . کنندمی
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گیرد، وسایل که داراي دماي در نوع دیگر که گرم شدن از دماي محیط انجام می

رار داده ـیط است قـاي محـبر که آن هم داراي دمــند، در داخل چمـیط هستـمح

گردش داراي که زمان با استفاده از هواي گرم شوند و چمبر و وسایل به شکل هممی

شده براي اي مطلوب تنظیمـا به دمـشوند و زمانی که دمگرم میاست، سرعت باال با 

در پایان این زمان، . استریلیزاسیون برسد، زمان استریلیزاسیون آغاز خواهد شد

  .مانند تا خنک شوندوسایل در داخل چمبر باقی می
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شده، از طریق از حرارت خشک یا هواي حرارت داده استریلیزاسیون با استفاده

 تخریب و کشته. شودها انجام میانتقال انرژي دما به وسایل از طریق تماس با آن

شدن دهیدراته. ها خواهد بودها ناشی از دهیدراته شدن آنشدن میکروارگانیسم

اثیر مستقیم تشود، که این جلوگیري یا از طریق باعث جلوگیري از تکثیر سلولی می

هاي متابولیکی که شود و یا از طریق مختل کردن سیستمبر سیستم ژنتیکی انجام می

  . کندتحریک الزم و محیط مغذي براي تکثیر سلولی را فراهم می

رارت خشک استفاده شود، زمان ـیزاسیون حـتري براي استریلـهر چه دماي بیش

زمان مورد استفاده در  - دماترین رابطه معمول. تري مورد نیاز خواهد بودکم

  :استریالیزرهاي حرات خشک، شامل این موارد است

  ثانیه 15/1گراد به مدت درجه سانتی 330دماي 

  دقیقه 6گراد به مدت درجه سانتی 190دماي 

  دقیقه 30گراد به مدت درجه سانتی 180دماي 

  دقیقه 60گراد به مدت درجه سانتی 170دماي 

  دقیقه 120راد به مدت گدرجه سانتی 160دماي 

  دقیقه 150گراد به مدت درجه سانتی 150دماي 

  ساعت 30گراد بیش از درجه سانتی 112تا  105دماي 

 

Process 
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گراد معمول است، اما درجه سانتی 190تا  160گرچه استفاده از دماهاي بین 

دماهاي . گراد هم ممکن استدرجه سانتی 135تا  105امکان انجام آن در دماهاي 

گرچه طوالنی شدن زمان . پایین با وسایل و مواد بیشتري سازگاري خواهد داشت

هاي شدن تدریجی در الیهنرمتغییرشکل و موجب استریلیزاسیون حرارت خشک، 

و به البته استفاده از زمان زیاد و دماي پایین، . خارجی برخی مواد خواهد شد

تواند رم کردن و خنک کردن، میکارگیري توان کشندگی حرارت در طی مراحل گ

تخریب و تجزیه پلیمر و آگاهی از میزان . تخریب پلیمر یا محصول جلوگیري کنداز 

تواند در تعیین و ها در دماهاي مختلف، میسینتیک میزان مرگ میکروارگانیسم

  .سازي پارامترهاي سیکل استریلیزاسیون حرارت خشک کمک کندبهینه

تري براي کند و زمان کمها را زودتر دهیدراته میمیکروارگانیسمدماي باالتر، 

زمان مورد استفاده بستگی به نوع . اجراي استریلیزاسیون مورد نیاز خواهد بود

  . وسایل و مواد و زمان مورد نیاز براي نفوذ دما دارد

اشد تواند بر نفوذ حرارت در وسایل و مواد در چمبر تاثیرگذار بهایی که میویژگی

  . باشدشامل تعداد، نوع، ضخامت، چگالی، جرم، و رسانایی حرارتی مواد مختلف می
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متغیرهاي اصلی که در استریلیزاسیون حرارت خشک تاثیرگذار هستند شامل این 

  : باشندموارد می

 دما انرژي حرارتی موجود در مرحله استریلیزاسیون است :دما .

هرچه دما باالتر باشد، . زمان استتاثیرگذاري انرژي حرارتی، تابعی از 

 . یابدزمان الزم براي استریلیزاسیون کاهش می

 تحت عنوان تجمیعی از فواصل زمانی علم استریلیزاسیون، زمان را : زمان

ها صورت ها تخریب میکروارگانیسمکند که در طی آن زمانتعریف می

اصطالح  حاشیه اطمینان،سازي این مفهوم و به منظور ساده. گیردمی

"Exposure Time" کننده قرارگرفتن یا یا زمان در معرض عامل استریل

شود که در این مورد، زمانی است زمان مرحله استریلیزاسیون استفاده می

 . گیرندشده قرار میکه وسایل در معرض دماي خاص تنظیم

 این متغیرها بر قابلیت انتقال انرژي  :نرخ جریان هوا و توزیع هوا

شده باید به شکل یکنواخت در چمبر هواي گرم. هستند تاثیرگذار حرارت

سرعت مناسب هوا، زمان الزم براي استریلیزاسیون را کاهش . توزیع شود

 . دهدمی

 اندازه و تراکم وسایل، تعداد و شکل ابزار، بر نرخ جریان هوا و  :نوع بار

 . گذارندتوزیع آن تاثیر می

چنین تحت تاثیر مشخصات فیزیکی همکشندگی استریلیزاسیون حرارت خشک، 

  . ها استها و میزان آب موجود در آنو شیمیایی میکروارگانیسم



 

 
 

11 

  V307: شماره

  94ماه مهر : تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

 مبراي از بین بردن میکروارگانیس از آن جایی که این نوع استریالیزر از دماي باال

شوند که نیاز به می لکرد دستگاه ایجادمکند، سطوح داغی در زمان عاستفاده می

در ضمن باید به این نکته توجه کرد که درب دستگاه تا اتمام سیکل باز . توجه دارد

ایمن و موثر الزم  کاربريبراي وجود و پیروي از راهنماهاي نصب و استفاده . نشود

کاربر استریالیزر باید قادر باشد به طور ایمن و در زمان الزم، سیکل در حال . است

در زمان خرید و نصب، به شکل، اندازه و . به شکل اورژانسی متوقف کنداجرا را 

این . ها، و دیگر وسایل جانبی توجه شودها، سبدها، کاستتعداد طبقات، سینی

  . شوندهاي دیگر ، و آسیبترك ،دچار خوردگی ،باید در برابر حرارتنمتعلقات 

 گیري و نمایشازهتجهیزات الزم براي انداستریالیزر حرارت خشک مجهز به 

است و برخی داراي امکان اتصال یک  در طی سیکل به شکل پیوسته دماي چمبر

گیري دما باید در محدوده اختالف دقت اندازه. حسگر دما و زمان اضافی هم هستند

در صورتی که جریان هوا در داخل . گراد با دماي کار سیکل باشدیک درجه سانتی

شود، باید اطمینان به شکل مکانیکی تامین می چمبر استریالیزر حرارت خشک،

به شکل پیوسته جریان در طی سیکل استریلیزاسیون این کافی وجود داشته باشد که 

وجود دست کم . وجود دارد و در صورت قطع آن، سیکل متوقف و کاربر آگاه شود

میکرونی در مسیر هواي  3/0درصدي براي ذرات  97/99یک فیلتر ضدباکتري 

باید طوري قرار داده شده باشد که کاربر بتواند در  )ها( ترلفی. یزر الزم استاستریال

  . را تعویض کند) ها(شده آن هاي تعریفزمان
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تر براي استریالیزر حرارت خشک، با انواع طور که گفته شد، دماهاي پایینهمان

بهبود پایداري حرارتی مواد، با . بیشتري از وسایل و مواد سازگاري خواهد داشت

در هر صورت براي . شوداي انجام میپایدارکننده دمایی یا الیاف شیشهافزودن 

انتخاب نوع فرآیند استریلیزاسیون، باید با سازنده آن ماده یا وسیله مشورت کرد و 

  . هاي او بهره برداز توصیه

در استریالیزر بخار، برخی از انواع پالستیک هستند که در صورت استریل شدن 

کنند و در پایان سیکل کمی کدر مقادیر بسیار ریزي از بخار آب را به خود جذب می

تواند انتخاب میاین نوع مواد استفاده از استریالیزر حرارت خشک، براي شوند، می

  . خوبی باشد

قرار دادن . آب و پودرها با این روش استریلیزاسیون سازگار هستندهاي بیروغن

ها را دچار تبخیر مایعات در داخل این نوع استریالیزرها براي استریل شدن، آن

  .کندمی

در هر حال براي استفاده از فرآیند استریلیزاسیون حرارت خشک براي هر ماده، 

وسیله یا ابزاري باید با سازنده آن ماده، وسیله یا ابزار مشورت کرد تا اطمینان 

اثیر منفی بر آن ماده ندارد و ضمنا استریل شدن به حاصل شود که این نوع فرآیند ت

  . گیردطور کامل انجام می

   

Compatibility 
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هاي سازنده در در زمان استفاده از استریالیزر حرارت خشک باید به دستورالعمل

رعایت نکات ایمنی،  مورد عملکرد ایمن و موثر استریالیزر شامل نکات بارگذاري،

هاي بازه دمایی و زمانی سیکلشده و قابل استفاده استریالیزر، هاي تعریفسیکل

. استریالیزر، و روش انجام آزمون شیمیایی و بیولوژیک در پایش توجه کامل داشت

دیده براي بازرسی استریالیزر در زمان انجام وجود کاربران آموزشچنین هم

  .و انجام این گونه کارها الزامی است) PM(نگهداري پیشگیرانه 

، )مکانیکی(پایش روزانه صحت عملکرد هر استریالیزري شامل پایش فیزیکی 

عمل هاي سازنده در پایش فیزیکی، کاربر به توصیه. شودشیمیایی، و بیولوژیک می

گزارش سیکل استریلیزاسیون  کند وکند و به عملکرد دما و زمان و فن توجه میمی

کند تا دریافت و بررسی میدر پایان سیکل را به شکل چاپی یا به هر شکل دیگر 

  . شده باشدمطابق با متغیرهاي مطلوب دما و زمان تنظیم

در پایش شیمیایی، در هر پک یا بسته از اندیکاتور خارج پک و داخل پک استفاده 

باشد، بیشتر به شکل می 1) کالس(که از تیپ  اندیکاتور شیمیایی خارج پک. شودمی

، و یا 5، 4، 3ند از تیپ توااندیکاتور شیمیایی داخل پک می. نوار چسب و لیبل است

  .)را ببینید 302و  103هاي شماره لطفا گاهنامه(باشد  6

یا به نام قدیمی آن یعنی (باید از اسپور باسیلوس آترافئوس در پایش بیولوژیک 

استفاده کرد و یا اسپوري که اثبات شده باشد مقاومت آن در ) تیلیسباسیلوس سوب

Monitoring 
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 .فرآیند استریلیزاسیون حرارت خشک بیشتر یا معادل باسیلوس آترافئوس است

الزم است اندیکاتور بیولوژیک به همراه یک اندیکاتور شیمیایی درون تست پک 

به درب  ترین طبقه و نزدیکچالشی گذاشته شود و تست پک بر روي پایین

سپس سیکل استریلیزاسیون بر اساس پارامترهاي . استریالیزر قرار داده شود

شود و در پایان سیکل نیز اندیکاتور بیولوژیک بر اساس شده اجرا میتنظیم

انکوباسیون باسیلوس آترافئوس در دماي حدود . شودراهنماي سازنده آن انکوبه می

  . شودگراد انجام میدرجه سانتی 37

اي در آخرین نسخه پک تعریف شدهزمان نگارش این گاهنامه، تستدر 

یولوژیک یافت ـون بـاستانداردهاي در دسترس، براي ایجاد چالش الزم در آزم

. رارت خشک گذاشته شده استاین وظیفه بر عهده سازنده استریالیزر ح. شودنمی

براي آزمون ایاالت متحده  SPSmedicalپک پیشنهادي توسط کمپانی یک تست

الیه با  8عدد گاز  14: بیولوژیک استریالیزر حرارت خشک، به این شکل است

ها یعنی بین گاز شوند و در وسط آناینچی، بر روي هم قرار داده می 2در  2اندازه 

. شودهفتم و هشتم، یک اندیکاتور بیولوژیک و یک اندیکاتور شیمیایی قرار داده می

اینچی  3در  3بندي نایلونی کاتورها، داخل یک بستهسپس این گازهاي حاوي اندی

  . شودبندي میبسته

ترین شرایطی کم مطابق با سختدر هر حال پایش یک استریالیزر باید دست

دقت کنید یک  .شودباشد که در استریل کردن وسایل و مواد با آن مواجه می

  . قاط رادهد، نه همه ناندیکاتور فقط گزارش نقطه قرارگرفتنش را می
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در  D-valueدر نظر گرفته شده باشد، با  10- 6برابر  SALمقدار در صورتی که 

ه ـدرج 20ر ـببرا z-valueک ـیقه و یـدق 5/2برابر  D160راد یا ـگدرجه سانتی 160

پس ترکیب دما و زمانی که . حاصل خواهد شد 30کم با مقدار دست FHگراد، سانتی

کنند، باید گویاي این حداقل مقدار سنج آن ثبت میاستریالیزر و زمانحسگر دماي 

FH  مراجعه کنید 102و  101هاي شماره لطفا به گاهنامه(باشد( .  

ضریبی که وابسته به نوع و را  Kدر نظر بگیریم و  Nاگر تعداد میکروارگانیسم را 

را زمان قرارگرفتن در معرض شرایط  tو شده باشد، شرایط میکروارگانیسم انتخاب

   :خواهیم داشتاستریلیزاسیون، 

  

  

 

در زمانی که در معرض دماي ها تغییرات تعداد میکروارگانیسمدارد که بیان می

تجزیه مانند یک واکنش شیمیایی مرتبه اول گیرند، شرایط استریلیزاسیون قرار می

رابطه باال . مانده استبا مقدار ماده باقی است که در هر لحظه، نرخ واکنش متناسب

  :توان با جابجا کردن به این شکل نوشترا می

 

  

  

Theory 
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  :گیري از طرفین معادله خواهیم داشتبا انتگرال

  

  

  

  :که برابر خواهد بود با

  

  

خواهد بود، چرا که رابطه را از لگاریتم نپري  303/2تقسیم بر عدد  Kبرابر  kالبته 

  . ایمبرده 10به لگاریتم عدد  eیا 

  :در لحظه شروع یا لحظه صفر داریم

  

  

  

واضح است که لگاریتم آن عددي . همان تعداد اولیه میکروارگانیسم است N0عدد 

  :ثابت است

  

  

  :با جایگذاري در رابطه خواهیم داشت
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  :با استفاده از روابط لگاریتمی خواهیم داشت

  

  

  

  :دهدمی که نتیجه

  

  

  

ها به شکل نمایی وابسته به زمان دهد که تعداد میکروارگانیسماین رابطه نشان می

  . یابنداستریلیزاسیون کاهش می

  :تابعی از زمان، خواهیم داشت logNاگر نمودار این رابطه را رسم کنیم، یعنی 
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ها به یک تعداد مروارگانیسداد میکـش دادن تعـراي کاهـاز بـزمان مورد نی

 . ها داردشده، بستگی به تعداد اولیه آنتعیین

، زمانی است که در یک D-value زماندر استریلیزاسیون با استفاده از دماي باال، 

ابد ـیش میـکاه% 90ها سمــداد میکروارگانیـاي خاص، با طی شدن آن، تعـدم

  . )کنیدمراجعه  101توانید به گاهنامه شماره می(

 100فرض کنیم تعدادي وسایل یا ویال با تعداد آلودگی اولیه برابر 

 1گراد برابر درجه سانتی 121در دماي  D-valueاگر مقدار . میکروارگانیسم داریم

گراد، تعداد درجه سانتی 121دقیقه باشد، پس از طی زمان یک دقیقه در دماي 

 10یابد و برابر کاهش می) عدد 100(تعداد اولیه % 90ها به میکروارگانیسم

پس از طی یک دقیقه دیگر، باز هم تعداد . مانندمیکروارگانیسم باقی می

یابند و فقط یک کاهش می) عدد 10(تعداد اولیه % 90ها به میکروارگانیسم

مانده پس از طی یک دقیقه دیگر، تعداد باقی. میکروارگانیسم باقی خواهد ماند

این تعداد یک دهم نباید این طور . رسدک دهم عدد میها به یمیکروارگانیسم

تفسیر شود که یعنی در هر ویال یا وسیله، یک دهم میکروارگانیسم وجود دارد، که 

مفهوم این است که احتمال دارد یک دهم وسایل یا . باشدواضح است بدون معنا می

زمان در معرض یک احتمال است و بسته به استریلیتی . ها هنوز آلوده هستندویال

  .شرایط استریلیزاسیون بودن

یا یک دهم (برابر شدن  10برابر تغییر دمایی است که معادل با  "z Value"پارامتر

 دمايدر  D-Valueبه عنوان نمونه اگر مقدار . است D-Valueمقدار ) برابر شدن
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دقیقه باشد، 9/1گراد براي یک اندیکاتور بیولوژیک خاص برابر درجه سانتی 121

گراد داده درجه سانتی 2/8مقداري برابر  ،براي آن z Valueو در صورتی که مقدار 

درجه کمتر کنیم، یعنی  2/8شده باشد، این بدان معناست که اگر دماي چرخه را 

برابر افزایش 10به  D-Valueار گراد، آنگاه مقددرجه سانتی 8/112دمایی برابر 

م ـبرعکس این موضوع ه. دقیقه خواهد رسید 19دقیقه به  9/1خواهد یافت و از 

 2/129تر کنیم و به درجه بیش 2/8د بود، یعنی اگر دماي چرخه را ـادق خواهـص

یابد و به ش میبرابر کاهـ 10به میـزان D-Valueگراد برسانیم، مقـدار درجه سانتی

  ). مراجعه کنید 101توانید به گاهنامه شماره می(رسد قه میدقی 19/0
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درجه  121در دماي  D-Value مقدار توان دید کهدر  این نمودار فرضی می

سم ـاین میکروارگانی براي z Valueمقدار با توجه به . دقیقه است 1گراد برابر سانتی

در . برابري دارد 10افزایش  D-Value اي دما، مقدارهـدرج 10ش ـا کاهـی، بـفرض

انجام  BIER Vesselبا استفاده از دستگاه رزیستومتر یا  D-Value عمل مطالعه مقدار

  ). مراجعه کنید 209توانید به گاهنامه شماره می(شود می

در این حالت . درجه، فقط یک درجه کاهش یابد 10فرض کنید اگر دما به جاي 

 توان با استفاده از رابطه ریاضیمقدار خواهد بود؟ می چه D-Valueتغییر مقدار 

  :دست یافت D-Valueقدار مبه تغییرات  ISO11138موجود در بخش سوم 

  

  

  

باشد و دقیقه می 1شده است که در این مثال برابر مقدار شناخته D2دقت کنید 

 با یک کاهش یک درجه. خواهیم به دست آوریمي است که میعدد D1مقدار 

دقیقه افزایش  25/1دقیقه به حدود  1از  D-Valueمقدار جا گرادي، در اینسانتی

   .یابد که اختالف زیادي استمی

این نکته، زنگ خطري براي کاربرانی است که انجام کالیبراسیون براي 

استریالیزرهاي خود و تنظیم دستگاه در صورت نیاز پس از کالیبراسیون را جدي 

  .گیرندنمی
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  مشاهدهمشاهده

گیرید، بندي استریالیزر حرارت خشکی که به کار مینمودار یا زماناز روي  

، و )گرم ماندن(، زمان استریلیزاسیون )شدنگرم(سازي زمان مراحل آماده

  . را بررسی کنید )سردشدن( سازيزمان خنک

  اندیشهاندیشه

مخصوص فرآیند استریلیزاسیون حرارت اندیکاتور شیمیایی یک  پایهآیا 

  تواند باشد؟اي هم میفقط باید کاغذي باشد یا شیشهخشک 

  شماره بعديشماره بعدي

 مباحث در شماره بعدي مروري بر واژگان انگلیسی پرکاربرد در

  .استریلیزاسیون خواهیم داشت
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پیشنهاد پاسخ به بخش اندیشه، براي دریافت منابع، طرح ایراد و پرسش، 

ها با این بررسی موضوعات مورد عالقه شما و موارد مرتبط با گاهنامهبراي 

  news@marsimex.com    :آدرس ایمیل مکاتبه کنید

 pdfبا فرمت  هاي پیشینو آرشـیو شماره نامهـگاهـکی این نسخه الکترونی

  .تندقابل دسترسی هسشرکت سایت در بخش دانلود وب

فرد هاي بعدي گاهنامه به اطالع شمارهدر صورتی که تمـایل دارید انتشار 

یا ) news@marsimex.comبه آدرس (برسد، براي ما ایـمیل  جدیدي

ارسال کنید و یا با ما از طریق ) 021 88106063به شماره ( پیامک

    .تلفن تماس بگیرید
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  2واحد  411تر از بهارشیراز پ تهران خیابان شریعتی پایین

  021-88106063تلفکــــــــــــــس 
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