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1.AMAÇ: Bir Hastanede/Sağlık Kuruluşunda  kullanım sonrası alet ve malzemelerin  Merkezi 

Sterilizasyon ünitesinde temizlik ve Dekontaminasyon uygulamalarını tanımlamaktır. 

2.KAPSAM: Sterilizasyon ünitesinde alet ve malzemelerin temizlik ve dekontaminasyon 

aşamasındaki tüm uygulamaları kapsar. 

3.SORUMLULAR: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanları bu talimatı uygulamaktan 

sorumludur. 

4.FAALİYET AKIŞI: 

4.1. Kullanılmış tüm aletler sterilizasyon  öncesi mutlaka yıkanmalıdır. 

4.2 Yıkama işlemi otomatik yıkama, dezenfeksiyon makineleri, ultrasonik temizleyiciler  

veya elde yapılabilir. 

4.3  Enzimatik   temizleyiciler   kullanıldığında, enzimin  aktif   olduğu   sıcaklık   derecesine   

(35 C0 - 45 C0)  dikkat  edilmelidir. 

4.4 Elle yıkamada kullanılan fırçalar, yıkama tankları vb. ekipman her kullanımdan sonra  

temizlenip dezenfekte edilmelidir. 

4.5 Yıkamadan sonra mutlaka etkili bir durulama yapılmalı, aletlere zarar vermeyecek, 

aletler üzerinde sterilizasyonu engelleyen ve daha sonra kullanım sırasında hastaya zarar verme r

iski olan deterjan  vb.  kalıntıların kalmamasına özen gösterilmelidir. 

4.6 Son durulama suyu mutlaka kireçsiz, yumuşatılmış olmalı, olanak varsa tüm yıkama  

işlemlerinde yumuşak su kullanılmalıdır. 

4.7 Yıkamada görevli personel su geçirmez koruyucu giysi ve eldiverı ,maske 

,gözlük,kullanmalı genel  koruyucu önlemleri uygulamalıdır. 

4.8   Çok parçalı aletler demonte edilerek yıkanmalı, yıkama sonrasında parçalar  birleştirilerek  

fonksiyon  kontrolü yapılmalıdır. 

4.9  Eklemli aletler açık şekilde yıkama tepsilerine yerleştirilmeli, sivri aletlerin uçlarını  

koruyan lastik bantları çıkartılmalı, aletlerin sepetlerden dışarıya çıkmalarına angel olacak 

şekilde aletler yerleştirilmelidir. 

4.10  Yıkama' kaplarına çok fazla alet yerleştirilmemeli, büyük parçalar küçükleri örtecek      

şekilde konmamalıdır, çok sayıda alet varsa 2 ya da 3 sepet kullanılmalıdır.  

4.11  Alet ve malzemeler kurutulmadan paketlenmemelidir. 

4.12   Aletlerin temiz, kuru ve çalıştığından emin olunmalıdır. 

4.13  Hareketli parçaları olan aletlerde yıkamadan sonra ek yerleri suda çözünen yağlarla   

yağlanmalıdır. 

4.14 Aşınma, paslanma, deformasyon, kırılma ya da başka tür bir hasar görülen aletler arızalı 

bildirilip kullanım  dışı bırakılmalıdır. 
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4.15 Deli dana (Creutzfeltz- Jakops) olasılığı olan hastalarda kullanılan aletler sterilizasyona 

teslim edildiğinde öncelikle buhar sterilizatörde 134 OC’ de 1 saatlik programa tabi tutulduktan 

sonra kullanıldığı alandan yeni gelmiş gibi uygulama yapılır 

4.16 Kullanıma yeni giren tıbbi aletler önce üzerindeki marka etiketlerinden, koruyucu 

maddelerden arındırılır, yıkandıktan sonra sterilizasyon işlemine alınır 

4.17 Açılmış her set ve malzeme açıldıktan sonra kullanılmamış  bile olsa, kontamine-kirli 

sayılır 

4.18  Yapılan temizlik ve dekontaminasyon uygulamaları alet ve malzemelerin özelliğine göre 

aşağıda yazıldığı gibi  yapılır; 

5.  Çelik cerrahi aletlerin temizliği 

5.1 Kesici ve delici olan aletlerin uçlarının bozulmamasına dikkat edilir 

5.2Kanüllü aletlerin içi fırça ile fırçalanır ve içinden basınçlı su geçirilir ait olduğu setin 

sepetinin içine konulur, dezenfektöre yerleştirilir 

5.3Cerrahi aletlerin uçları açılarak uçlar yukarı bakacak şekilde sepete dizilir 

5.4  İçerisinde alet sayısı ve yoğunluğu fazla olan setlerin içerisindeki aletlerin tüm yüzeylerinin 

yıkanabilmesi için 2 veya 3 sepete  yerleştirildikten sonra dezenfektöre konur 

6. Cerrahi motor ve aksesuarları Bataryalı motorlar:  

6.1. Kapalı oldukları kontrol edilir ve bataryaları çıkartılır 

6.2. Tüm aksesuarlar birbirinden ayrılır 

6.3.   Motor kısımları suya batırılmaz, dezenfektöre atılmaz ve ultrasonik yıkama cihazında 

yıkanmaz 

6.4.  Aksesuarlar batırma banyosunda temizleme ve dezenfeksiyon özelliği olan solüsyona 

batırılır, kanüllü olanların içleri fırçalanır, belirlenmiş olan dezenfeksiyon süresi boyunca 

dezenfektanda bekletilir 

6.5.  Akan su altında deminarilize su ile durulanır, basınçlı hava veya lifsiz bir bez ile kurulanır 

6.6.  Motor kısmı dezenfektanlı bez ile silinir, 10 dakika sarılı bırakılır 

6.7.   Deminarilize suda ıslatılmış bez ile silinirek durulanır. 

6.8.  Not: Cerrahi motor aksesuarlarının temizliğinde üretici firmanın önerileri dikkate alınır. 

7.  Havalı / elektriklimotorlar: 

7.1. Motor giriş aksamına su kaçmaması için kapakları kapatılır veya soket girişleri  solüsyon 

dışında bırakılarak dezenfektanlı beze sarılır ve/veya kordonlar dezenfektanlı bez ile silinir ve 10 

dakika dezenfektan ile ıslatılmış beze sarılı bırakılır 

7.2 Yeterli süre sonunda deminarilize suda ıslatılmış bez ile durulanır, kurulanır 
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 8.Laparoskopikalerler: 

8.1. Laparoskopik aletler demonte edilir. 

8.2 Aksesuarlar, kaybolmaması için küçük kapaklı sepete konulur. 

8.3 Aletler dezenfektörün “Laparoskopi” aksamına yerleştirilir ve dezenfektörde yıkanır. 

8.4 Setin acil olarak tekrar kullanılması gerektiğinde, aletler ultrasonik yıkama cihazında 

yıkanabilir.  

9.Ultrasonik yıkama cihazında yıkanan alet ve malzemeler: 

9.1.  Ultrasonik yıkama cihazı gün başlangıcında enzimatik özelliği olan solüsyon ile üreticilerin 

önerisi doğrultusunda (35 C0 - 45 C0) kullanıma hazırlanır 

9.2. Laparoskopik aletlerin kaba kiri akan su altında giderilir, hava tabancası ile içinden hava 

geçirilir, ultrasoniksolusyona yatırılır 

9.3.  Süre ayarlanarak ultrasonik yıkama cihazı çalıştırılır  

9.4.  Süre sonunda aletler çıkartılır, temiz lavabo yıkama havuzunda içlerinden kontrol amacıyla 

fırça, basınçlı deminarilize su ve basınçlı hava geçirilerek kontrol edilip, iyice durulanır ve 

kurulanır. Basınçlı hava tabancası ile kurutulur 

9.5.  Gerektiğinde kurulama için yumuşak ve lifsiz bir bez kullanılır 

10.Hassas ve mikro cerrahi aletleri: 

10.1. Mikro aletler kilitleri ve eklemleri açık vaziyette sepetlerine yerleştirilir 

10.2. Sepet ultrasonik cihazın içine yeterli süre ayarlanarak yerleştirilir ve cihaz çalıştırılır 

10.3. Süre sonunda mikro aletler temiz lavabo yıkama havuzunda bol deminarilize su ile durulanır 

10.4. Duruma göre basınçlı hava veya lifsiz bez ile kurulanır 

11.Optikler ve soğuk ışık kordonları: 

11.1. Batırma banyosu olarak kullanılan küvet günün başlangıcında temizlenerek ve en az orta 

düzey dezenfeksiyon özelliği olan dezenfektan ile, üreticilerin önerisi doğrultusunda kullanıma 

hazırlanır. (35 C0 - 45 C0) 

11.2. Optikler ve kameralar ve soğuk ışık kordonlarının kaba kiri akan su altında yıkanır, 

kurulanır. 

11.3. Çıplak göz ile görüntü özelliği kontrol edilir. 

11.4. Tüm optiklerin ve soğuk ışık kordonlarının adaptörleri demonte edilir. 

11.5. Batırma banyosuna yerleştirilip yeterli süre beklenir. 

11.6. Bekletme süresi sonunda temiz lavabo yıkama havuzunda akan deminarilize su ile iyice 

durulanır, lifsiz bir bez ile kurulanır. 

11.7. Sökülen adaptörler monte edilmeden kontrol paketlemeye  verilir. 
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11.8. Bu tür malzemelerin temizlik, dezenfeksiyon, kontrol, paketleme, sterilizasyon gibi tüm 

işlemleri düşmeyi engelleyecek güvenli bir alan üzerinde yapılır.(tezgâh, masa vs.) 

 Not: Optikler, kameralar ve soğuk ışık kordonlarının temizlik ve dezenfeksiyonu için 

ultrasonik   yıkayıcı kullanılmaz. 

12.Koter aksesuarları: 

12.1 Bipolar pensetlerin uçları zarar görmeyecek şekilde fırçalanır, kordonları, kırılma 

oluşmayacak  şekilde toplanarak batırma banyosuna yerleştirilir. 

12.2 Bekletme süresi sonunda temiz lavabo yıkama havuzunda akan deminarilize su ile iyice 

durulanır, basınçlı hava veya lifsiz bir bez ile kurulanır. 

 13.Sıvı kapları, sepetler ve transfer arabaları: 

13.1. Büyük sıvı kapları elde, küçük sıvı kapları ve transfer sepetleri dezenfektörde yıkanır. 

13.2. Transfer arabaları dezenfektan solüsyon ile ıslatılmış bez ile  silinip, durulama bezi ile 

silinir ve lifsiz bez ile kurulanır.  
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