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1. AMAÇ : Cihazın doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Gaz Plazma cihazlarını kapsar.

3. SORUMLULAR: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanları ve sorumlusu

4. FAALİYET AKIŞI

4.1 Cihazı kullanabilmek için ekranda “STERİLİZATÖR UYGUN" yazısını görmemiz gerekir.

Eğer ekranda "CERRAHİ ALETLERİ KURULAYIN VE YÜKSEK BASINÇLI HAVA

TABANCASI İLE TEMİZLEYİN. YERLEŞTİRME YAPARKEN KAZAN İÇİNDEKİ

ELEKTROTLARA DOKUNMAYIN" yazısı varsa cihaz kullanıma hazır demektir yükleme

yapılabilir.

4.2 Kullanıma hazır olan cihazın ekranından mavi renkli ok (aç) tuşuna basılarak yada pedal

yerine ayak gösterilerek kapağı açılır.Her yükte kimyasal indikatör mutlaka koyulmalı

gerekiyorsa biyolojik indikatörde koyulmalı.

4.3 Malzemeler cihaza yerleştirildikten sonra cihazın mavi ok (kapat) tuşuna basılarak cihazın

kapağı kapatılır.

4.4 Kapağı kapanan cihazın hızlı, normal ve süper proğramlarından yüke uygun olan birisi

seçilerek yeşil renkli(başla) tuşuna basılır.

4.5 Eğer lümenli uzun aletler var ise mutlaka süper döngüde çalıştırılır.

4.6 Cihazın sterilizasyon süresi hızlı döngüde yaklaşık 18 dakika, normal döngüde yaklaşık 28

dakika süper döngüde ise yaklaşık 38 dakikadır.

4.7 Cihaz sterilizasyonu bitirdikten sonra yazıcı kısmından bir kâğıt çıktı verir. Çıktı üzerinde

sterilizasyon süresi ve aşamalarına ait bilgiler vardır. Bu bilgiler kontrol edilir. Çıktı üzerinde

sterilizasyonun tamamlandığını gösteren sterilizasyon başarılı yazısı özellikle kontrol edilir.

4.8 Cihaz içerisinde paketleme talimatına uygun paketlenmemiş (ıslak malzeme, kağıt

malzeme, sünger malzeme, pamuk malzeme vs.) malzeme var ise cihaz sterilizasyonu

tamamlamadan kısa ve kesintili bir alarm sesi çıkarır ve yazıcı arızaya dair bir çıktı verir,

arızanın türü çıktı üzerinde yazılmaktadır. (malzemeleri kurutup yeniden paketleyin ve cihazı

tekrar çalıştırın).

4.9 Çıktı üzerinde yazılı olan hatanın ne olduğu değerlendirilerek teknik servise haber verilir.

5.   CİHAZIN TEMİZLİĞİ

5.1 Sterilizatörün dış yüzeyi yumuşak deterjanlarla temizlenebilir.

5.2 Sterilizasyon odasının içi nemli bez ile silinir.

5.3 Sterilizatörün kapısının ve içinin tel fırça gibi aşındırıcılarla temizlenmemesi gerekir.
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5.4 Sterilizasyon odasının temizliği için kesinlikle tel fırça kullanılmaz

6.Cihazın rutin olarak:

6.1.Solüsyon kartuş değiştirilmesi

6.2.Yazıcı şeridinin veya kartuşunun değiştirilmesi

6.3.Yazıcı kâğıdının değiştirilmesi

6.4. Zaman ve tarih göstergesinin yenilenmesi


