
ifl hekimli¤inde tedavi esnas›nda kullan›lan tüm alet ve malzemeler kontamine ka-

bul edilir. Difl hekimli¤i çal›flanlar› ve hastalar aras›ndaki çapraz bulaflma riskini

önlemek ya da en aza indirmek için yeniden kullan›labilir aletlerin yeniden kullan›ma

haz›rlanma süreci büyük önem tafl›maktad›r.

Aletlerin tekrar kullan›lmaya haz›rlanmas› için gerekli ifllemler s›ras›yla aletlerin

bekletilmesi/ön ›slatma, temizlik, kurutma ve paslanmaya karfl› koruma, s›n›fland›rma

ve paketleme, sterilizasyon, sterilizasyon kontrolü, saklama ve da¤›t›m aflamalar›ndan

oluflur. 

Haz›rl›k ifllemleri hasta bak›lan bölümlerden ayr›, ba¤›ms›z bir bölümde yap›lmal›-

d›r. Sterilizasyon odas› olarak adland›r›labilecek bu özel bölüm, klini¤in içerisinde mer-

kezi bir yerde bulunmal› ve bu bölümün altyap›s› ve havaland›r›lmas› iyi ayarlanm›fl, uy-

gun fiziksel koflullar› olmal›d›r. Oda klini¤in yüküne ba¤l› olarak gereksinimini karfl›la-

yabilecek büyüklük ve donan›mda olmal›d›r. Kirli ve temiz aletlerin kar›flmamas› için

mümkünse temiz ve kirli alanlar ayr› odalarda ancak birbiriyle ba¤lant›l› olacak flekilde

dizayn edilmelidir. Haz›rl›k iflleminin seyri, kirliden temize olacak flekilde saat yönünde

ayarlanmal›; çal›fl›lan ortam›n s›n›rlar› renkli bantlarla bölümlere ayr›lmal› ve iflaret lev-

halar› ile her bölüm ayr› ayr› belirtilmelidir. Dikkat çekmek için “kontamine alan” ya da

“kirli alan” ve “steril alan” ya da “temiz alan” fleklinde levhalar as›lmal›d›r. Bölümlerin

düzenli olmas›na, gereksiz malzemelerin ortada bulunmamas›na özen gösterilmelidir.

Kontamine aletlerin dekontaminasyon alan›na transferi ve steril edilmifl aletlerin

klini¤e ya da depolama alan›na transferi emniyetli bir flekilde yap›lmal›; odada girifl ve

ç›k›fllar için ayr› kap›lar bulunmal›d›r. Bölümlerdeki havaland›rma yönü, ifllem yönünün

aksine temizden kirliye do¤ru olmal›d›r. Portatif fanlar hiçbir flekilde kullan›lmamal›d›r. 
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Steril alet ve malzeme paketleri temiz alanda ve kontaminasyon riskinin ve nemin az

oldu¤u kapakl› dolap, çekmece ya da kapakl› fleffaf kutularda saklanmal›d›r. Paketleri la-

vabo alt›, pencere pervaz› üstü, vantilatör, ›s›tma ya da klima sistemlerinin yak›nlar›n-

da ve kirlili¤i kontrol edilemeyen yerlerde ve k›rtasiye ya da temizlik malzemeleri gibi

ürünlerin yan›nda saklamak uygun de¤ildir. Paketler s›k›flt›r›lmadan s›k s›k ellenmek zo-

runda kal›nmayaca¤› flekilde dizilmelidir. Aletlerin depolama sistemi “ilk giren ilk ç›kar”

prensibi ile oluflturulmal›; son kullanma tarihleri paketleme durumuna göre belirlen-

melidir. Paketlerin fleffaf k›s›mlar›na kendinden yap›flkanl› flerit ya da etiketler üzerine

ç›kmayan, akmayan ve toksik olmayan kalemlerle sterilizasyon koflullar› ve kayd› yaz›l-

mal›d›r. Vakumlu otoklavda steril edilmifl paketlerde herhangi bir delinme ya da bozul-

ma olmam›fl ise sterilizasyon bozulmam›fl kabul edilir ve tekrar sterilizasyon yap›lma-

dan kullan›labilir.

Sterilizasyon odas› dekontaminasyon, paketleme, sterilizasyon ve saklama olarak

dört bölümden oluflmal›d›r. Bu bölümlerde basitçe, ayr› bir el y›kama lavabosu, kirli

aletleri koymak için ayr› bir alan, y›kama ve durulama lavabosu, aletlerin temizli¤inin ve

fonksiyonlar›n›n gözlenmesi için uygun ›fl›kland›rmas› olan bir alan, paketleme alan› ve

steril edilmifl aletler için uygun saklama alan› olmal›d›r. Malzemeler her zaman görüle-

bilir ve kolay ulafl›labilir olmal›d›r.

Difl hekimli¤i klinikleri için bölümlere göre bulunmas› gereken alet ve malzemelerin

listesi: 

Dekontaminasyon bölümü:

• Kiflisel koruyucular: kal›n mutfak tipi eldiven, maske, gözlük, önlük.

• Keskin ve sivri alet atmak için at›k kab› (hasta bafl›nda at›lamay›p kalan alet, i¤ne,

enjektör için).

• T›bbi at›k kab› (hasta bafl›nda at›lamayan at›klar için).

• Mafla veya penset (keskin ve sivri at›klar› tutmak için).

• El y›kama malzemeleri (antimikrobiyal ve antimikrobiyal olmayan s›v› sabun).

• Sabunluk (el de¤meden kullan›labilen tipte).

• Dezenfektan ve silme bezleri (yüzey dezenfeksiyonu için).

• Çöp kovas› (tezgah›n içine de monte edilmifl olabilir).

• Alet temizleyici (ultrasonik veya y›kay›c›/dezenfektör makine).

• Aletleri y›kamak için deterjan.

• Alet temizleme f›rças› (uzun sapl›, gerekti¤i ender durumlar için).

Paketleme bölümü:

• Yedek alet ve malzeme (kullan›lm›fl olanlar hasar gördü ve de¤ifltirilecekse: frezler,

kanal aletleri vs.).

• Tek kullan›ml›k sterilize edilebilir malzeme (örn. gaz tamponlar, pamuk vs.).
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• Sterilizasyon pofletleri (aletler için, özel otoklav paketleme malzemesi).

• Sterilizasyon rulosu veya ka¤›d› (kasetler veya tepsiler için, özel otoklav paketleme

malzemesi).

• Sterilizasyon yap›flt›r›c› band› (paket yapmak için kullan›lan sterilizasyon ka¤›tlar›-

n› yap›flt›rmak için).

• Otoklav paketleme cihaz›

• Kimyasal indikatör (her paketin içine ve d›fl›na koymak için)

• Mekanik indikatörler: Bowie Dick, Helix testleri (her sabah otoklav kontrolü için)

• Biyolojik indikatör (en az›ndan haftada bir kullanmak için)

• Alet kasetleri.

Sterilizasyon bölümü:

• Sterilizasyon cihazlar› (kuru s›cak hava sterilizatörü/otoklav).

• Kapakl› kaplarda yüksek düzeyli dezenfektan (salt ›s›ya dayan›ks›z malzemeler için!).

• Bafll›klar için ya¤ (e¤er gerekirse).

Saklama bölümü:

• fieffaf, kapakl›, büyük kaplar. 

• Steril olmufl paketlerin saklanaca¤› s›k›ca kapanabilen rutubetli olmayan dolaplar,

çekmeceler.

‹ngiltere Difl Hekimleri Birli¤i’nin Difl Hekimli¤inde ‹nfeksiyon Kontrolü Doküma-

n› 2009’a göre difl hekimli¤inde iyi klinik uygulamalar› için gereklilikleri flöyle s›ralan-

m›flt›r:

• Elde y›kamaya son vererek yeterli kapasitede valide edilmifl modern bir y›kay›c› de-

zenfektör kullan›lmal›;

• Temiz ve kirli ifl ak›fllar› aras›nda ay›r›m› sa¤layan di¤er çal›flma ortamlar›ndan ta-

mamen ayr›lm›fl dekontaminasyon odas› ya da odalar› kullan›lmal› ve odalara girifl ç›-

k›fl dekontaminasyonda görevli personelle s›n›rlanmal›; 

• Alet depolamas› s›ras›nda olas› kontaminasyonu azaltmak için depolama klinikten

uzakta yap›lmal›; steril alet paketleri kolayca tan›nacak flekilde ve üzerinde zaman›n be-

lirtildi¤i “ilk giren ilk ç›kar” prensibi ile depolanmal›d›r. 

Merkezi sterilizasyon düzeni difl hekimli¤i çal›flanlar› ve hasta güvenli¤ini sa¤lama-

s›n›n yan›nda klinik taraf›ndaki dolap gereklili¤ini azaltarak hastalar için tedavi alan›n›

geniflletir ve yeni tedavi alanlar› oluflturulmas›na olanak sa¤lar. Alet depolanmas› mer-

kezi alanda oldu¤undan bu düzen ile stok kontrolü ve siparifli kolaylafl›r; personel ve

aletler daha verimli kullan›larak aletlerin izlenmesi ile ilgili ifllemlerde standardizasyon

sa¤lan›r.

Nursen TOPCUO⁄LU, Güven KÜLEKÇ‹
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