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1.AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik Total Parenteral

Nütrisyon (TPN) Ünitesi’nde uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

2.KAPSAM: Hastanenin TPN ünitesinde uyulması gereken temizlik faaliyetlerini kapsar.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından temizlik personeli, temizlik şirketi

sorumlusu, ünite sorumlu hemşiresi, birim sorumlusu ve hemşirelik hizmetleri müdürü

sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden Enfeksiyon Kontrol Komitesi,

Eczacı, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Başhekimlik sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI
6.1.Temel İlkeler ve Genel Öneriler

6.1.1.TPN Ünitesinin temizliği o bölümde çalışan temizlik personel tarafından yapılmalıdır.

6.1.2.Cihazların temizliği görevlendirilen temizlik personeli tarafından hemşire kontrolünde

yapılmalıdır.

6.1.3.Temizlik arabasında gerekli tüm temizlik malzemelerinin bulunup bulunmadığı kontrol

edilmelidir (kuru temizlik mopları, sıvı deterjan, ovma amaçlı temizlik maddesi, yeterli

miktarda temiz mavi, sarı ve kırmızı temizlik bezleri, Lavabo ovma fırçası çek çek, faraş,

kova, eldiven vb.).

6.1.4.Eksik malzeme varsa temizliğe başlamadan önce tamamlanmalıdır.

6.1.5.Temizlikte kullanılacak temizlik malzemeleri temizlenecek alana taşınmalıdır.

6.1.6.Personel “El Hijyeni Talimatı’’ ve ‘‘Eldiven Kullanım Talimatı”na göre ellerini

yıkamalı ve eldiven giymelidir.

6.1.7.Temizlik hareketlilik başlamadan önce yapılmalıdır.

6.1.8.Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bitiminde eller yıkanmalıdır.

6.1.9.Temizlik personeli, toz alma dışında her türlü temizlik işlemi sırasında mutlaka uygun

eldiven giymelidir (Tablo 1).

6.1.10.Temizlik yaparken en az toz ve aerosol oluşturacak yöntem seçilmelidir.

6.1.11.Toz kalkmasına neden olacak toz alma yöntemlerinden kaçınılmalıdır.

6.1.12.Temizlik, temizden kirliye doğru yapılmalıdır.

6.1.13.Bez ve kova renkleri temizlenecek alana göre belirlenmelidir (Tablo2).

6.1.14.Temizlikte bezlerin ve kovaların kullanım ilkelerine uyulmalıdır (bkz.2).
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6.1.15.Moplar (paspas) ile ıslak temizlik yapılmalı, kuru süpürge/elektrik süpürgesi

kullanılmamalı ve kesinlikle silkeleme yapılmamalıdır.

6.1.16.Temizlikte mopların kullanım ilkelerine uyulmalıdır (bkz.3).

6.1.17.Çift kovalı-presli paspas arabası kullanım İlkeleri uygulanmalıdır (bkz. 2)

6.1.18.Temizlik işlemi bittiğinde temizlik malzemeleri yıkanmalı ve kuru şekilde

saklanmalıdır.

6.1.19.Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmamalıdır.

6.1.20.Temizlik solüsyonu kullanım ilkelerine uyulmalıdır (bkz 5)

6.1.21.Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmamalıdır.

6.1.22.Gerekli görülen durumlarda periyod beklenmeden temizlik yapılmalıdır.

6.1.23.Personelin yaptığı temizlik işleri, personel temizlik takip formu ile takip edilmelidir.

6.1.24.Öncelikle odadaki çöpler uygun şekilde toplanmalı, “Hastane Atıkları Yönetimi

Talimatı” na göre uzaklaştırılmalıdır.

6.1.25.Temizliğe çöplerin toplanmasıyla başlanmalıdır.

6.1.26.Çöp kovası kirlenmişse yıkanarak temizlenmeli ve kurulanmalıdır.

6.1.27.Yerler ve elle sık teması olan tüm yüzeyler (etajer, musluk başı, kapı kolu vb.)

temizliğe ek olarak dezenfekte edilmelidir.

6.1.28.Tüm temizlik bezleri kirlendikçe değiştirilmeli, kirli bezle temizlik işlemine devam

edilmemelidir.

6.1.29.Kirlenen temizlik bezleri bekletilmeden çamaşır makinesinde sıcak su (>60˚C) ile

yıkanarak kurutulmalı ve steril edilmelidir.

6.1.30.Malzemelerin temizlenme sıklığı ve yöntemi tablo 4’te belirtildiği şekilde yapılmalıdır.

6.1.31.Cam ve kapılar günlük su ve sabunla temizlenmelidir.

6.1.32.Kapı tokmağı ve pencere kenarları her gün silinmelidir.

6.1.33. Bilgisayarlar ve klavyeler her gün ve kirlendikçe temizlenmelidir.

6.2.Eldiven Kullanımı

6.2.1.Toz alma dışında her türlü temizlik işlemi sırasında mutlaka uygun eldiven giyilmelidir

(Tablo 1).

6.2.2.Ellerinde yara, çizik vb. bulunan temizlik personeli toz alma işlemi sırasında steril

olmayan temiz eldiven giymelidir.

6.2.3.Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa vb. yüzeylere dokunulmamalıdır.

6.2.4.Temizlik işlemi bittiğinde eldivenler çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır.
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Tablo 1. Hastanede eldiven kullanımı

Alan Eldiven Türü Renk

Temizlik Plastik Kırmızı

Evsel Nitelikli Atık Toplama Plastik Sarı veya mavi

Tıbbi Atık Toplama Kumaş üzerine kauçuk kaplı Turuncu

6. 3. Bezlerin ve Kovaların Kullanım İlkeleri

6.3.1.Bez ve kova renkleri temizlenecek alana göre belirlenmeli, farklı alanlarda farklı

temizlik bezi kullanılmalıdır (Tablo 2).

6.3.2.Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir.

6.3.3.Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık sık bez değiştirilmelidir.

6.3.4.Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar

kullanılmalıdır.

Tablo 2. Hastane Temizliğinde Kullanım Alanına Göre Kova ve Bez Renkleri

Bez ve Kova Rengi Kullanım Alanı

MAVİ Bütün kuru alanlar Masa, Etajer, Yatak Başucu,

Cam, Cam Önü, Kapı Kolları

SARI Bütün ıslak alanlar (Tuvalet hariç) Banyo, Duş, Küvet, Armatür

KIRMIZI Tuvaletler Klozet, Pisuvar, Sifon Tankı

6. 4. Mopların Kullanım İlkeleri

6.4.1.Moplar (paspas) ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde

yıkanarak havlarından (tüylerinden) arındırılmalıdır.

6.4.2.Her günün başında paspas ve bez fırçaları değiştirilmelidir.

6.4.3.Mop, temiz alanda S şeklinde, kirli alanda düz hat üzerinde hareket ettirilerek temizlik

yapılmalıdır.

6.4.4.Mop ile temizlik yapılarak ilerlenirken temizlenmemiş alan bırakılmamalıdır.

6.4.5.Çok miktarda kan ve vücut sıvısı dökülen alanın temizliğinden sonra paspas başlıkları

değiştirilmelidir.

6.4.6.Kirli mop ile temizlik yapılmamalıdır.

6.4.7.Kirlenen moplar sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanmalı ve kurutularak

saklanmalıdır.
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6.4.8.Saçaklı mop kullanımında zemin ıslak bırakılmamalı, kurulama işlemi yapılmalı ve

paspaslama işlemi sırasında kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları

konulmalıdır.

6.4.9.Temizlik işlemi bittiğinde temizlik malzemeleri yıkanmalı ve kuru şekilde

saklanmalıdır.

6.4.10.Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmamalıdır.

Tablo 3. Hastane Temizliğinde Mop Seçimi ve Kullanımı

Mop Tipi Kullanım Amacı

Mavi mop Kuru süpürme

Beyaz mop Nemli silme ve bakım

Saçaklı mop Islak silme

6. 5. Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası Kullanım İlkeleri

6.5.1.Paspas ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanarak

havlarından (tüylerinden) arındırılmalıdır.

6.5.2.Paspaslama için kullanılacak su ılık olmalıdır.

6.5.3.Temiz su için mavi kova, kirli su için kırmızı kova kullanılmalıdır.

6.5.4.Mavi kovaya uygun konsantrasyonda (üretici firma önerisine uygun olarak), kırmızı

kovaya ise bunun yarısı kadar sıvı deterjan konulmalıdır.

6.5.5.Paspas S şeklinde hareket ettirilmeli, zeminden mümkün olduğunca uzaklaştırılmadan

temizlik yapılmalıdır.

6.5.6.Kirli paspasla temizlik yapılmamalı, kirlenen paspas önce kırmızı kovada kirinden

arındırılmalı, sonra mavi kovada yıkanmalı, sıkma presi kırmızı kova üzerine çevrilerek sıkma

işlemi yapılmalıdır.

6.5.7.Bu işlemi takiben paspas sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp

kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.

6.5.8.Gün içinde kullanılan tüm paspaslar sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp

kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.

6.5.9.Islak paspasla silinen alanlar kuru mop ile hemen kurulanmalı, paspaslama işlemi

sırasında kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır.

6. 6. Temizlik Solüsyonu Kullanım İlkeleri



TPN ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI

Doküman Kodu TPN.TL.05
Yayın Tarihi 27.10.2016
Revizyon Numarası 0
Revizyon Tarihi 0
Sayfa No 5 / 7

6.6.1.Temizlik solüsyonları günlük olarak işlemden hemen önce uygun oranda hazırlanmalı

ve uzun süre bekletilmemelidir.

6.6.2.Temizlik/dezenfektan çözeltisi sık değiştirilmelidir.

6.6.3.Yüzey dezenfektanı olarak 1/100’lük konsantrasyonda çamaşır suyu (1 L suya 10 cc

(%1) çamaşır suyu) veya Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin önerdiği yer yüzey dezenfektanı

kullanılmalıdır.

6.6.4.Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10’luk çamaşır suyu

hazırlanmalıdır (1 L suya 100 cc (%10) çamaşır suyu).

6. 7. TPN Hazırlama Bölümünün Temizliği

6.7.1.Hazırlama ünitesinin temizliği her gün sabah yapılmalı ve gün içerisinde kirlenme

olduğunda işlem tekrarlanmalıdır.

6.7.2.Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi temizden kirliye doğru yapılmalıdır.

6.7.3.Kabin içinin temizliğinde kabinin özelliğine uygun dezenfektan kullanılmalıdır.

6.7.4.Sırasıyla önce kabinin tavanı, iç yan yüzeyleri, arka yüzeyleri, masa üstü ve alt kısmı

temizlenmelidir. Bu işlem her gün bir kez tekrarlanmalıdır.

6.7.5.Kabinin temizliği, her kabin kullanımdan sonra tekrarlanmalıdır.

6.7.6.Temizlik odada TPN doldurulmadığı dönemde yapılmalıdır.

6.7.7.Laminar hava akım başlıklarının filtreleri üretici firma önerileri doğrultusunda, partikül

sayım sonuçları dikkate alınarak uygun aralıklarla değiştirilmelidir.

6.7.8.Temiz alana girecek tüm malzemelerin (cam, metal, PVC torbalar gibi) yüzeyi alana

alınmadan önce temizlenmelidir.

6. 8. Lavabo Temizliği

6.8.1.Lavabolar günlük temizlenmelidir.

6.8.2.Lavabo ve kenarları su ve sıvı deterjanla veya ovma maddesi ile ovularak

temizlenmelidir.

6.8.3.Aynı bez yıkandıktan sonra lavabo arkasındaki fayanslar silinmelidir.

6.8.4.Lavabo aynası mavi bez kullanılarak cam temizleme maddesi ile silinmelidir.

6.8.5.Silinen tüm yüzeyler önce durulanıp ardından kurulanmalı, kesinlikle ıslak

bırakılmamalıdır.

6.8.6.Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalıdır. Boşalan sabunluk yıkanıp

dezenfekte edildikten sonra kurutulup tekrar doldurulmalıdır.
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Tablo 4. Malzemelerin Temizlenme Sıklığı ve Şekilleri
Malzeme Temizlenme Sıklığı Nasıl Temizlenecek?

Telefonlar
Bilgisayar ve klavyeler

Günlük veya kirlendikçe Deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır,
Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin
önerdiği yüzey dezenfektanı veya
%70’lik alkol ile silinir

Mobilyalar Günde bir kez Toz alma
Haftada bir kez Su ve deterjanla silinmeli

Camlar Haftada bir kez Cam temizleme maddesi ile silme ve
kurulama

Duvarlar Görünür kir ve leke
olduğunda

Su ve uygun deterjanla silinme

Tavan lambaları Haftada bir kez Nemli bezle silme

Zemin Günde en az iki kez ve
kirlendikçe

Temizlik + deterjan/dezenfektan

Havalandırma
boşlukları

Ayda bir kez Mekanik temizlik ve kuru vakum
uygulama

7.Dezenfektanların Kullanım Alanları ve Kullanım Konsantrasyonları

7.1.Sodyum Hipoklorit (Çamaşır suyu)

Aktif madde: Sodyum hipoklorit

Kullanım alanları: Yüzey dezenfektanı

Temas süresi: En az 10 dakika

Kullanım süresi: Çözelti hazırlandığı gün kullanılmalıdır.

Not: Deterjanlı su ile karıştırıldığında toksik maddeler açığa çıktığından başka temizlik

ürünleriyle karıştırılmamalıdır.

SODYUM HİPOKLORİT (ÇAMAŞIR SUYU)KULLANIM TABLOSU Tablo 5.

Tavsiye Edilen
Çamaşır Suyu

Gücü

Su Miktarı
(litre) CC Dezenfeksiyon Alanı

1 LITRE SUYA
100

CC=10.000ppm

1 LITRE SUYA
10

CC=1.000p
pm

10.000ppm 1 100cc Vücut Sıvı Atıkları ile Kan ve Serum Döküntüleri

5.000ppm 1 50cc

Riski olabilecek Ameliyathaneler, Morg ve Otopsi
Odaları, Laboratuarlar gibi bölgeler. Paslanmaz
Çelik Cerrahi Malzemeler. Ördekler, Sürgüler,
Plastik Malzemeler, Anestezi Malzemeleri

1.000ppm 1 10cc Ameliyathaneler, Morg ve Otopsi Odaları,
Laboratuarlar, Koridorlar

200ppm 1 1cc Mutfak yüzeyleri, gıda depoları, yiyecek hazırlama
tezgâhları, lavabolar, küvetler,
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• Çamaşır suyu solüsyonu temizlenen bölgeye uygun konsantrasyonda hazırlanmalıdır.
• Çamaşır suyu solüsyonunun etki edeceği süre iyi bilinmelidir.
• Çamaşır suyu solüsyonu işlemden hemen önce hazırlanmalıdır.
• Kullanılan çamaşır suyu solüsyonu başka bir solüsyonla karıştırılmamalıdır.
• Temizlik sonunda paspas ve temizlik bezleri 1000 ppm lik çamaşır suyu ile hazırlanan

suda 20 dk bekletilip, durulanıp, kurumaya bırakılmalıdır.

8.Klor Tablet Kullanım

Aktif madde: 5 gramlık her bir tablette 1.5gr klor karşılığı 2.5gr NaDCC içerir.

Kullanım alanları: Yer ve yüzey dezenfektanı

Tablo 6. Klor Tablet Kullanım Tablosu(KLORTAB)
Kullanım alanı Önerilen

Konsantrasyon 5gr tablet
Diğer Bilgiler

Kan ve vücut sıvıları
döküntüleri için

10.000 ppm 10 tab./ 1,5
lt.su

Hazırlanan solüsyonu sıvının
üzerine dökün.

Hassas yüzeylerin
dezenfeksiyonu

1,000 ppm 1 tab./ 1,5 lt. su Solüsyona batırılmış bez ile
silin.

Hassas olmayan
yüzeylerin
dezenfeksiyonu (lavabo,
buzdolabı, çalışma
yüzeyleri, dolaplar,
masa, tezgah vb.)

200 ppm 1 tab./ 15 lt. su Uygun bir deterjan ilave
edilerek yüzeyler yıkanır
veya hazırlanan solüsyonda
ıslatılmış bir bezle silinir ve
daha sonra iyice durulanır.

9.Hızlı Yüzey Dezenfektanı

Aktif madde:% 96 saf alkol içerir. Seyreltilerek kullanılır.(1/4 oranında musluk suyu ile

seyreltilir).

Kullanım alanları: Malzeme ve cihazların temizliği

Temas süresi: Hazırlanan solüsyon dezenfekte edilecek yüzeye püskürtülerek atılır.
Uygulamadan sonra durulamaya gerek yoktur.

Kullanım süresi: Hazırlanan solüsyon orijinal kabından farklı kullanıldığı için en uzun 30

gün kullanılır.

Not: Mekanik kirlenmenin olmadığı ya da temiz alanlarda kuru alanlarda uygulanır.


