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Definitii: 

Un autoclav este un dispozitiv folosit pentru a steriliza recipientele din sticla si a 
materialelor din cauciuc ( biberoane si tetine) cu ajutorul aburilor de inalta presiune si a 
conditiilor specifice de temperatura. 

Documente de referinta: 
Cartea tehnica a autoclavului WS0l. 
Prescriptiile tehnice ISCIR. 

Descrierea procedurii: 

Deschideti capacul rasucind in sens contrar acelor de ceasornic cele 2 manere ale 
capacului. 

Introduceti cablul de alimentare in priza . 
Tumati apa distilata sau demineralizata in camera de sterilizare atat cat sa acopere cei 

doi senzori de temperatura. 
Se pomeste butonul principal (verde) . 
Pentru a începe sterilizarea se roteste butonul pornire a ciclului de sterilizare pana 

cand ajunge in dreptul gradatiei dorite ( 15 min.) . 
Cand lumina de sterilizare (verde) se aprinde arata ca temperatura autoclavului este de 

125 °C si începe faza de sterilizare ( avand o durata de maxim 15 minute). 
Lumina de alanna (rosu) arata ca temperatura din interiorul autoclavului a ajuns la 135 

° C si ca siguranta termostatului a functionat ( pentru o noua functionare de siguranta trebuie 
desfacut capacelul negru din partea din spate a autoclavului si apasat butonul rosu). 

La terminarea ciclului de sterilizare se aprinde ledul (verde) arata terminarea ciclului 
de sterilizare a revenit la pozitia initiala O. 

Responsabilitati: 
Personalul medical care lucreaza în cadrul compartimentului Pediatrie al Spitalului 

Orasenesc Buhusi. 

Anexe Inscrisuri: 
Registru de sterilizare din cadrul bucatariei dietetice. 

Motivarea elaborarii: 

Pentru efectuarea corecta a procesului de sterilizare cu abur cu ajutorul autoclavului 
WS0l. 
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Distribuire documentaţie pentru procedura privind utilizarea autoclavului de sterilizare din 
cadrul bucatariei dietetice 

Data difuzarii Nr. ex. difuzat. 

aseste la S.M.C. 

1 

Sectia/ compartimentul unde a 

fost difuzat 

Corn . Pediatrie 

Cine a primit 
exem lantl 

Ciobanu Mihaela 

Tabel luare la cunostintă/ instruire de către/ a personalului pentru procedura privind utiliz/ca
autoclavului de sterilizare din cadrul bucatariei dietetice. Data.lrf.:./1 •. 3.:.#.f? ... 'tf 

Nume / prenume Functia Semnatura 

1 Ciobanu Mihaela Asistent coord. 
2. Gri oras Adriana Asist. Med. 
3. Macovei Dana Paraschiva Asist. Med. 
4. Barcan Elena Asist. Med. 
Data la care urmeaza sa fie efectuata testarea.personalului ...... . : .... ..................... . 

Tabel testare personal pentru procedura privind utilizarea autoclavulului de sterilizare din 
cadrul buc��� ��et� /f 
Data testam ....... : ....... :................. Cine a efectuat testarea As. med. Rosu Daniela 

Nume / prenume B. s. Ns. Semnatura 

1 Ciobanu Mihaela X I� 
2 Grigoras Adriana ;f �I 
3 Macovei Dana Paraschiva � #� 
4 Barcan Elena X <?�--� 
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Centralizator pentru indicatorii de monitorizare ai rezultatelor/analiza rezultatelor implementarii pentru procedura privind utilizarea autoclavului de 
sterilizare din cadrul bucatariei dietetice. 

Indicatori de monitorizare Analiza rezultatelor implementarii 
ai rezultatelor Analiza 1 data Analiza 2 data Analiza 3 data Analiza 4 data 

Indicatori de structura 

Personal 
(medici, asistente medicale, 
infirmiere, alte categorii de 
personal) 

Indicatori de proces 
Echipamente 
Materiale sanitare 
Materiale de curatenie 

Biocide 

Indicatori de rezultat 
Eficienta îngrijirilor 
Eficienta manevrelor 

medicale 
Cresterea calitatii serviciilor 

medicale 
Cresterea calitatii serviciilor 

hoteliere 
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