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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakımda yatan hasta bakım ve
tedavisinde kullanılan alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonunun doğru ve etkin
yapılması için yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tüm birimlerinde çalışan
doktor, hemşire ve personelleri kapsar.

3. TANIMLAR:
3.1. Kontaminasyon: Steril yada dezenfekte edilmiş malzemenin, yer ve yüzeylerin
mikroorganizmalarla kirlenmiş olmasıdır.
3.2. Temizleme: Nesnenin yabancı maddelerden deterjan kullanılarak veya deterjansız
olarak su ile mekanik temizliğidir. Yıkamayı kurulama izlemelidir.
3.3. Sterilizasyon ve dezenfeksiyondan önce temizleme aşaması çok önemlidir.
3.4. Dekontaminasyon; Nesnelerden patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılmasıdır.
3.5. Sterilizasyon; Her tür mikroorganizma ve sporların fiziksel veya kimyasal yollarla tam
olarak yok edilmesidir. Basınçlı buhar, kuru ısı, etilen oksit gazı ve bazı kimyasal maddeler
bu amaçla kullanılmaktadır.
3.6. Dezenfeksiyon; Cansız bir nesne üzerindeki bakteri endosporları dışında kalan tüm
patojen mikroorganizmaların yok edilmesidir
3.7. Kritik alet: Steril dokular ya da vücut sıvıları veya vasküler sistem ile temas eden
aletler.Cerrahi girişimde kullanılan tüm aletler,kateterler, implantlar,endoskop ve
laporaskoplar bu gruba girer.Yüksek düzeyde enfeksiyon riski taşırlar.
3.8. Yarı kritik alet:Mukoz menbranlar ve sağlam olmayan cilt ile temas eden, ancak steril
dokulara penetre etmeyen aletler bu kapsamdadır. Orta düzey enfeksiyon riski taşırlar.
Solunum cihazları,anestezi için kullanılan aletler, vaginal spekulümler bu gruba girer.
3.9. Kritik olmayan alet: Sağlam cilde temas eden aletlerdir. Tansiyon aleti, steteskop, yatak
başlıkları,çarşaflar bu gruba girer.
3.10.Yüksek düzey dezenfektan: Bir kısım bakteri sporları da dahil olmak üzere tüm canlı
mikroorganizmaları yok eder ve sterilan sayılırlar. Bazıları da sterilizasyon düzeyinde
germisidal olmamakla birlikte, bakteri sporlarının da bir çoğuna etkilidir. Yüksek düzey
dezenfektanlar kritik ve yarı kritik medikal aletlerin yüksek düzey dezenfeksiyonu için
kullanılır. % 2 Gluteraldehit, %7.5 Hidrojen peroksit, %0.2 Parasetik asit, OPA, 10.000 ppm
Hipoklorit bu grupta yer alır.
3.11.Orta Düzey Dezenfektan: Mikobakterileri, virüsleri ve mantarları inaktive ederler,
bakteri sporlarına etkin değildirler.%60-90 etil veya izopropil alkol, fenol ve fenol bileşikleri ,
1000-5000 ppm Hipoklorit bu gruba girer
3.12.Düşük Düzey Dezenfektanlar: Bakteri sporları ve tüberküloz basiline etkisiz, vejetatif
bakterilerin çoğuna, bazı mantarlara ve virüslere 10 dakikada etkili olan dezenfektanlardır.
%50 etil veya izopropil alkol,100 ppm. Serbest klor içeren sodyum hipoklorit bu gruba girer.
3.13. Çamaşır Suyu Hazırlama oranları (%5’lik)

1/10’luk çamaşır suyu hazırlanışı: 1 ölçü çamaşır suyu + 9 ölçü su
(5000-6000 ppm klor açığa çıkar.)

1/100’lük çamaşır suyu hazırlanışı: 1 ölçü çamaşır suyu + 99 ölçü su
(500-600 ppm klor açığa çıkar)



YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM
DEZENFEKTAN KULLANMA

TALİMATI

Doküman Kodu EN.TL.25
Yayın Tarihi 18.03.2016
Revizyon Numarası 0
Revizyon Tarihi 0
Sayfa No 1/2

4. UYGULAMA:

4.1. Temizleme işlemine başlamadan önce temiz eldiven giyilir, sıçrama riski varsa bariyer
önlemleri alınır.
4.2. Aletin ayrılabilen tüm parçaları ayrılır.
4.3. Akan su altında fırçalayarak etrafa su sıçratmadan yıkanır.
4.4. Eğer malzeme üzerinde kurumuş kan ve vücut salgıları varsa, enzimatik temizleyici
içinde üretici firma önerisine göre bekletilir.
4.5. Yıkanan alet iyice kurulandıktan sonra aletin cinsine göre dezenfeksiyon- sterilizasyon
işlemine tabi tutulur.
4.6. Tüm cerrahi aletleri yıkama ve kurulamadan sonra paketlenerek etilen oksit ya da
otoklavda (malzemenin ısıya duyarlılığı göz önünde bulundurularak) “sterilizasyon
talimatına” uygun olarak steril edilir.
4.7. Isı ve etilen oksit ile steril edilemeyen kritik ve yarı kritik aletler uygun kimyasal
kullanılarak yüksek düzey dezenfeksiyonu sağlanır. Kritik olmayan aletler için düşük düzey
dezenfektan kullanılır.

Dezenfektan solüsyonları hazırlarken:

1. Hazırlamaya başlamadan önce eldiven giyilir
2. Kullanacak dezenfektanların saklama koşullarına ve son kullanma tarihlerine dikkat

edilir
3. Dezenfektanlar kesinlikle göz kararı sulandırılmaz
4. Hangi amaç için kullanacaksa ona göre üretici firma önerilerine göre hazırlanır,

önerilen oranların dışına çıkılmaz
5. Kesinlikle dezenfektan solüsyonlarla deterjanlar karıştırılmaz.
6. Dezenfektanlar kullanacağı zaman hazırlanır.
7. Dezenfekte edilecek aletin tamamen temizlenmiş ve kuru olmasına dikkat edilir.
8. Dezenfekte edilecek alet tamamen dezenfektan solüsyona daldırılır ve istenen

dezenfeksiyon düzeyine göre üretici firma önerisi doğrultusunda dezenfektan içinde
bekletilir.

9. Dezenfektan solüsyondan çıkarılan alet steril su ile durulanır kurutulur.
10. Dezenfekte edilen alet tekrar kullanılıncaya kadar kapalı ve tekrar kontamine olmadan

saklanır.


