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1. AMAÇ: Sterilizasyon ve dezenfeksiyon ilkelerini belirlemek, sterilizasyon ve dezenfeksiyon 

uygulamalarının en verimli şekilde kullanılması için belirli bir standart oluşturmaktır. 

2. KAPSAM: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi 

3. SORUMLULAR: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalanları ve sorumlusu  

4. TANIMLAR 

4.1. TEMİZLİK: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve 

organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. 

4.2 STERİLİZASYON: Herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde ve içinde bulunan tüm 

mikroorganizmaların, sporlar da dahil olmak üzere, yok edilmesi işlemidir. 

4.3. STERİLİZAN: Mikroorganizmaların sporlar dahil tüm şekillerini tahrip eden özel kimyasal 

maddelerdir. 

4.4. DEZENFEKSİYON:. Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların (bakteri 

sporları hariç) yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve mikobakterileri 

etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir 
 

4.4.1. YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON: Bakteri sporları dışındaki tüm mikroorganizmaları 

inaktive eden dezenfeksiyon şeklidir. 

4.4.2. ORTA DÜZEY DEZENFEKSİYON: Bakteri sporlarına etki göstermeyen fakat 

mikobakterilere etkili olabilen, diğer mikroorganizmaları inaktive eden dezenfeksiyon şeklidir. 

4.4.3. DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON: Bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız virüslere 

etkisiz olan, ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmalar ve zarflı büyük virüslere 

(genellikle<10dakika) etkili olan dezenfeksiyon şeklidir. 

4.5.SPOROSİD: Sporları da tahrip eden ajanlara verilen addır. 

4.6.DEKONTAMİNASYON: Dezenfeksiyon/sterilizasyon öncesinde, fiziksel ve/veya kimyasal 

yöntemlerle bir yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırarak, personelin aletlere 

elle temas edebilmesi açısından güvenli hale getirme işlemidir.  

4.7.ASEPSİ: Mikroorganizmaların korunmuş bir alana ulaşmalarının önlenmesi ve bunun devamlılığının 

sağlanmasına asepsi, bu amaçla yapılan işlemlerin tamamına da aseptik teknik denir. 
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4.8. ANTİSEPSİ:. Mikroorganizmaların korunmuş bir alana ulaşmalarının önlenmesi ve bunun 

devamlılığının sağlanmasına asepsi, bu amaçla yapılan işlemlerin tamamına da aseptik teknik denir. 

4.9.ANTİSEPTİK: Canlı doku üzerindeki (özellikle patojen) mikroorganizmaların öldürülmesi veya 

üremelerinin engellenmesi için kullanılan kimyasal ürünlerdir. 
 STERLİZASYON UYGULAMASI 

KULLANILMIŞ ARAÇ VE GEREÇLERİN TOPLANMASI, ÖN 
TEMİZLİK VE DEKONTAMİNASYONU 

 
ENZİMATİK İLE ORGANİK ARTIKLARDAN ARINDIRMA VE 

STERİLİZASYONA 

HAZIRLIK 

 
       STERİL MALZEMENİN KORUNMASI  

Sterilizasyonun her basamağındaki uygulamalar kurallara uygun ve belirli standartda yapılmalı ve 

her basamak kontrol edilerek düzenli kayıtlar tutulmalıdır. 

           ALETLER TEMİZLİK VE DEKONTAMİNASYON YAPILMADAN ASLA STERİL EDİLEMEZ 

 


