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1.AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesinde kullanılan
sonrası alet ve malzemelerin Merkezi Sterilizasyon ünitesine teslim edilmesi , Merkezi
Sterilizasyon Ünitesinde steril edildikten sonra kullanacak bölümlere teslim koşullarını
belirlemektir.

2.KAPSAM: Sterilizasyon ünitesinde alet ve malzemelerin teslim alınması ve teslim edilmesi
aşamasındaki tüm uygulamaları kapsar.

3.KISALTMALAR: - - - - - - - - - -

4.TANIMLAR: - - - - - - - - - - - - --

5.SORUMLULAR: Sterilizasyon ünitesine alet ve malzemelerin teslim eden ve alan kişiler bu
talimatı uygulamaktan sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI
6.1 Kullanılmış kontamine alet set ve malzemeler kapalı transfer arabası veya transfer masası ile MSÜ
ye transfer edilir. Eğer ünite ve MSÜ arasında ayrı bir kirli koridor yada kirli asansör varsa transfer
araçlarının kapalı olması gerekli değildir
6.2. Kullanılmış aletler kullanımdan sonra barkod okuyucu ile sayım ve kontrolü yapılarak MSÜ
tarafından teslim alınır
6.3. Her set içerisinde, mevcut olan aletlerin kayıtlı olduğu ve sayımlarının kaydedildiği bir liste
bulundurulur
6.4. Aletlerin birbiri ile temas eden uçları açık pozisyona getirilir, büstüri takılı ise uçları sapından alet
yardımı ile çıkarılıp atılır ve düzgün olarak yerleştirildikten sonra MSÜ ye teslim edilir

6.5. Steril alet set ve malzemeler elde kucakta taşınmaz bir poşet içerisinde veya servis sepetleri ile
taşınır ve malzeme teslim formu karşılığında teslim edilir

6.6. MSÜ Ameliyathaneye malzeme alet set vb teslim ederken ve teslim alırken Ameliyathane
malzeme listesi ile kullanılır

6.7. Ameliyathane dışındaki servislerden MSÜ’ne malzeme teslim etme ve alma için teslim edilen
malzemenin ne olduğu, sayısı, hangi servisten geldiği, ne zaman geldiği, kimin teslim ettiği, kimin
teslim aldığı, ne zaman teslim edeceği bilgilerinin kaydedileceği 3 nüshalı Alet ve Malzeme teslim
formu kullanılır

7.Malzeme Teslim Etme ve Alma Saatleri

7.1 Ameliyathaneye malzeme teslimi istendikçe yapılır kullanım sonrası en kısa zamanda -
Ameliyathane hemşiresi tarafından MSÜ ye geri teslim edilir
7.2.Steril edilecek alet set ve malzeme teslim etme ve alma belli saatlerde gerçekleştirilir
7.3.Özel durumlarda MSÜ sorumlusuna bilgi verilerek bu saatler dışında malzeme gönderilebilir
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7.4.Yoğun bakım üniteleri, poliklinikler, servislerden MSÜ ne teslim edilen steril edilecek alet set ve
malzeme teslim saatleri 08:00-10:00 / 15:00- 17:00 saatleri arasında olması işlevsel açıdan doğrudur.
7.5.Steril malzeme teslimatları bu iş akışına göre yapılır.
7.6.Etilenoksit sterilizasyonu için alınan malzeme teslimden alımından yaklaşık 24 saat sonra steril olarak
verilebilir


