
 
 
 
 

 

FORMÅL: Sikker bruk av autoklav 

OMFANG: Fra forberedelse til bruk og opprydding 

NR HANDLING ANSV. KOMMENTARER 

1 Innledning   

1.1 Autoklavens størrelse tilsier at det ikke er krav til godkjenning fra 

Kjelekontroll 

  

1.2 Instruksen skal være oppslått ved brukerstedet   

2 Forberedelse, start og drift   

2.1 Sjekk vannstanden i plastbeholder på høyre side nede på autoklaven   

2.2 Fyll på ca 1,5 l vann i bunnen av autoklaven   

2.3 Sett i kontakten og slå på strømbryter   

2.4 Steng utluftingsventil   

2.5 Still inn autoklaveringstid og temperatur (121℃ og 15 minutter)   

2.6 Sett det som skal autoklaveres i kurven og steng lokket   

2.7 Start autoklaven ved å trykke start   

2.8 Lampen «sterilize» blinker til riktig temperatur er nådd og lyser 

deretter kontinuerlig til innstilt steriliseringstid er nådd. 

  

2.9 Bruk autoklavetape slik at du har en ekstra kontroll på at du har hatt 

riktig temperatur lenge nok. 

  

3 Avslutning   

3.1 Når autoklaveringeen er ferdig gir autoklaven fra seg et pipesignal.   

3.2 For å utjevne trykket i autoklaven, åpnes utluftingsventilen forsiktig 

litt etter litt. Eventuelt kan man la autoklaven stå en stund til trykket 

har jevnet seg ut. 

  

3.3 Lokket kan nå åpnes og innholdet tas ut. OBS ikke hold ansiktet over 

autoklaven når lokket åpnes på grunn av varm damp som strømmer 

ut. 

  

3.4 Husk at utstyret i autoklaven er varmt-bruk hansker   

3.5 Autoklaven må avkjøles i minimum 5 minutter mellom to 

steriliseringer. 

  

3.6 Husk alltid å tømme autoklaven etter bruk.   

4 Advarsel   
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4.1 Dersom autoklaven blir stående å pipe, betyr dette en feilmelding. 

Stopp i så tilfelle autoklaveringen, sjekk de innstilte parameterene og 

start på nytt. 

  

 


