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1. AMAÇ: TPN Ünitesi için Temiz Oda dezenfeksiyonunu sağlamak.

2. KAPSAM: Ünitede çalışan ünite personelini kapsar.

3. SORUMLULUKLAR: Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlu Doktoru, TPN Hemşiresi, Yeni Doğan Yoğun
Bakım Sorumlu Hemşiresi, Yeni Doğan Hemşiresi, Personel

4. FAALİYET AKIŞI

4.1. Dolum Öncesi Dezenfeksiyon;

4.1.1. Temiz odanın dezenfeksiyonu sadece dolum personeli tarafından yapılmalıdır. Temiz Oda' ya Ünite ve
Temiz Oda Giriş Çıkış talimatına uygun olarak giriniz. Eksik kıyafetle odaya girilmez. Kişisel Koruyucu
Malzemenizi Kişisel Koruyucu Malzeme ve Kullanımı Talimatına uygun olarak kullanınız. Non-steril eldiven
kullanılarak dezenfeksiyon yapınız.

4.1.2. İlk önce cihazların dezenfeksiyonu ile başlayınız. Düşük düzey dezenfektan ve steril bez kullanılarak
yapın ve arkasından %70 lik IPA ile durulayınız.

4.1.3. Tezgahları düşük düzey dezenfektan, tek kullanımlık steril bez kullanılarak dezenfekte ediniz, ardından
%70 lik IPA ile durulayınız.

4.1.4. Temiz oda kapı kolu ve passbox kapı kolunu hızlı yüzey dezenfektanı ile dezenfekte ediniz.

4.1.5. Non-steril eldivenleri çıkarınız ve ellere el antiseptiği uygulayınız.

4.1.6. Steril eldiven giyiniz. En az saatte bir kere ya da gerekli olduğunda eldiven değiştiriniz.

4.2. Gün Sonu Dezenfeksiyon;

4.2.1. Temiz odanın dezenfeksiyonunu sadece dolum personeli yapılmalıdır.

4.2.2. Dezenfeksiyon sırasında Kişisel Koruyucu Malzemenizi Kişisel Koruyucu Malzeme ve Kullanımı
Talimatına uygun olarak kullanınız. Eksik kıyafetle temiz odaya kesinlikle girmeyiniz. Non-steril eldiven
kullanılarak dezenfeksiyon yapınız.

4.2.3. Gün sonu dezenfeksiyonunu akşam cihazlar kapatıldıktan sonra yapınız.

4.2.4. Tezgahların dezenfeksiyonunu, az kullanılan alandan çok kullanılan alana doğru yapınız.

4.2.5. Önce passboxlarıdezenfekte ediniz, daha sonra temiz oda kapısında temas edilen yerleri dezenfekte
ediniz ve bezi atınız.

4.2.6. Daha sonra cihazların bulunmadığı tezgahları dezenfekte ediniz.

4.2.7. Sonra cihazın çevresindeki tezgahı dezenfekte ediniz, cihaz dezenfekte edilirken bezi değiştiriniz ve
cihazı dezenfekte ediniz.

4.2.8. Son olarak kapı kolları ve passbox kolları, telefonları dezenfekte ediniz.Farklı alanlar dezenfekte
edilirken bez değiştiriniz.

4.2.9. Gün sonu dezenfeksiyonunu düşük düzey dezenfektan, tek kullanımlık steril bez kullanılarak dezenfekte
ediniz, ardından tüm alanları %70 lik IPA ile durulayınız.
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4.2.10. Antre tezgahı, askıları, askı asılı duvarı ve kapı çevresini temiz odanın içi bittikten sonra
dezenfekte ediniz, düşük düzey dezenfektan ve steril bez kullanılarak dezenfekte ediniz.

4.2.11. Çöpleri çıkararak antredeki diğer personele veriniz. Çöp kutularına %70 IPA ile
dezenfekte edilmiş yeni torbalar takınız. Poşeti takmadan önce düşük düzey bir dezenfektan ile
çöp kovasının kapağını ve çevresini dezenfekte ediniz ve bezi antrede çöpe atınız.

4.2.12. Yerleri antrede diğer personel tarafından hazırlanmış, sadece temiz oda içinde kullanılan mop ile içeriden
antreye doğru temizleyiniz. Yerleri silmek için Klor tablet veya solusyonu, Hastane Enfeksiyon Komitesinin
uygun bulduğu oranlarda sulandırarak kullanınız.

4.2.13. En son antrenin yerlerini siliniz ve dışarı çıkınız, giysilerinizi çıkarınız. Antrenin yerleri için aynı mop
kullanabilirsiniz.

4.2.14. Dezenfeksiyonu ''S'' hareketi ile, bir geçilen yerden bir daha geçmemek koşuluyla, az kirli alandan çok
kirli alana doğru yapınız.

4.2.15. Temiz oda camları akrilik yüzey ise kesinlikle %70 IPA kullanmayınız ve alkol
sıçramasını önleyiniz. Akrilik yüzeylerin dezenfeksiyonunu, bu yüzeyler için Hastane
Enfeksiyon Komitesinin uygun bulduğu dezenfektan kullanarak yapın. Temiz oda cam
malzemeden yapılmışsa düşük düzey dezenfektan ve % 70 IPA kullanabilirsiniz.

4.3. Haftalık Dezenfeksiyon;

4.3.1. Temiz odanın dezenfeksiyonu sadece dolum personeli tarafından yapılmalıdır.

4.3.2. Dezenfeksiyon sırasında Kişisel Koruyucu Malzemenizi Kişisel Koruyucu Malzeme ve Kullanımı
Talimatına uygun olarak kullanınız. Eksik kıyafetle temiz odaya girmeyiniz. Non-steril eldiven kullanarak
dezenfeksiyon yapınız.

4.3.3. Haftalık dezenfeksiyonu haftada bir gün makine kapatıldıktan sonra yapınız.

4.3.4. Haftalık dezenfeksiyonda ilave diğer dezenfeksiyonlara ilave olarak temiz odanın tamamı dezenfekte
edilir.

4.3.5. Haftalık dezenfeksiyonda su ve sabun, ardından düşük düzey dezenfektan kullanınız, ardından tüm
alanları %70 lik IPA ile durulayınız. Tek kullanımlık steril bez kullanılarak dezenfekte ediniz,

4.3.6. Haftalık dezenfeksiyonu yukarıdan aşağıya doğru yapınız, tavan ile başlayınız. Duvarların silme işlemine
kapının karşısındaki duvardan başlayınız ve kapıya doğru gidiniz. En son kapıyı siliniz.

4.3.7. Duvarlardan sonra sırası ile önce passbox daha sonra temiz oda kapısına temas edilen yerleri dezenfekte
ediniz ve bezi atınız.

4.3.8. Daha sonra cihazın bulunmadığı tezgahları dezenfekte ediniz. En son olarak cihaz
çevresindeki tezgahıdezenfekte ediniz ve bezi atınız. Tezgâhların dezenfeksiyonunu, daha az
çalışılan alandan daha çok çalışılan alana doğru yapınız.

4.3.9. Cihazı dezenfekte ederken bezi değiştiriniz ve cihazı dezenfekte ediniz.

4.3.10. Temiz oda camları akrilik yüzey ise kesinlikle %70 IPA camlarda kullanmayınız ve alkol sıçramasını
önleyiniz. Akrilik yüzeylerin dezenfeksiyonunu, Hastane Enfeksiyon Komitesinin uygun bulduğu dezenfektan
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kullanarak yapınız. Temiz oda cam malzemeden yapılmışsa düşük düzey dezenfektan ve % 70 IPA
kullanabilirsiniz.

4.3.11. Bezi kullanıldıktan sonra temiz odada çöp kutusuna atınız ve çöpü çıkararak antredeki diğer personele
veriniz, dışarı çıkışı sağlayınız.

4.3.12. Yerleri antrede diğer personel tarafından hazırlanmış, sadece temiz oda içinde kullanılan mop ile
içeriden antreye doğru temizleyiniz. Yerleri silmek için Klor tablet veya solüsyonu, Hastane Enfeksiyon
Komitesinin uygun bulduğu oranlarda sulandırarak kullanınız.

4.3.13. Antrenin tezgahı, duvarları ve kapı çevresini orta düzey dezenfektan ve steril bez kullanarak dezenfekte
ediniz.

4.3.14. En son antrenin yerlerini temizleyiniz ve dışarı çıkınız. Antrenin yerleri için aynı mop kullanabilirsiniz.

4.3.15. Dezenfeksiyon işlemi bittikten sonra temiz oda kıyafetlerini çıkarınız ve dışarıda çöpe atınız.


