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T›bbi Cihazlar›n Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu: Genel Prensipler
1. Genel olarak, hastalar›n steril doku veya vasküler sisteme veya kan yoluna giren

ve tekrar kullan›lan aletlerin steril olmas› gerekir. Sterilizasyon; mikroorganiz-
malar›n dirençli formu olan endospor flekli dahil fiziksel yöntemler ve kimyasal
maddeler kullan›larak tahrip edilmesidir. Hastanelerde sterilizasyon için kullan›-
lan ajanlar

A. Otoklav buhar› (nemli ›s›)

B. Etilen oksit gaz›

C. Kuru ›s›d›r.

Bununla birlikte ›s›ya duyarl› t›bbi aletlerin tekrar kullan›m›nda kimyasal madde-
lerin (sterilan) üretici firma taraf›ndan öneri ve uygulama flekline uyuldu¤unda et-
kili oldu¤u belirlenmifltir. Bu kimyasal maddelerin kullan›lmas› s›n›rl› olmas›na
ra¤men mukoz membran ile temas eden aletlerin (fleksibl fiberoptik endoskoplar
vb.) yüksek düzeyde dezenfeksiyonunda etkili olmaktad›r.

2. Dezenfeksiyon; cans›z objelere kimyasal maddeler kullanmak suretiyle bilinen
tüm patojen mikroorganizmalar›n elimine edilmesidir. Dezenfeksiyon s›ras›nda
FDA (Food and Drug Agency) taraf›ndan sterilan olarak bildirilen kimyasal mad-
delerden etkilenen mikroorganizmalar›n bakteri endosporlar› hariç tüm flekilleri-
nin öldürülmesi istenir. Sterilizasyon için herhangi bir derecelendirme (az steril,
çok steril gibi) söz konusu olmazken, dezenfeksiyon ifllemi için yüksek düzeyde,
orta düzeyde ve düflük düzeyde olmak üzere üç kademede uygulama yap›labil-
mektedir.
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Yüksek düzeyde dezenfeksiyon: Bakteri sporlar› hariç tüm bakterilerin öldürül-
mesidir. Orta düzeyde dezenfeksiyonda mikobakteriler, viruslerin ço¤u öldürü-
lürler. Bu tür kimyasal germisidler EPA (Environmental Protection Agency) ta-
raf›ndan tuberculoid olarak tan›mlanm›flt›r.

Düflük düzeyde dezenfeksiyonda ise baz› virus ve bakterilerin öldürülmesi amaç-
lan›r ve EPA taraf›ndan hastane dezenfektan› olarak adland›r›l›r.

3. Kan dolafl›m sistemine giren ›s›ya dayan›kl› t›bbi aletler ›s›ya dayanan sterilizas-
yon yöntemleri kullan›larak (örne¤in buharla çal›flan otoklavlar veya kuru ›s› ile
çal›flan Pastör f›r›nlar› vb.) steril edilmelidir.

4. Laparoskopik veya artroskopik aletler (örne¤in endoskopun optik k›s›mlar›) her
kullan›mdan önce sterilizasyon ifllemine tabi tutulmal›d›rlar. Bu mümkün de¤ilse
yüksek düzeyde dezenfeksiyon uygulanmal›d›r. Endoskopun ›s›ya dayan›kl› k›-
s›mlar› (trokar, operasyon s›ras›nda kullan›lan di¤er aletler) otoklav veya Pastör
f›r›nlar›nda steril edilebilirler.

5. Hastalar aras›nda kullan›lan ve mukoz membran ile temas eden aletlere de yük-
sek düzeyde dezenfeksiyon ifllemi uygulanmal›d›r. Bu alet ve cihazlara örnek ola-
rak tekrar kullan›lan fleksibl endoskoplar, endotrakeal tüpler, anestezi solunum
devresi ve solunum terapi araçlar› gösterilebilir.

6. Organik maddeler veya mikroorganizmalarla kontamine olan aletlerin dezenfek-
siyonundan önce ön temizlik ifllemi yap›lmal›, bunun için önce bir germisid için-
de tutulmal› veya aletlerin üretici firmalar›n›n temizlik için tavsiye ettikleri me-
totlar uygulanmal›d›r.

7. Baz› alet ve cihazlar hastaya penetre olmaz ve sadece cilt ile temas eder. Hasta-
lar aras›nda herhangi bir infeksiyon geçifline yol açmayan aletlerde dezenfeksiyo-
na gerek yoktur. Bunlar; koltuk de¤nekleri, yatak, tansiyon aleti ve di¤er benzer
t›bbi aletlerdir. Bu alet ve araçlardaki kontaminasyonu gidermek için bunlar›n de-
terjan ile y›kanabilir k›s›mlar› deterjanla y›kanmal› veya düflük düzeyde dezen-
feksiyon uygulanmal›d›r. Bu alet veya araçlar kan veya di¤er vücut s›v›lar›yla
kontamine olmufl ise o zaman gerekli olan ve aletlere zarar vermeyecek flekilde
yüksek düzeyde bir dezenfeksiyon uygulamas› yap›lmal›d›r.

Düflük düzeyde dezenfeksiyon gerektiren alet ve araçlar için bu genel prensiple-
rin d›fl›nda olan baz› özel durumlarda ise özel önlemler al›nmas› gerekti¤i her za-
man göz önünde tutulmal›d›r:

a. Vankomisine dirençli enterokok veya ço¤ul dirençli mikroorganizmalarla mü-
cadelede ‹nfeksiyon Kontrol Program› çerçevesinde al›nan kararlarla uygulama
yap›l›r. Bu programda yerel veya ulusal öneriler ön planda tutulur.

Özel veya klinik epidemiyolojik önem içerip içermedi¤i göz önüne al›n›r.
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b. Yüksek virülansl› mikroorganizmalarla infekte olan hastalar için (örne¤in he-
morajik atefle neden olan virus infeksiyonlar›nda) düflük seviyede dezenfeksiyon
gerekli olan cihazlarda bile özel yöntemler uygulanmal›d›r.

Hangi Dezenfektan?
Hastanemizde kullan›lacak dezenfektan ve antiseptik maddelerin seçilmesi için ‹s-
tanbul T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›nda Mo-
difiye Kelsey-Sykes metoduyla yap›lmakta olan testlerle kimyasal ajan›n antimikro-
biyal aktiviteleri belirlenmektedir. Bu testler için gönderilen ve dezenfeksiyon ve an-
tisepsi için kullan›lmakta olan kimyasal maddeler uygulama alanlar›na göre ve içe-
rikleri, kullan›m konsantrasyonlar› ve temas süreleri grupland›r›larak 2000 y›l›nda
Samsun’da düzenlenen "I. Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Hastane ‹nfeksiyonlar›
Kongresi"nde bildirilmifltir.

Bu gruplar içinde yer alan ve Hastanemizde al›nmas› öngörülen dezenfektan ve an-
tiseptik preparatlar›n kullan›m yerlerine göre afla¤›da listesi verilmekte olup di¤er il-
gili kurulufllar için de yol gösterici olabilece¤i düflünülebilir:

A. I. Cerrahi aletlerin ön dezenfeksiyonu için kullan›lan preparatlar
1. Aldasan 2000

2. Hexanios

II. Endoskopi ve Cerrahi alet dezenfektan›
1. Cidex 

2. Deconex 53 IN

3. Kohrsolin ID

4. Lysoformin 3000

5. Steranios %1 NG 

B. El antiseptikleri
a. Cerrahi el antisepti¤i

1. Manuspray

2. Sterilium

b. Hijyenik el antisepti¤i
1. Klorhex

2. Klorheksol scrub

C. Cilt antiseptikleri
a. Cilt temizli¤i scrub

1. Batticon scrub 

2. Isosol scrub (%7.5)
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3. Polyod scrub

4. Poviod scrub 

b. Cilt antisepti¤i (iyotlu)
1. Batticon

2. Polyod

3. Poviod (%10)

c. Cilt antisepti¤i (alkollü)
1. Betadin alkolik

D. Yer ve yüzey dezenfektanlar›
1. Bacteranios D

2. Deconex 51 DR

3. Kohrsolin

4. Lysoformin

E. Yüzey ve penetre olmayan aletler için kullan›lan tablet dezenfektanlar
1. Presept tablet

2. Somatox tablet

Not: Preparatlar alfabetik olarak s›ralanm›flt›r.

Önemli Uyar›!

Mümkün oldu¤u kadar disposable materyal kullan›n›z. Bunlar›

kulland›ktan sonra uygun flekilde at›n›z. 

Kesinlikle tekrar kullanma teflebbüsünde bulunmay›n›z.
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