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AMAÇ: Bu talimatın amacı Kalite Standartlarını sağlamakla yükümlü olan hastanemizde steril edilen malzemelerin
sterilizasyonundan taşıma, depolama, raf ömrünün belirlenmesi ve kullanımına kadar olan sürecin en etkin şekilde
yürütülmesini sağlar.
1. KAPSAM: Bu talimat steril malzemenin sterilizesinden kullanımına kadar olan sürecin standartlara uygun
olarak sürdürülmesini kapsar.
2.SORUMLULAR: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalanları ve sorumlusu
3. FAALİYET AKIŞI: Steril malzemeler taşıma, depolama, açma esnasında, yanlış kullanım ve uygun olmayan
şartlar nedeniyle tekrar kirlenebilir.
3.1.TAŞIMA
3.1.1. Taşıma ve dağıtım sırasında kontaminasyonu önlemek için özel kaplarda ya da özel hazırlanmış dağıtım
arabalarıyla yapılmalı.
3.1.2. Elde taşımalarda malzemeler göbek hizasında ve görme alanı içerisinde taşınmalıdır.
3.1.3. Steril malzemeler taşınırken başka herhangi bir iş için farklı birimlere steril malzeme ile gidilmemelidir.
3.1.4. Steril malzemenin yanı sıra malzemeyi kontamine edecek herhangi bir malzeme(ıslanmaya, delinmeye
karşı) ile birlikte taşınmamalı.
3.2. DEPOLAMA
3.2.1. Steril malzeme rafları yerden 30cm yukarda, tavandan 50cm aşağıda, duvardan 5cm önde ve yangın
söndürme aletinden 45cm ileride olmalıdır.
3.2.2. Steril malzeme ıslanma riskine karşı lavabo altında depolanmamalıdır, ıslanan steril malzeme kontamine
kabul edilir.
3.2.3. Steril malzemeler toz, hava akımı, çalışan sirkülâsyonunun az olduğu ve nemden arındırılmış ortamlarda
depolanmalıdır.
3.2.4. Steril malzemeler depolanırken ilk steril edilen malzemeler önlere dizilmeli ve ilk kullanılmalıdır.
3.3. KULLANMA
3.3.1. Steril bir cisim sadece steril bir cisme değebilir. Steril olmayan bir cisim steril bir cisme değdiğinde onu
kontamine eder.
3.3.2. Steril bir paketin dışı steril değildir, paketi açarken önce kendinden uzak taraf açılır, yakın taraftan açılırsa
malzeme çalışanın formasıyla kontamine olabilir.
3.3.3. Steril bir kumaş veya kağıt üzerine sıvı sıçratılmamalıdır.
3.3.4. Steril cisim bel düzeyinin üzerinde tutulmalı, steril alandan uzaklaşılmamalı ve sırt dönülmemelidir.
Görüş alanı içerisinde kalması sağlanarak kaza ile kontamine olması engellenmelidir.
3.3.5. Steril malzemenin paketi ıslanır, yırtılır/delinir veya son kullanma tarihi geçerse
kullanılmamalıdır.
3.4. STERİL SÜRESİ
3.4.1. Rafta bekletme ömürleri bekletme ortamlarının ve kullanılan paketleme malzemesinin cinsine
göre değişir.
3.5. PAKETLEME MALZEMESİ VE STERİL KALMA SÜRESİ
3.5.1.Polipropilen tyveck poşet ile paketlenen malzemeler 1 yıl
3.5.2. Sterilizasyon poşetleriyle paketlenen malzemeler 6 ay
3.5.3.Standartlara uygun konteyner 1 yıl
3.5.4.Çift kat tekstil ile paketlenmiş malzemeler 30 gün
3.5.5.Çift kat wrap ile paketlenmiş malzemeler 30 gün


