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Stoom sterilisatieStoom sterilisatie

• Verzadigde stoomVerzadigde stoom
• TijdTijd
• TemperatuurTemperatuur

Dit betekent dagelijkse sterilisatie:Dit betekent dagelijkse sterilisatie:
• 134 °C - 3 minuten134 °C - 3 minuten
• 121 °C - 15 minuten121 °C - 15 minuten

Verzadigde stoom !Verzadigde stoom !
  



Verzadigde stoom is een must!Verzadigde stoom is een must!

• Virussen, bacteria en sporen etc. Virussen, bacteria en sporen etc. 
coaguleren onder vochtige hittecoaguleren onder vochtige hitte

• Verzadigde stoom condenseert op Verzadigde stoom condenseert op 
oppervlakken, waardoor je de meeste oppervlakken, waardoor je de meeste 
hitte overdracht krijgt.hitte overdracht krijgt.



Wat als?Wat als?



Stoom in een holle buisStoom in een holle buis

• Wet van fysicaWet van fysica

– DiffusieDiffusie
– ConvectieConvectie
– CondensatieCondensatie



Eenvoudig procesEenvoudig proces

Geen diffusieGeen diffusie
Geen condensatieGeen condensatie
Geen convectieGeen convectie

T verzadigd (berekend vanuit de druk) = rode lijnT verzadigd (berekend vanuit de druk) = rode lijn
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Eenvoudig proces (1)Eenvoudig proces (1)

Met diffusieMet diffusie
– Stoom mengt zich met lucht in de tube Stoom mengt zich met lucht in de tube 
– Geen confectieGeen confectie
– Geen condensatieGeen condensatie
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T meten = zwarte lijnT verzadigd = rode lijn

open eind gesloten eind

Diffusie



Eenvoudig proces (2)Eenvoudig proces (2)

Met convectieMet convectie
– Lucht wordt opgewarmd door de wand van de Lucht wordt opgewarmd door de wand van de 

tube en door stoom in de buistube en door stoom in de buis

Geen diffusieGeen diffusie
Geen condensatieGeen condensatie
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open eind gesloten eind

T gemeten = zwarte lijneT verzadig = rode lijn

Convectie



Eenvoudig proces (3)Eenvoudig proces (3)

Met convectieMet convectie
– Lucht wordt opgewarmd door de wand van de Lucht wordt opgewarmd door de wand van de 

tube en door stoom in de buistube en door stoom in de buis

Met diffusieMet diffusie
– Lucht is “gemengd” met stoomLucht is “gemengd” met stoom

Geen condensatieGeen condensatie



Druk = rode lijnDruk = rode lijn Temperatuur = zwarte lijnTemperatuur = zwarte lijn
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Met convectie en diffusie
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Eenvoudig proces (4)Eenvoudig proces (4)

Met convectieMet convectie
– Lucht wordt opgewarmd door de wand van de Lucht wordt opgewarmd door de wand van de 

tube en door stoom in de buistube en door stoom in de buis

Met diffusieMet diffusie
– Lucht is “gemengd” met stoomLucht is “gemengd” met stoom

Met condensatieMet condensatie
Met tijdMet tijd
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Druk = rode lijnDruk = rode lijn Temperatuur = zwarte lijnTemperatuur = zwarte lijn
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open eind gesloten eind

Met convectie, diffusie, condensatie en tijd



Theoretische conclusieTheoretische conclusie

• Het voorvacuum van de sterilisatie fase is Het voorvacuum van de sterilisatie fase is 
essentieel voor de sterilisatie fase zelfessentieel voor de sterilisatie fase zelf
– Vacuum-pulsen zijn nodig voor lucht Vacuum-pulsen zijn nodig voor lucht 

verwijdering en convectieverwijdering en convectie
– Tiid is nodig voor diffusieTiid is nodig voor diffusie



Routine controleRoutine controle
Wekelijks, dagelijks testsWekelijks, dagelijks tests
• Vacuum lektestVacuum lektest
• Bowie & Dick test Bowie & Dick test 
• Indicatoren in de lading zoals de Emulating Indicatoren in de lading zoals de Emulating 

IndicatorenIndicatoren
• Biologische indicatoren zoals bacillusBiologische indicatoren zoals bacillus
      stearothermophilus (industrie)stearothermophilus (industrie)
• PCD’sPCD’s

– Helix testHelix test

Indicatie van (fout) functioneren van de Indicatie van (fout) functioneren van de 
autoclaafautoclaaf



Nadeel van biologische en Nadeel van biologische en 
chemische indicatorenchemische indicatoren

• Niet te gebruiken voor “trouble shooting”Niet te gebruiken voor “trouble shooting”
• Micro biologische indicatoren:Micro biologische indicatoren:

• Incubatie tijdIncubatie tijd
• Interpretatie van de resultatenInterpretatie van de resultaten

• Chemische indicatoren:Chemische indicatoren:
•   Kleur interpretatieKleur interpretatie

• Indicator Indicator ⇒⇒ indicatie indicatie



Stoom sterilisatieStoom sterilisatie

• Fysische processenFysische processen
• Fysische parametersFysische parameters
• Fysische controleFysische controle
• Fysische definitiesFysische definities
• Fysische specificatiesFysische specificaties
• Fysische normen Fysische normen 
• Waarom dan geen fysische routine controle?Waarom dan geen fysische routine controle?



Proces Challenge DevicesProces Challenge Devices

• Zoals deze zijn vastgelegd in de Europese Zoals deze zijn vastgelegd in de Europese 
standaard:standaard:

– EN867-5EN867-5
– EN13060EN13060

– HelixHelix

Voorbeeld



Helix: Hoe meten we?Helix: Hoe meten we?
teflon

Thermo-sensor/
Indicator materiaal



MetingenMetingen

• Indicator is correct omgeslagenIndicator is correct omgeslagen
• Temperatuur eisen zijn niet gemetenTemperatuur eisen zijn niet gemeten

Rood  = T verzadigde stoom
Geel   = T in de kamer
Groen = T Helix 



Chemische versus Fysische indicatorenChemische versus Fysische indicatoren

• Chemische indicator: is niet zo exactChemische indicator: is niet zo exact
– Dynamisch procesDynamisch proces
– Diffusie en convectieDiffusie en convectie

• Alternatief: numerieke benaderingAlternatief: numerieke benadering



Wat hebben we hier voor nodig?Wat hebben we hier voor nodig?

Kennis van verzadigde stoomKennis van verzadigde stoom
Norm specificatiesNorm specificaties
Product ontwerpProduct ontwerp
Software programmatuurSoftware programmatuur

Dan krijgen we…Dan krijgen we…

+

Digital Process Challenge Device



De digitale helix…De digitale helix…



Temperatuursensor

Temperatuursensor in de kamer van de helix

Een kijkje in de DPCD

Druksensor

Helix



Voordelen van een Digitale HelixVoordelen van een Digitale Helix
• Standaard specificatie:Standaard specificatie:

– TemperatuurTemperatuur
– DrukDruk
– TijdTijd
– Helix ontwerpHelix ontwerp

• Gebruikers voordelen:Gebruikers voordelen:
– Geen verkeerde interpretatie meer mogelijkGeen verkeerde interpretatie meer mogelijk
– Diagnose stellingenDiagnose stellingen
– Digitale datafilesDigitale datafiles
– Fysische metingenFysische metingen
– Instelbare specificatiesInstelbare specificaties



Hoe gaan we de DPCD gebruiken?Hoe gaan we de DPCD gebruiken?

• Het opstartmenuHet opstartmenu

STARTSTART

READREAD

EXITEXIT



Starten van de DPCDStarten van de DPCD



Lezen van de DPCDLezen van de DPCD



Uitlezen van het procesUitlezen van het proces  
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Opvragen van de historieOpvragen van de historie



Dank u voor de aandacht Dank u voor de aandacht 


