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1.AMAÇ: Aletlerin doğru şekilde temizlenmesini ve uygulayıcının zarar görmemesini

sağlamaktır.

2. KAPSAM: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

3. SORUMLULAR: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanları ve sorumlusu

4.FAALİYET AKIŞI:

4.1 Tüm bu işlemleri gerçekleştirecek personel önlük, eldiven, maske, gözlük ve gereğine göre

sıvı koruyucu önlük giymelidir.

4.2 Dekontaminasyon alanı diğer çalışma alanlarından fiziksel olarak ayrılmış olmalı, bu

bölüme görevli personel dışında kişilerin girişi önlenmelidir.

4.3 Aletler (tel sepetler içinde) akan soğuk su- altında kaba kirinden arındırılır.

4.4 Deterjan-dezenfektan/enzimatik solüsyon üreticinin önerileri doğrultusunda hazırlanır. Aletler

solüsyona tamamen daldırılır ve yeterli süre bekletilir (10-15 dk)

4.5 Tüm kir ve organik artıklar yumuşak bir bez ya da sünger ile alet lümenleri ise özel fırça

kullanılarak yıkanır

4.6 Aletler akan su(yumşak su) ile durulanır (En son durulamanın distile su ile yapılması alet

ömrünü uzatır).

4.7 En son basınçlı hava tabancası ile kurulanır.

5.ALET VE MALZEMELERE GÖRE DEKONTAMİNASYON

5.1 Cerrahi Motorlar

5.1.1 Elektrik düğmesi kapalı duruma getirilir.

5.1.2 Kablolu veya havalı motorlarda kablolar birbirinden ayrılmadan yıkanır ve dezenfekte edilir.

Batarya kullanılıyor ise çıkarılır.

5.1.3 Tüm ayrılabilir parçalar sökülür.

5.1.4 Motor kısımlar suya batırılmaz ve ultrasonik yıkama cihazında yıkanmaz,

dezenfektan ile ıslatılmış bezle silinir, başka bir dezenfektan  ile  ıslatılmış beze sarılarak   10

dk. bekletilir ve normal suda ıslatılmış bez ile durulanıp, kurutulur.

5.1.5 Cerrahi motor aksesuarlarının temizliğinde üretici firmanın önerileri dikkate alınır. '

5.2.Koter; Kordonları .

5.2.1 Bipolar pensetler kordonlarından ayrılır, pensetler uçlarına zarar gelmeyecek şekilde ve

kordonlar da kırılmayacak şekilde toplanır.

5.2.2 Unipolar kalemlerin yakıcı uçlarının içinden basınçlı hava geçirilir.
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5.3 Optik ve Kordonlar için

5.3.1 Ultrasonik yıkama cihazı kullanılmaz.

5.3.2 Kullanılan tüm optiklerin adaptörleri birbirinden ayrılır.

5.3.3 Basınçlı hava tabancası ile kurulanır ve gerekirse adaptörlerin temizliği pamuklu çubuk

ile yapılır.

5.3.4 Adaptörler yerleştirilir ve kontrol edilir.

4.5.5 Uç kısmında, göz kısmında ya da ışık taşıyıcı kısmında leke yada kalıntı varsa özel

optik temizleyici krem ile temizlenir/ Kir kalmış ise tekrar yıkanıp, durulanır ve kurulanır.

4.5.6 Tüm bu işlemler düşmeyi engellemek için tezgah üzerinde yapılır.


