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1.AMAÇ: Cihazların temiz ve sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlamak. 
 
2.KAPSAM: Cihazların temizliğinin nelerle, nasıl yapılacağını kapsar. 
 
3.SORUMLULAR: MSÜ Çalışanları. 
 
4.FAALİYET AKIŞI 
4.1.Otoklav Temizliği: 
4.1.1.Kullanılan Malzemeler 
4.1.1.1 Ilık su 
4.1.1.2. Yumuşak bez 
4.1.1.3. Özel temizleme pedi 
4.1.1.4.  Metal parlatıcı 
 
4.1.2Cihazın Temizliği;  
4.1.2.1.Buhar sterilizatör cihazlarının temizliği haftada bir kez yapılır. 
4.1.2.2.Cihaz akşam vardiyasında kapatılır.(cihaz kontrol anahtarı ve buhar vanası) 
4.1.2.3. Soğuyunca,  kazanın tabanında bulunan sepet rayı ve süzgeçi çıkarılır. 

    4.1.2.4.Kazanın iç çemberi, sepet rayı, süzgeç ve kapıların iç yüzü deterjanlı ılık suya batırılmış 
yumuşak bir bez ile silinir. 
4.1.2.5.Gerekirse (leke görülürse) temizleme pedi ile ovulur. 
4.1.2.6.Kapı contalarına ıslak bez temas ettirilmez. 
4.1.2.7.Islak bir bez ile deterjan giderilene kadar aynı bölgeler  durulanır 
4.1.2.8.Süzgeç ve sepet rayı yerine yerleştirilir. 
4.1.2.9.Cihazın dış yüzeyi de aynı şekilde temizlenir. 
4.1.2.10. Kontrol panelinin plastik bölümü ovmadan ve suyu iyice sıkılmış bez ile temizlenir. 
4.1.2.11.Cihazın dış yüzeyi metal parlatıcı ile parlatılır. 
4.1.2.12.Yükleme arabaları, deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir,durulanır ve 
kurulanır. 
4.1.2.13.Temizlik işlemi sonrasında “MSÜ Cihaz Temizlik Kontrol Çizelgesi” üzerindek bilgiler 

temizliği yapan çalışan tarafından doldurulur ve imzalanır. 
 
4.1.3.Dezenfektörün  Temizliği: 
4.1.3.1.Dezenfektörün Temizliğinde Kullanılan Malzemeler 
4.1.3.2.Ilık su 
4.1.3.3. Deterjan 
4.1.3.4.Yumuşak bez 
4.1.3.5.Özel temizleme pedi 
4.1.3.6.Metal parlatıcı 
 
4.1.4.Dezenfektörün  temizliği 
4.1.4.1.Dezenfektör cihazlarının  temizliği her gün bir kez yapılır. 
4.1.4.2.Dezenfektörün  iç çemberi, sepet rayları, süzgeç ve kapalı olan kapının iç yüzü deterjanlı 
ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir. 
4.1.4.3.Gerekirse (leke görülürse) temizleme pedi ile ovulur. 
4.1.4.4.Bir bez ile deterjan giderilene kadar aynı bölgeler  durulanır. 
4.1.4.5.Süzgeç ve sepet rayı temizlenip yerine yerleştirilir. 
4.1.4.6.Cihazın dış yüzeyi de aynı şekilde temizlenir. 
4.1.4.7.Kontrol panelinin gösterge bölümü ovmadan ve  suyu iyice sıkılmış bez ile temizlenir. 
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4.1.4.8.Cihazın dış yüzeyi metal parlatıcı ile parlatılır. 
4.1.4.9.Yükleme arabaları her gün , deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir, 
durulanır ve kurulanır. 
4.1.4.10.Temizlik işlemi sonrasında Ek-6: “MSÜ Cihaz  Temizlik Kontrol Çizelgesi  ” 
üzerindeki bilgiler temizliği yapan çalışan tarafından doldurulur ve imzalanır. 
 
4.1.5.Paketleme Makinesinin Temizliği: 

 
4.1.5.1.Kullanılan Malzemeler; 
4.1.5.2.Ilık su 
4.1.5.3.Deterjan 
4.1.5.4.Yumuşak bez 
4.1.5.5.Özel temizleme pedi 
4.1.5.6.Metal parlatıcı 
  
4.1.6.Temizlik Uygulaması; 
4.1.6.1.Her gün bir kez yapılır. 
4.1.6.2.Deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir. 
4.1.6.3.Gerekirse (leke görülürse) temizleme pedi ile ovulur. 
4.1.6.4.Bir bez ile deterjan giderilene kadar aynı bölgeler  durulanır 
4.1.6.5.Kontrol panelinin tuşların olduğu bölüm ovmadan ve  suyu iyice sıkılmış bez ile 
temizlenir. 
4.1.6.6.Cihazın dış yüzeyi metal parlatıcı ile parlatılır. 
4.1.6.7.Temizlik işlemi sonrasında “MSÜ Cihaz Temizlik Kontrol Çizelgesi” üzerindeki bilgiler 
temizliği yapan çalışan tarafından doldurulur . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


