
STERİLİZASYONUN KONTROLÜ ve
DÖKÜMANTASYONU TALİMATI

Doküman Kodu SH.TL.002
Yayın Tarihi 16.05.2016
Revizyon Numarası 0
Revizyon Tarihi 0
Sayfa No 1 / 2

1- AMAÇ: Sterilizasyonun kontrolünde kullanılan testlerin tanımlanması ve dökümante edilmesi.
2- KAPSAM: Sterilizasyon sorumlusu ve merkezi sterilizasyon ünitesi çalışanlarını kapsar
3-SORUMLULAR:
Bu talimatın uygulanmasından sterilizasyon sorumlusu ve merkezi sterilizasyon ünitesi çalışanları
sorumludur.
4- FAALİYET AKIŞI:
4.1.Vakum Kaçak Testi

4.1.1. Bu test vakum kaçak testi programı bulunan cihazlarda uygulanır.
4.1.1.1.Vakum kaçağı 1 milibar/ dakikadan az ise haftada bir kez yapılır.
4.1.1.2. milibar/ dakikadan fazla ise her gün yapılır.
4.1.1.3. ,3 milibar/ dakika üzerinde ise cihazın çalışması durdurulur.
4.1.2. Sterilizatör ilk açıldığında Bowie- dick testinden önce vakum kaçak testi yapılır.
4.1.3. Sterilizatör testi geçemiyorsa Bowie- dick testine geçilmez ve teknik servise bildirilir.

4.2. Bowie&Dick Test
4.2.1.Vakumlu buhar sterilizatörlerde doymuş buharın, steril edilecek yüke hızlı ve düzgün bir
şekilde girip girmediğini, sterilizatörün hücredeki havayı çıkarma ve havanın yeniden girmesini
önleme kabiliyetini test etmek amacıyla yapılır. Vakum kaçak testinden sonra yapılır.
4.2.2. Test paketi veya Elektronik test yöntemi kullanılır.
4.2.3. Test paketi, sterilizatör boşken en alt rafa hava tahliye valfi veya vakum pompasına en
yakın yere konur ve Bowie&Dick programı çalıştırılır.
4.2.4. Program bitiminde test yaprağı kontrol edilir ve herhangi bir sorun yoksa tüm çizgilerin
homojen görünümde referans renge dönmesi beklenir.
4.2.5. Bowie&Dick test yaprağı üzerinde homojen olmayan renk değişimi varsa;

4.2.5.1.Otoklav ortamında potansiyel bir sızıntının varlığı
4.2.5.2.Aşırı ısıtılmış buhar veya su damlacıkları içeren buharın varlığı
4.2.5.3.Yoğunlaşmayan buhar varlığı düşünülür.

4.2.6. Bu durumda test tekrarlanır ve aynı sonuç alınırsa teknik servise bildirilir.
4.2.7. Elektronik test sisteminde otoklava test paketi yerine Sensör Ünitesi yerleştirilir.
Bowie&Dick programı çalıştırılır. Program bitiminde sensör ünitesi otoklavdan çıkarılıp Data
Aktarıcısı ile bilgisayara bağlantı yapılarak veri aktarımı yapılır.Sonuç başarılı ise kayıt için
çıktı alınır.Test başarısız ise teknik servise bildirilir. Vakum testi ve Bowie&Dick testini geçen
cihaz günlük kullanıma hazır hale gelir.

4.3. Kimyasal İndikatör Testi
4.3.1.Kimyasal indikatörler; yanlış ambalajlama, sterilizatörün yanlış yüklenmesi veya
sterilizatörün arızalarından kaynaklanabilecek muhtemel sterilizasyon hatalarının belirlenmesi
amacıyla her çevrimde yükle birlikte kullanılır.
4.3.2. Sterilizasyon döngüsü bitiminde indikatörün referans renge dönüşümü kontrol edilir.
4.3.3. Kimyasal indikatörde renk değişikliği referans renge dönmediyse;
4.3.3.1.Sterilizatörün arızalı olduğu
4.3.3.2.Uygunsuz paketleme ve yüklemenin yapıldığı
4.3.3.3.Paketleme materyalinin geçirgen olmadığı
4.3.3.4.Buhar penetrasyonunun yetersizliği

4.3.3.5.Uygulama ısısının ve/veya süresinin yetersizliği düşünülür ve yük en baştan işleme alınır.
4.3.4.Yine aynı sonuç alınırsa teknik servise bildirilir.
4.3.5.Kimyasal test sonuçları mikrobiyolojik sterilite göstergesi olarak algılanmaz, sterilizasyon
işleminde aranan parametrelerin (sıcaklık, zaman ve doymuş buhar) tam olarak uygulandığının
göstergesi olarak kabul edilir.
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4.4. Biyolojik İndikatör Testi
Biyolojik Kontrol; sterilizasyon hakkında direkt bilgi vererek, sterilizasyon işleminin
mikrobiyolojik ölümü gerçekleştirmede yeterli olup olmadığını gösterir.
4.4.1. Biyolojik test;
4.4.1.1.Buhar sterilizatörlerinin montaj sonrası ilk çevrimde
4.4.1.2.Sterilizatörün tamir gerektiren bir arızasından sonra,
4.4.1.3.Rutin olarak en az haftada bir, ideal olarak her gün,
4.4.1.4.Vücuda implante edilecek cihazların sterilizasyon işleminde her yükte kullanılır
4.4.1.5. Buharlı basınç sterilizasyonunda implant sterilizasyonu yapılacak olan her yükte
4.4.1.6. Etilenoksit sterilizasyonunda her yükte
4.4.1.7.Formaldehit sterilizasyonunda en az günde bir kez
4.4.1.8.Kuru ısı sterilizasyonunda haftada bir kez
4.4.1.9.H2O2 sterilizasyonunda her gün ilk kullanımda
4.4.1.10.Sterilizasyon cihazlarında bakım, onarım ve kalibrasyon yapıldıktan sonraki ilk
çalıştırmada

4.4.2. Biyolojik indikatör sterilizatörün kapak, köşeler ve vakum çıkışları gibi sterilizasyon
işleminin en zor gerçekleşeceği düşünülen bölgelerine yerleştirilir ve yük ile birlikte işleme tabi
tutulur.
4.4.3. Sterilizasyon çevrimi sonrası uygun sıcaklıkta inkübe edilir.
4.4.4. İnkübasyon süresince mikrobiyolojik üreme olup olmadığı değerlendirilir. Biyolojik testte
üreme var ise:
4.4.4.1.Hava tahliyesi yetersizliği
4.4.4.2.Buhar kalitesinin uygunsuzluğu
4.4.4.3.Sterilizasyon ısı ve süresinin yetersizliği
4.4.4.4.Paketleme materyalinin uygun olmayışı
4.4.4.5.Paketleme ve/veya yükleme hatalarının olduğu düşünülür.

4.4.5.Bu gibi durumlarda;
4.4.5.1.Sterilizatör kullanım dışı bırakılır.
4.4.5.2.Yetkili firma tarafından bakım ve kontrolleri yapılır.
4.4.5.3.Bakım ve kontrolleri yapılan cihaz testleri tekrarlanır.
4.4.5.4.En az 3 biyolojik test yapılarak başarılı sonuç ( negatif ) alındıktan sonra sterilizatör tekrar
kullanıma açılır.
4.4.5.5Kliniklerdeki tüm malzemeler toplanır, paketler açılır. Kirli malzemelerde olduğu gibi en
baştan işleme alınır.Sterilizasyon işlemi tekrarlanır.
4.5. Alet Kurulama ve Bakım

4.5.1.Alet ve malzemeler kurutulmadan paketlenmemelidir.
4.5.2.Kurulama hava tabancası ile yapılmalıdır.
4.5.3.Aletlerin temiz, kuru ve çalıştığından emin olunmalıdır.
4.5.4.Eklem yerleri işlemeyen aletlerin ek yerleri suda çözünen yağlarla  yağlanmalıdır.
4.5.5.Aşınma, korozyon, deformasyon ya da başka tür bir hasar görülen aletler kullanım dışı
bırakılmalıdır.
4.6. Dökümantasyon ve kayıt
4.6.1. Testlerin kontrolleri yapıldıktan sonra ilgili formlar ile dokümante edilir.
4.6.2. Bowie Dick test sonucu, kimyasal indikatör ve biyolojik indikatör test etiketi dokümantasyon
formuna yapıştırılır.
4.6.3. Yazıcısı olan cihazların üzerindeki program döngüsü çıktıları kontrol edilerek forma eklenir.
4.6.4. Sonuçları yorumlanan testlerin geçerliliği forma kaydedilir.


