
ІНСТРУКЦІЯ № 35
ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ

по загальній електробезпеці
(відповідає І кваліфікаційній групі)

Загальні положення.
1.1. Працівники, які обслуговують машини станки і механізми з електроприводом 
(неелектротехнічний персонал), застосовують в роботі ручний електроінструмент, виконують
ручні ремонтно-наладочні роботи обладнання, що має електроустановки, або виконують інші
роботи, де є небезпека ураження електричним струмом, повинні мати першу групу по 
електробезпеці.
1.2. Перелік професій цього персоналу визначається керівником підприємства спільно з 
інженером по охороні праці.
1.3. Група по електробезпеці І (неелектричному персоналу ) присвоюється після щорічної 
перевірки знань безпечних методів роботи по обладнанню, що обслуговується,особою, 
відповідальною за електрогосподарство підприємства, або по його письмовій вказівці особою
з групою по електробезпеці не нижче – (третьої). Присвоєння І групи оформляється в 
спеціальному журналі з підписами перевіряючого і працівника, знання якого перевіряють.
1.4. В процесі роботи персонал з І групою, крім щорічної перевірки знань, періодично, але не
рідше одного разу на 3 місяці проходять інструктаж по охороні праці в обсязі даної 
інструкції.
1.5. Однією з причин враження електричним струмом можуть бути оголені провода, відкриті 
рубильники, не закрите розподільче устаткування, підігрівачі з відкритими нагрівальними 
елементами, пошкоджена електроапаратура, несправні електрозаземляючі пристрої.
1.6. Забороняється відкривати, вмикати, торкатися руками або предметами установок, якщо 
обслуговування їх не входить в коло обов’язків.
Необхідно виконувати тільки ту роботу, по якій отримано інструктаж по охороні праці і на 
яку видане завдання, не передоручати свою роботу іншим особам.
1.7. Забороняється очищати ввімкнені в мережу світильники та лампи.
1.8. Не дозволяється забивати цвяхи та костилі в стіни приміщень, де проходить схована 
проводка.
1.9. Необхідно остерігатися обірваних проводів, що лежать на землі. Вони можуть бути під 
напругою. В цьому випадку необхідно виставити охорону і повідомити керівництво чи когось
з електротехнічного персоналу.
1.10. При відсутності штепсельного з’єднання підключення пересувних, переносних 
електропристроїв проводиться лише електромонтером.
1.11. Робота на станках і обладнанні, на висоті і драбинах, тунелях в місткостях, роботи з 
вантажо-підіймальними механізмами і т.д. проводити у відповідності з інструкцією по 
даному виду роботи.
2.1. Перед початком роботи необхідно переконатися в справності, вмикаючих і вимикаючих 
приладів, сигналізації, блокувань, ізоляції.
2.2. Необхідно вияснити, що розміщений головний рубильник, що вимикає напругу на 
виробничій дільниці, майстерні, тваринницькому приміщенні і т.д.
2.3. У приміщеннях з підвищеною небезпекою ураження електричним струмом, крім 
заземлення необхідно застосовувати діелектричні коврики та ізолюючі підставки.
3. Вимоги безпеки під час роботи.
3.1. Не допускається дор роботи на несправній або зі знятими захисними пристроями 
машині, а також при несправній сигналізації і контрольних приладах та з відключеним 
заземленням.
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3.2. Забороняється самостійне усунення несправностей електропроводки, 
електрообладнання. У випадку будь-якої виявленої несправності електроустановки, 
інструмента, порушення електроізоляції, виникнення пожежі, а також при припиненні подачі 
струму або перерві в роботі електричний прилад повинен бути відключений від мережі.
При виявленні несправностей необхідно повідомити безпосереднього керівника. Технічне 
обслуговування і ремонт електрообладнання дозволяється проводити електротехнічному 
персоналу з квавліфікаційною групою не нижче третьої
Не допускається навіти при крайній необхідності замінювати згорівші електричні лампи 
загагьної освітлювальної мережі, це повинен зробити електромонтер.
3.3. При роботі з ручними електричними машинами забороняється триматися за провід, по 
якому живеться ручна електрична машина, зніматм руками стружку або тирсу, розбирати 
ручну електричну машину та виконувати самостійно будь-який ремонт, працювати з 
приставкою і драбиною.
3.4. Не можна сідати спиратися, притулятися до корпусу, станини, працюючих агрегатів та 
механізмів.
3.5. Перш ніж переставляти на нове місце роботи пересувні машини, необхідно відключити 
напругу або переконатися в тому, що вона відключена.
3.6. Перед розробкою , розкопкою грунту необхідно вияснити в керівника робіт, чи не 
прокладені в місті розкопки кабельні лінії електропередач. Розробляти грунт над підземним 
кабелем на глибину більше 30 см. дозволяється тільки лопатою.
3.7. Виконання польових, будіфвельних, вантажо-підіймальних та інших робіт під лініями 
електропередач можливе лише після отримання спеціального дозвілу (допуску) від керівника 
робіт.
3.8. При заборі води електропідігрівач необхідно обов’язково відключати від електромережі.
4. Вимоги безпеки по закінченню роботи.
4.1. Вимикати установку, електроінструмент. Вимикаючи вилку не можна тягнути за шнур – 
це зможе призвести  дойого обриву.
4.2. Привести в порядок робоче місце – прибрати інструмент, прилади, пристосування.
4.3. Про всі помічені пошкодження повідомити безпосереднього керівника.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1. Ураження людини електричним струмом відбувається з таких причин:
-          при безпосередньому доторканні до струмоведучих частин електроустановок, що 
перебувають під напругою;
-          при доторканні до металевих частин установки, що випадково являється під напругою;
-          ураження, викликані “кроковою напругою”, що виникла в місцях розтікання струму в 
землі (при обриві проводівповітряної мережі) кабелів, що перебувають під землею і т.д., 
зварювальним струмом та електричною дугою.
5.2. При ураженні електричним струмом необхідно:
-          вимкнути устаткування, що перебуває під напругою і до якого дотикається потерпілий,
якщо вимкнути або розірвати дроти немає можливості, необхідно відділити потерпілого від 
струмоведучих частин будь-яким ізолятором (сухим одягом, мотузкою, палицею, дошкою і 
т.д.;
-          потерпілому, що зомлів або перебував довгий час під струмом і прийшов до 
свідомості, забезпечити спокій до приїзду лікаря або доставити в поліклініку (лікарню) на 
носилках;
-          потерпілого, який прийшов у себе слід зручно рівно покласти, розстебнути одяг, 
забезпечити приплив свіжого повітря, дати нюхати нашатирний спирт, розтерти і зігріти його;
-          при поганому диханні або його відсутності до прибуття лікаря робити штучне 
дихання, якщо у потерпілого відсутній пульс одночасно з штучним диханням робити 
зовнішній масаж сердця.

ІНСТРУКЦІЯ



З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 32
при користуванні електропобутовими приладами

1. Загальні положення.
1.1. Дія даної інструкції поширюється на всі підрозділи КЗ «КРЦПМСД».
1.2. За даною інструкцією працівник, який користується електропобутовими приладами 
(електрочайники, мікрохвильові печі, калорифери, підігрівачі води, холодильники та інші 
побутові електронагрівальні прилади) інструктується перед початком роботи на підприємстві 
(первинний інструктаж), Результати інструктажу заносяться до "Журналу реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці".
1.3. За невиконання даної інструкції працівник, який користується електропобутовими 
приладами несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну 
відповідальність.
1.4. Працівники зобов`язаний дбати про особисту безпеку і здоров`я, а також про особисту 
безпеку і здоров`я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час 
перебування на території підприємства.
1.5. До користування електропобутовими приладами на підприємстві допускаються особи, 
які пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та 
інструктаж з пожежної безпеки.
1.6. Працівник, який користується електропобутовими приладами повинен:
виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці;
вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;
вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.
1.7. Основні небезпечні та шкідливі фактори, які можуть виникнути при користуванні 
електропобутовими приладами:
опіки;
ураження електричним струмом;
надмірна дія електромагнітного та мікрохвильового випромінювання приладу.
1.8 Забороняється:
використовувати електроприлади при умовах, які не відповідають вимогам Правил пожежної 
безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі, інструкціям з 
пожежної безпеки, які діють у Підприємстві;
користуватися несправними електропобутовими приладами;
самостійно виконувати будь-який ремонт електричних пристроїв, пов'язаний з розбиранням 
корпусу, а також вносити зміни в конструкцію електроприладу;
вмикати в електромережу електроприлади та пристрої потужність яких перевищує дозволену
для даної електропроводки;
експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою ізоляцією або такою, що в процесі 
експлуатації втратила захисні властивості;
застосування саморобних подовжувачів;
користуватися приладом якщо розетка, у яку буде підключатися електроприлад не має 
заземлення;
загороджувати вентиляційні отвори електроприладів;
використовувати мікрохвильову піч для сушіння матеріалів;
використовувати побутові електронагрівальні прилади без негорючих підставок та (або) в 
місцях, де їх застосування не передбачено нормативними документами, що діють на 
Підприємстві;
використовувати саморобні побутові електронагрівальні прилади;
залишати працюючі електронагрівальні прилади без нагляду.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
Перед початком користування електропобутовими приладами необхідно перевірити:
відповідність напруги приладу та розетки, до якої підключається прилад;
відповідність штекеру та розетки, до якої підключають пристрій;



справність розетки (візуально), до якої буде підключатись електроприлад;
справність електропроводки приладу (вилки, шнура, місця їхнього з’єднання, відсутність 
пошкодження ізоляції проводу);
встановлення приладу у вертикальному положенні;
відсутність зовнішніх механічних пошкоджень приладу;
відсутність поблизу легкозаймистих речовин.
При необхідності використання подовжувача, використовувати тільки 3-х провідний 
подовжувальний шнур заводського виготовлення, та який має вилку з 2-ма контактами, 
заземлюючий отвір і 2 заземлюючі пластини.
Встановити прилад на негорючій основі (підкладці) на рівній площині і на достатньо 
відкритому просторі, щоб забезпечити його правильну вентиляцію. Відстань між 
електроприладами і стінами повинні вигримуватись згідно із «Інструкціями з експлуатації 
електроприладів», наданих заводом виробником, правилами пожежної безпеки. Відстань 
повинна давати змогу безперешкодного вимкнення приладу від електромережі у разі 
необхідності.
Включити електроприлад у електромережу.
При виявленні пошкоджень, несправностей електроприлад не включати. Повідомити особу 
відповідальну за електробезпеку.

3. Вимоги безпеки під час користування електропобутовими приладами.
Під час користування електропобутовим приладом уважно стежити за його роботою, коли він
ввімкнений в електромережу.
Не допускати, щоб шнур живлення:
звисав зі стола, аби уникнути зачеплення та падіння приладів;
був пошкоджений, перекручений, зав’язаний вузлом;
Не торкатися до електроприладу, який включений в електромережу, мокрими руками.
Електричний чайник (кавоварка):
Чайник розташуйте на рівній поверхні. Не розташовуйте чайник біля гарячих приладів, 
відкритого вогню, завісок, під навісними полицями.
Налийте потрібну кількість води в чайник. Рівень води можна визначити за допомогою 
відмітки на зовнішньому боці чайника. Завжди стежте за мінімальним та максимальним 
рівнем води.
Не торкайтеся будь-яких компонентів чайника, окрім ручки. Переконайтеся в тому, що 
кришка надійно закрита. Не залишайте електричний чайник включеним без нагляду.
Використовуйте прилад тільки з прикладеною базою живлення. Встановлюйте чайник так, 
щоб підстава чайника контактувала з базою живлення. Не можна використовувати базу 
живлення для інших цілей.
Не можна знімати чайник з бази живлення під час роботи, спочатку відключіть прилад.
Мікрохвильова піч:
При користуванні мікрохвильовою піччю слід користуватися посудом, виготовленим із 
жаростійко кераміки, скла або пластмаси. Не користуйтеся посудом з металу. Це може 
привести до виникнення іскрового розряду.
Щоб уникнути пошкодження печі від перегріву, не закривайте вентиляційні отвори на 
пристрої.
Рідини та іншу їжу не можна нагрівати в герметично закритих контейнерах, тому що це може
призвести до вибуху.
Не готуйте їжу при відкритих дверцятах.
Не нагрівайте їжу в герметично закритих контейнерах і не перетримуйте продукти в печі.
При нагріванні продуктів у пластиковій або паперовій упаковці стежте, щоб не виникло 
загоряння в мікрохвильовій печі.
Не нагрівайте в печі олію або жир для фритюру, оскільки даний пристрій не регулює 
температуру олії.
Забороняється використання електропобутового приладу у разі виникнення хоча б однієї з 
таких несправностей:



поява іскріння, диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить;
пошкодження кабелю (проводу) електроживлення;
пошкодження пускових органів електроприладу;
пошкодження розетки, до якої підключено прилад;
порушення цілісності корпусу приладу.

4. Вимоги безпеки після завершення користування електропобутовими
приладами.

4.1 Відключити електропобутові прилади та від'єднати провід живлення від розетки 
електромережі. При цьому слід пам'ятати, що, від'єднуючи вилку електроприладу від 
розетки, слід тримати її за корпус, а не смикати за провід живлення, аби не потрапити під дію
електричного струму.
4.2 Витримати час щоб електроприлад охолов, при необхідності, протерти його та 
ущільнювачі дверцят вологою серветкою.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
У разі небезпеки негайно вимкнути електропобутовий прилад, від’єднати його від 
електромережі.
У разі виникнення пожежі (ознак горіння), повідомити керівника та, при необхідності, 
викликати представників пожежної охорони за телефоном (101) та вжити можливих заходів 
щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежегасіння та 
збереження обладнання, дотримуючись порядку дії при ліквідації пожежі. При цьому 
пам’ятати, що гасіння електротехнічних пристроїв, що знаходяться під напругою, 
виконується тільки після їх попереднього відключення від електромережі і здійснюється за 
допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників, а в окремих випадках – сухим 
піском.
В разі необхідності, надати потерпілому першу допомогу згідно з інструкцією з надання 
першої домедичної медичної допомоги, що діє на Підприємстві. У разі подальшого 
погіршення самопочуття людини, не зупиняючи надання першої медичної допомоги, вжити 
заходів щодо виклику за телефоном (103) швидкої медичної допомоги.

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 31

Охорона праці та техніка безпеки при роботі з повітряним стерилізатором
ГК – 10 - 20 – 50 – 75- 100 (автоклав)

1. Загальні положення

1.1. Інструкція чинна в межах закладу охорони здоров’я, поширюється на медичний персонал
стерилізаційного відділення.
1.2. Інструкція є нормативним актом, який містить обов’язкові для дотримання працівником 
вимоги з охорони праці, виробничої санітарії при виконанні ним своїх посадових обов’язків. 
Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII 
працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи мають проходити за рахунок 
роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної 
допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії. 
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у 
професійному доборі, мають щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання 
і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
1.3. За цією інструкцією робітника інструктують перед початком роботи (первинний 
інструктаж), а потім через кожні три місяці (повторний інструктаж).
1.4. До роботи допускаються особи, які знають експлуатаційну інструкцію, інструкцію з 
охорони праці, мають 1 групу з електробезпеки.
1.5. Працівник має виконувати тільки ту роботу, за якою він проінструктований, до якої 
допущений і яка доручена керівником робіт.



1.6. Заборонено виконувати розпорядження, якщо вони суперечать правилам охорони праці.
1.7. Залежно від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у зв’язку з 
допущеними аваріями і нещасними випадками, до інструкції можуть вноситися зміни і 
доповнення, які викладаються на окремому аркуші за підписом керівника відповідного 
структурного підрозділу.
1.8. Робота на автоклаві має проводитися в чистому приміщенні без пилу, парів кислот і 
лугів.
1.9. Інструкція є обов’язковим для виконання у стерилізаційному відділенні нормативним 
документом та діє протягом робочої зміни, визначеної розпорядком роботи стерилізаційної.
1.10. Стерилізатор паровий призначений для стерилізації засобів медичного призначення 
водяним насиченим паром під тиском. У стерилізаційній встановлено стерилізатор паровий 
ГК.
1.11. При роботі у стерилізаційній обслуговуючий персонал має додержуватися правил 
електробезпеки, правил роботи на посудинах, що працюють під тиском, правил пожежної 
безпеки.
1.12. Обладнання експлуатується протягом робочої зміни згідно з технологічним процесом. 
На автоклаві прикріплюється табличка із зазначенням реєстраційного номера, дозволеного 
тиску, числа, місяця і року наступного гідравлічного випробування.
1.14. Загальні вимоги до приміщення
1.14.1 освітлення має бути природним і штучним;
1.14.2 у приміщенні стерилізаційної монтується вимушена припливно-витяжна вентиляція, 
перевірка якої проводиться 1 раз на 2 роки з оформленням актів перевірки;
1.14.3 автоклави під’єднують до централізованих мереж водопостачання з постійним тиском 
води не нижче 3 атм. і каналізації та 3-фазної електромережі зі змінним струмом напругою 
380 Вт та частотою 50 Гц;
1.14.4 автоклави мають бути заземлені, виміри контурів заземлення проводять раз на рік зі 
складанням протоколів замірів опору ізоляції;
1.14.5 раз на рік кожен автоклав забезпечується справним повіреним манометром із класом 
точності не нижче 2,5 і запобіжним клапаном;
1.14.6 підлога у приміщенні має бути рівною, без вибоїн та виконана з матеріалу, що не 
проводить струм;
1.14.7 автоклав має бути встановлений у приміщенні так, щоб його було зручно 
обслуговувати з усіх боків;
1.14.8 двері мають відчинятися з приміщення. Не можна замикати двері під час роботи 
автоклаву. На зовнішній стороні дверей необхідно вивісити напис «Стороннім вхід 
заборонено»;
1.14.9 автоклав потрібно утримувати в чистоті, оберігати від механічних пошкоджень, дії 
хімічних речовин;
1.14.10 поблизу автоклаву не можна розміщувати громіздкі речі, які створюють незручності в
роботі оператора;
1.14.11 категорично заборонено вмикати автоклав в електромережу, не заземлюючи його.
1.15. Заборонено
1.15.1 висмикувати з розетки штепсельну вилку, тримаючись за шнур;
1.15.2 доторкатися мокрими руками до пускових пристроїв;
1.15.3 мочити водою сполучні електрошнури;
1.15.4 витирати вологим матеріалом пил із проводів, розеток, вимикачів, електроприладів, що
перебувають під напругою;
1.15.5 самостійно ремонтувати електроприлади й устатковання;
1.15.6 використовувати як заземлення водопровідні труби, мережі центрального опалення, 
каналізації, трубопроводи і заземляти від блискавковідводів.
1.16. Умови допуску до роботи
1.16.1 до роботи в відділеннях допускаються особи, які мають спеціальну освіту та пройшли 
ввідний інструктаж з охорони праці, первинний на робочому місці, повторний — 1 раз на 6 



місяців, при роботі на об’єктах підвищеної небезпеки — 1 раз на 3 місяці, придатні за станом
здоров’я;
1.16.2 до роботи на автоклаві допускаються особи, які пройшли стажування на робочому 
місці та здали залік з охорони праці;
1.16.3 до роботи допускаються особи, які знають експлуатаційну інструкцію, інструкцію з 
охорони праці, мають 1 групу з електробезпеки.
1.17. Вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку. Персонал зобов’язаний:
1.17.1 вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
1.17.2 дотримуватися зобов’язань з охорони праці, передбачених колективним договором 
(угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу, в 
тому числі:
своєчасно починати та закінчувати роботу, дотримуватися часу технологічних та обідньої 
перерв;
не виконувати роботи, не передбачені змінним завданням;
не перебувати на роботі у позаробочий час без відповідного дозволу керівника;
пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку 
пацієнтів, колег;
керуватися інструкціями з охорони праці і посадовими інструкціями;
знати організацію робочого місця, забезпечувати порядок і чистоту у кабінеті, не допускати 
захаращення меблями;
володіти способами надання першої медичної допомоги, знати правила протипожежної 
безпеки, види засобів пожежогасіння, вміти ними користуватися;
вживати протиепідемічних заходів.
1.18. При роботі можуть мати місце небезпечні та шкідливі виробничі чинники:
1.18.1 можливість ураження електрострумом;
1.18.2 перегріта пара з температурою 132 °С і тиском до 2 кгс/см2, що може вибухнути;
1.18.3 гарячі металеві поверхні елементи автоклавів, контейнерів, стерилізаційних коробок зі 
стерилізованим матеріалом;
1.18.4 ємності, трубопроводи, запірно-регулювальна арматура під тиском пару.
1.19. Не можна використовувати в роботі пошкоджений інструмент та несправну апаратуру.
1.20. Під час роботи медичні працівники мають використовувати засоби індивідуального 
захисту: гумові рукавички; санітарний одяг, спецвзуття на низьких не слизьких підборах з 
закритими задниками; діелектричний килимок тощо.
1.21. При виконанні своїх обов’язків працівники мають дотримуватися санітарних норм і 
правил особистої гігієни (мити руки, дезінфікувати інструмент, апаратуру, використовувати 
спецодяг, засоби захисту), а також:
розпочинати роботу тільки у засобах індивідуального захисту;
утримувати робоче місце в чистоті та порядку впродовж зміни;
зберігати і приймати їжу тільки у спеціально відведених місцях.
1.22. Кожен працівник несе персональну відповідальність за дотримання вимог інструкцій 
(експлуатаційних, з охорони праці, електробезпеки).
1.23. Постійний контроль за дотриманням працівником вимог чинних інструкцій з охорони 
праці у відділенні покладається на завідувача відділення.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. До початку роботи необхідно перевірити стан захисного заземлення, наявність 
діелектричного килимка, провести зовнішній огляд обладнання і електричних щитків, 
запобіжних клапанів і контрольно-вимірювальної апаратури.
2.2. Не можна розпочинати експлуатацію стерилізатора без ретельного ознайомлення та 
вивчення інструкції з охорони праці та інструкції з експлуатації. Регулярно після 4-5 циклів 
стерилізації потрібно перевіряти справність манометрів з відповідним записом у журналі 
перевірки манометрів, піднімати шток запобіжного клапану, продувати водовказівне скло.
2.3. Медичний персонал повинен мати спеціальний одяг для роботи в приміщенні 
автоклавної.
2.4. Стерилізатор призначений для експлуатації в приміщенні при температурі 
навколишнього середовища від +10 °С до +35 °С.



2.5. Працівники, що обслуговують стерилізатори, перед початком роботи мають перевірити:
2.5.1 роботу вентиляційної системи приміщення;
2.5.2 наявність води у водопроводі;
2.5.3 справність каналізації;
2.5.4 справність трубопроводів, їх з’єднання із запірною арматурою (за необхідності 
полагодити підтікання води, випарування пару);
2.5.5 підсос повітря, справність кнопок і перемикачів на пульті управління, сигнальної 
лампи;
2.5.6 чистоту і справність водовказівного скла;
2.5.7 надійність закріплення приборів елементів автоматики;
2.5.8 справність та цілісність манометрів, мановакуумметрів;
2.5.9 наявність і справність гумових прокладок для герметизації камер.
2.6. Манометри і мановакуумметри мають бути підібрані по класу точності шкал та мати 
пломбу і штамп держповірки.
2.7. Запобіжний клапан має бути справним і відрегульованим на тиск 2,6 кгс/см2.
2.8. Забороняється розпочинати роботу зі стерилізаторами, якщо:
2.8.1 не працює вентиляція приміщення, немає води у водопроводі, забита каналізація;
2.8.2 порушено заземлення стерилізаторів;
2.8.3 виявлені пропуски води або пару;
2.8.4 несправне електрообладнання, пускова арматури, сигнальні лампи;
2.8.5 відсутнє водовказівне скло або порушено його цілісність;
2.8.6 несправні манометри, мановакуумметри (відсутня пломба, при вимиканні шкали не 
повертаються на нульову відмітку, розбите скло або інші пошкодження, які можуть 
спричинити порушення показників) або збіг строк їх повірки.
2.9. При виявленні будь-яких відхилень від вимог нормативних документів не можна 
розпочинати роботу, треба негайно повідомити особу, відповідальну за справний стан та 
безпечну експлуатацію автоклавів.
2.10. Періодичність головних перевірок становить:
2.10.1 загальний зовнішній огляд електроустатковання — 1 раз на місяць;
2.10.2 перевірка роботи запобіжного клапана на спрацювання — 1 раз на 6 місяців;
2.10.3 метрологічна повірка манометрів, мановакуумметрів — 1 раз на рік;
2.10.4 перевірка контрольних манометрів — 2 рази на рік (кожні 6 місяців);
2.10.5 перевірка опору ізоляції — 1 раз на рік;
2.10.6 технічний огляд (внутрішній огляд і гідравлічне випробування — перше через 4 роки, 
наступні — через кожні 2 роки).

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Необхідно постійно стежити за показниками манометрів, мановакуумметрів. Якщо 
стрілка на шкалі знаходиться за червоною лінією, необхідно вимкнути стерилізатор кнопкою 
«СТОП».
3.2. Необхідно постійно стежити за герметичністю стерилізаційної камери і парогенератора, 
трубопроводів.
3.3. Персоналу, який обслуговує автоклави, категорично забороняється:
3.3.1 подавати пару у стерилізатор або вмикати підігрів автоклаву при повністю закритих 
кришках;
3.3.2 вмикати автоклав за недостатнього рівня води або за її відсутності в пароутворювачі;
3.3.3 відкривати кришку автоклаву або ослаблювати його кріплення у разі наявності тиску в 
стерилізаторі;
3.3.4 працювати на стерилізаторі, що має дефекти міцності чи стійкості;
3.3.5 доливати воду в бак пароутворювача, коли він перебуває під тиском;
3.3.6 залишати автоклави без нагляду під час роботи;
3.3.7 експлуатувати стерилізатор без заземлення та окремого електрощита з рубильником;
3.3.8 експлуатувати стерилізатор із несправнім запобіжним клапаном;
3.3.9 працювати у разі несправних манометрів, а також якщо збіг строк їх повірки;



3.3.10 працювати на стерилізаторі після збігу строків технічного огляду камери з 
парогенератором;
3.3.11 ремонтувати стерилізатор у разі наявності тиску в парогенераторі, стерилізаційній 
камері, трубопроводі.
3.4. Медичний персонал має виконувати вимоги інструкцій з режиму роботи і безпечного 
обслуговування автоклавів.
3.5. Для забезпечення нормальної роботи автоклаву необхідно:
3.5.1 стежити за чистотою і справним станом всіх частин автоклаву;
3.5.2 не допускати потрапляння води в електрощит та електроконтактний манометр;
3.5.3 періодично покривати графітом чи крейдою гумову прокладку для запобігання 
прилипанню її до кришки;
3.5.4 щодня змащувати гвинти затискачів кришки графітним маслом;
3.5.5 періодично очищати від накипу електронагрівачі для збереження відповідного 
коефіцієнта корисної дії, подовження строку їх роботи;
3.5.6 стежити, щоб вата у фільтрі була сухою;
3.5.7 регулярно після 4-5 циклів у разі наявності тиску перевіряти справність 
електроконтактного манометра, перекриваючи 3-ходовий кран, піднімати шток запобіжного 
клапана, продувати водомірне скло, дотримуючися вимог охорони праці.
3.6. При виникненні будь-якої із вказаних нижче несправностей потрібно негайно припинити 
роботу автоклаву:
3.6.1 підняття тиску в автоклаві вище дозволеного, незважаючи на виконання всіх вимог, 
передбачених експлуатаційною інструкцією;
3.6.2 несправність запобіжних клапанів;
3.6.3 виявлення в елементах автоклаву, які працюють під тиском, тріщин, протікання в 
болтових з’єднаннях, розриву прокладок;
3.6.4 зниження рівня рідини нижче допустимого;
3.6.5 несправність деталей кріплення кришок;
3.6.6 несправність покажчика рівня рідини;
3.6.7 несправність запобіжних блокувальних пристроїв;
3.6.8 несправність контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматизації;
3.6.9 виникнення пожежі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно:
4.1.1 відключити елетроживлення автоклавів, упевнитися у відсутності тиску (злити воду з 
парогенератора, злити конденсат);
4.1.2 провести зовнішній огляд контрольної апаратури і власне автоклава;
4.1.3 розвантажити автоклав, тобто викласти матеріал, що стерилізувався (бікси);
4.1.4 провести санітарне оброблення поверхні автоклавів, прибрати робоче місце;
4.1.5 кришку камери залишити відкритою до наступної зміни;
4.1.6 зняти спецодяг, сховати його у відведене для цього місце;
4.1.7 вимити руки та обличчя теплою водою з милом, за необхідності прийняти душ, 
витертися індивідуальним рушником;
4.1.8 виходячи з приміщення, перевірити, чи все електрообладнання відключено від 
електромережі;
4.1.9 вимкнути електроосвітлення і загальний рубильник;
4.1.10 виконати необхідні щоденні записи в журналі з експлуатації автоклавів на кожен 
апарат окремо.
4.2. Технічне обслуговування апарата здійснюється організацією, з якою заключений договір 
на обслуговування, у строки, передбачені затвердженими графіками. Спеціалісти-медтехніки 
роблять запис у журнал технічного обслуговування про проведення ремонтів та 
техобслуговування.
4.3. Про всі виявлені несправності потрібно негайно повідомити особу, відповідальну за 
справний стан та безпечну експлуатацію автоклавів, із відповідним записом у змінному 
журналі та у журналі оперативного контролю.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях



5.1. У разі нещасного випадку до прибуття комісії з розслідування необхідно зберегти 
обстановку на робочому місці та обладнання у такому стані, в якому вони були на момент 
події (якщо це не загрожує життю, здоров’ю людей і не призведе до тяжчих наслідків), а 
також вжити заходів щодо недопущення подібних випадків в майбутньому.
5.2. При виникненні пожежі необхідно:
5.2.1 викликати пожежну службу за номером «101»;
5.2.2 до прибуття пожежної служби вжити заходів для гасіння пожежі за допомогою 
вогнегасника та інших наявних засобів пожежогасіння;
5.2.3 сповістити головного лікаря за номером .
5.3. У разі виявлення несправностей чи аварійних ситуацій потрібно негайно повідомити 
адміністрації закладу.
5.4. При виникненні нещасного випадку необхідно надати першу допомогу потерпілому.
5.5. Перша допомога при ураженні електричним струмом
При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії 
електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при 
неможливості відключення — відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або 
застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і 
непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про
різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно 
негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.
5.6. Якщо виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я людей, потрібно 
негайно припинити роботу.
5.7. При виявленні особливо небезпечних інфекцій потрібно вжити протиепідемічних 
заходів.
5.8. При виникненні аварійної ситуації, аварії або нещасного випадку необхідно негайно 
повідомити завідувача структурного підрозділу, адміністрацію.
5.9. За порушення вимог цієї інструкції винні можуть бути притягнуті до дисциплінарної 
відповідальності.
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