
astaneye baflvuran her hasta için standart korunma önlemlerinin al›nmas› hem

hasta hem de sa¤l›k çal›flan›n›n güvenli¤i aç›s›ndan flartt›r. Poliklinik ortam›nda

yo¤un hasta talebi ve h›zl› iflleyifl baz› temel kurallar›n ihmal edilmesine veya gözden

kaçmas›na neden olabilmektedir. E¤er hastan›n kan ve vücut s›v›lar›yla temas söz konu-

su ise bariyer kullan›lmal›, el hijyeni sa¤lanmal›, t›bbi at›klar ayr›flt›r›lmal› ve kesici-de-

lici alet at›klar› delinmez kaplarda uzaklaflt›r›lmal›, kullan›lan malzeme ve ortam temiz-

li¤i önceden düzenlenmeli ve aksakl›klara neden olmayacak flekilde malzeme temini

sa¤lanmal›d›r. Üroloji, kad›n do¤um, genel cerrahi, plastik cerrahi, ortopedi, göz, kulak

burun bo¤az gibi cerrahi branfllar›n yan› s›ra dermatoloji, nöroloji gibi dahili branfllar-

da da pek çok invaziv giriflim yap›lmaktad›r. Ayr›ca onkoloji, hematoloji gibi baz› polik-

linikler içinde günlük tedavi üniteleri bulunmaktad›r. 

Asl›nda uygulanacak standartlar hastane genelinden farkl› de¤ildir. Bu nedenle ilk

prensip yatakl› servisler için kullan›lan prosedürlerin burada da uygulanmas›n› sa¤la-

mak olmal›d›r. Temizlik malzemesi, dezenfektan seçimi di¤er ünitelerden farkl› olmama-

l›d›r. Önceden yaz›lm›fl prosedürlerin bilgilendirilmifl elemanlarca uygulanmas› ve uy-

guland›¤›n›n düzenli olarak kontrol ve takibi esast›r. 

Poliklinik ortam›nda dezenfeksiyon yap›lmas› gereken malzemeler; hasta kan ve vü-

cut s›v›lar›yla kontamine olma olas›l›¤› olan ve mukozalara temas eden cihazlard›r. Spe-

kulumlar, ultrason problar›, dil basacaklar›, otoskop, burun spekulumu, laringoskop, to-

nometre gibi pek çok alet say›labilir. 

Kullan›lacak dezenfektan seçimi cihaz›n özelliklerine göre de¤iflebilmesine karfl›n bu

tür malzemenin orta veya yüksek düzey dezenfektanlarla temizli¤i flartt›r. Hem ortam te-

mizli¤i hem de malzeme temizli¤inde tercih edilebilecek dezenfektanlar ve kullan›m›:
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Klor tablet kullanımı (1.5 g klor içeren tablet)

5.000 ppm Su ile temizlik yapıldıktan sonra 
Hasta çıkartılarıyla bulaşı olmuş yerler (kan, idrar vb.) 1 L suya 3.5 tablet 

Kullanım süresi: 24 saat

500 ppm 3 L suya 1 tablet 
Kullanım süresi: 24 saat

Çamaşır suyu kullanımı

5.000 ppm Su ile temizlik yapıldıktan sonra
Hasta çıkartılarıyla bulaşı olmuş yerler 1 L suya 100 cc
(kan, idrar vb.) Kullanım süresi: 24 saat

500 ppm 1 L suya 10 cc 
Kullanım süresi: 24 saat

Perasetik içerikli enzimatik kullanımı

Malzemelerin 5 L suya 1 paket (100 g) 
dekontaminasyonunda kullanılır. dezenfektan içerikli enzimatik 

eklenir ve çözülünceye kadar 
karıştırılır.

Kullanım süresi: 24 saat

%2’lik gluteraldehid (yarı kritik alet dezenfektanı)

Acil kullanımı gereken cerrahi aletler ve Solüsyonda 20 dakika bekletilir.
cerrahi pansuman için kullanılan makaslar 7 günde bir  striple etkinliği kontrol edilir.

Otoskop, spekulumlar vb. aletler Kullanım süresi: 14 gün 

Kullanım ömrü tamamlanan solüsyona 
her 1 L’ye 6 mL nötralizan solüsyon 
katılarak imha edilmelidir.



Bronkoskop, laringoskop, endoskop ve kolonoskop için üretici firman›n önerilerinin

yan› s›ra her bölümde ayn› standartlar›n kullan›lmas›n› sa¤lamak yap›lan hatalar› azalt›r

ve malzeme temininde kolayl›k sa¤lar. Malzemelerin dezenfeksiyonu için steril olmayan

eldiven, önlük ve yüz koruyucu (cerrahi maske) giyilir. Kullan›lan setin ayr›labilir parça-

lar› ayr›l›r, her parça üzerindeki organik art›klar (kan, sekresyon gibi) uzaklaflt›r›l›ncaya

kadar ovarak veya f›rçalanarak y›kan›r. Dar lümenli parçalar›n içerisine bas›nçl› su ve f›r-

ça ile girilerek akan su alt›nda y›kan›r. Dezenfeksiyon öncesinde malzeme mutlaka kuru-

lan›r. Aletlerin üzerini tam kapatacak miktarda yüksek düzey alet dezenfektan› içine ko-

nulur ve lümeninden yüksek düzey dezenfektan geçirilir ve a¤z› kapakl› kaplarda dezen-

fektan içinde en az 20 dakika bekletilir. Fleksibl olanlar›n optik aksamlar›n›n dezenfekta-

na yat›r›lmas› veya silinmesi, üretici firma talimat›na uygun olarak yap›lmal›d›r.

Sürenin sonunda steril distile su ile durulan›r ve lümenden steril distile su geçirilir.

Ayn› gün kullan›lmayacak aletler için steril suyu takiben %70’lik alkolün geçirilmesi lü-

men içinin daha çabuk kurumas›n› ve sterilizasyonun devam›n› sa¤lar. Kutusuna yerlefl-

tirilir.

Göz poliklini¤inde göze temas edecek tüm malzemenin kullan›m öncesinde steril

veya dezenfekte edilmesi gerekir. Steril veya dezenfekte edilen malzemeler saklan›rken

yeniden infekte olmas›na karfl› korunmal›d›r. Sterilizasyon gereken aletler; göz spekulu-

mu ve pansuman setleri.

Göz damlalar› aç›ld›¤›nda üzerine aç›lma tarihi yaz›lmal› ve a¤z› kapal› olarak saklan-

mal›, aç›ld›ktan sonra maksimum bir ay saklanmal›, damla damlat›l›rken göze temas et-

mesinden kaç›n›lmal›d›r.

Ortak kullan›lan Goldmann lensi ve tonometre hastaya kullan›ld›ktan sonra %70’lik

alkolle sprey vas›tas›yla dezenfekte edilmeli, steril spançla (pamukla) kurutulmal›d›r ve-

ya kurumas› için 1-2 dakika beklenmelidir. 

Dezenfeksiyon için alkol tercih edilmesinin nedeni kolay uygulanabilir olmas› ve

toksik olmamas›d›r. %70 alkol fliflesi ayda bir temizlenip yeniden doldurulmal›d›r. Gün

sonunda ise tüm cihazlar›n aldehidli veya aldehidsiz dezenfektanla silinmesi yeterlidir.

Dezenfeksiyonunda problem yaratan ve dikkat edilmesi gereken noktalar flunlard›r:

• Alet ve araçlar›n öncelikle mekanik temizli¤i yap›lmal› ve ayr›labilen parçalar› ay-

r›lmal›d›r.

• Islak malzemeler, dezenfektan yo¤unlu¤unu bozmamas› aç›s›ndan kuruland›ktan

sonra solüsyona konulmal›d›r.

Gülden ERSÖZ
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Hidrojen peroksit (Oxygenon) (yüksek düzey yüzey dezenfektanı)

Sıkı temas izolasyonu uygulanan hastaların 5 L suya 1 paket (50 g)
çevre temizliğinde kullanılır.

Kullanım süresi: 3 gün



• Dezenfektan malzemenin üstünü tam örtecek flekilde konulmal›d›r.

• Dezenfektan›n etki süresi ve kullan›m süresi bilinmelidir ve yaz›l› olarak kullan›c›-

lar›n kolayca ulaflabilecekleri bir yerde bulunmal›d›r.

• Dezenfektan önerilen oranda suland›r›lmal›d›r.

• Haz›rlanan dezenfektan›n üzerine dezenfektan›n ad›, suland›rma oran›, haz›rlanma

tarihi ve haz›rlayan›n ismi yaz›lmal›d›r.

• Solüsyon üzerine ilave yap›lmamal›, bitti¤inde temiz bir kaba tekrar haz›rlanmal›d›r.

• Dezenfektanlar kapal› kap içerisinde saklanmal›d›r.

• Kullan›lan alet ve araçlar her hasta de¤ifliminde yeniden dezenfekte edilmelidir.

Polikliniklerde DAS Uygulamalar› ve Sorunlar
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