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1- AMAÇ
Kabul edilebilir sterilite güvence düzeyini sağlayacak ölçüde ortamın mikroorganizmalardan

arındırmaktır. Kabul edilebilir ölçü, Avrupa Standartlarına göre ortamda bulunan mikroorganizma
sayısını bir milyon kez azaltmaktır.

2- KAPSAM
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde hasta tedavisinde kullanılacak tüm alet ve

malzemelerin sterilizasyon sürecini kapsar.

3- KISALTMALAR
Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

4- TANIMLAR
İndikatör: Gösterge
Kirli Alet: Hasta ağzında kullanılmış, ağızda kullanılmasa bile sterilizasyon poşetinden
çıkartılmış alet.
Steril Alet: Mikroorganizmadan arındırılmış alet.

5- SORUMLULAR
Bu prosedürün uygulanmasından; Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Enfeksiyon Kontrol

Komitesi Üyeleri, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı,
Kalite Yönetim Direktörü, Sterilizasyon Birim Çalışanları, Bölüm Sorumluları, Hekimler, Hemşireler ve
tüm personel sorumludur.

6- STERİLİZASYON ÜNİTESİNİN FİZİKİ DÜZENLEMESİ
Sterilizasyon ünitesi kirli ve temiz ve steril alan olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır. Bu

alanlar arasındaki geçiş noktalarında el antiseptiği bulundurulacaktır. Yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz ve
kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır.

Sterilizasyon ünitesinde çalışan personelin giyinme-soyunma ve dinlenme odaları ayrı
olacaktır.

Ünitenin ortam sıcaklığı 22 °C’yi, nem oranı % 60”ı geçmemelidir. Bunun için günlük ısı ve
takip edilecek, takipler Sıcaklık ve Nem Takip Formu ile ya da dijital ortamda kayıt altına alınacaktır.

Steril bölümde bulunan raflar yerden en az 30 cm yukarıda, tavandan 15 cm aşağıda, hava
sirkülasyonu için duvardan 5 cm önde olmalıdır.

7- ALET TRANSFERİ
7.1- Kirli Alet Transferi
Polikliniklerde ve diğer birimlerde kullanılan tüm kirli aletler öğle ve akşam olmak üzere

günde iki defa kirli alet taşıma arabası ile toplanır. Her poliklinik için ayrı küvetler olacak ve toplanan
malzemelerin karışması önlenecektir. Aletler polikliniklerden ve diğer bölümlerden sayılarak alınacak
ve sayılan aletler Alet Sayım Formuna işlenecektir. Kirli aletler üniteye teslim edildikten sonra, kirli alet
taşıma araçları derhal dezenfekte edilecektir.

7.2- Steril Alet Transferi
Sterilizasyon ünitesinde steril edilen aletler, steril alet taşıma arabası ile öğle mesaisi

başlamadan önce ve akşam birimlere dağıtılır. Her poliklinik için ayrı ayrı bohçalar bulunacak ve
aletlerin karışması önlenecektir. Steril aletler dağıtıma çıkmadan önce steril alet dağıtım araçları
dezenfekte edilecektir.
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8- STERİLİZASYON İŞLEMLERİ
Etkin ve güvenilir bir sterilizasyonun ilk basamağını etkin ön temizlik ve dezenfeksiyon işlemi

oluşturur. Temizlik işlemi ile, elle veya mekanik yöntemlerin kullanıldığı sistemlerle aletlerin mümkün
olduğunca kaba kirlerinden arındırılması hedeflenir. Kirli olarak toplanan aletler mekanik temizlik
aşamasından geçtikten sonra poliklinik numarası ya da doktor ismi yazılı plakalar kullanılarak ayrı ayrı
selelerde yıkama makinası ya da dezenfektöre konulur.

Dezenfekte edilen malzemeler temiz alana kabulü yapılır. Her sterilizasyon işlemi öncesinde
bütün aletler dezenfekte edilmeli, yıkanmalı, kurulanmalı ve paketlenmelidir. Bu şekilde aletlerin
minimal biyolojik yük ile sterilizasyon işlemine girmesini sağlanmak mümkündür. Aletlerin
sterilizasyon işlemi öncesinde temizlendikten sonra kurutulmaları, sterilizasyon işlemi sırasında ıslak
cihaz ambalajı sorununu azaltacağından önemlidir. Her bir malzeme ayrı ayrı paketlenir ve her bir
pakete en az sınıf 4 kimyasal indikatör konularak kapatılır. Her bir paketin üzerinde sterilizasyonun
yapıldığı cihaz ve sterilizasyonu yapan çalışan için tanımlayıcı bilgi, sterilizasyon tarihi ve raf ömrü
bulunmalıdır. Bu bilgiler için kısaltmalar veya kodlar kullanılabilir.

Hazırlanan aletler buharlı otoklava konulur ve sterilizasyon işlemi gerçekleştirilir. Steril
alandan alana kabul edilen malzemeler poliklinik, servis ve ameliyathaneye dağıtılır. Dağıtım
yapılmayacaksa malzemeler steril depolama alanında depolanır.

Sterilizasyonun basamaklardan oluştuğu, her basamağın izlenmesi ve yapılmış olan işlemin
doğruluğunun ve geçerliliğinin sınanması gerekli olduğu, sterilizasyon işleminin kritik
parametrelerinin her bir paket veya konteyner için uygulanıldığından emin olunması gerekli olduğu
unutulmamalıdır. Bu amaçla sterilizasyonun farklı basamaklarında işlemin kontrolü sterilizasyon
güvenliği açısından önemlidir.

Belirtilen alanlara aletler sayımı yapılarak kabul edilecektir.

9- LÜMENLİ ALETLERİN STERİLİZASYON İŞLEMLERİ
Hastanemizde lümenli alet olarak piyasemen, anguldruva, mikromotor ve aeratör

kullanılmaktadır. Kullanılan aletler steril edilmesi için Sterilizasyon Ünitesine gönderilir. Ünite
çalışanları aletlerin ayrılabilen parçalarını ayırır ve yağlama işlemini takiben yüzey dezenfektanı
ile silinir. Silme işlemi gerçekleşen lümenli aletler paketlenerek otoklava konulurak sterilizasyonu
gerçekleştirilir. Sterilizasyon paketleri ile kullanım alanlarına gönderilen aletler kullanılmadan
önce tekrar yağlanarak kullanılır.

10-YIKAMA ve STERİLİZASYON ETKİNLİĞİ KONTROLÜ
10.1- Yıkama Kontrolü
Yıkama makinalarının döngü kayıtları tutulacaktır. Etkinlik kontrolü için en az haftada bir defa

kimyasal indikatör veya protein varlığını saptayan testler kullanılacaktır.
10.2- Sterilizasyon Kontrolü
İşleme girmiş ve girmemiş paketlerin birbirinden ayrılabilmesi için her bir paket için en az sınıf

4 kimyasal indikatör kullanılacaktır.
Buharlı basınç sterilizasyonunda her otoklav için haftada en az bir kez, buharlı basınç

sterilizasyonunda implant sterilizasyonu yapılacak olan her yükte, sterilizasyon cihazlarının bakım,
onarım ve kalibrasyonu yapıldıktan sonraki ilk çalıştırmada biyolojik indikatör kullanılacaktır. Bakım
ve onarımlar acil vakalar hariç olmak üzere günlük sterilizasyon döngüleri bittikten sonra yapılacaktır.

Bowie-Dick testi ile vakumlu buhar sterilizatörlerde doymuş buharın, steril edilmesi planlanan
yüke hızlı ve düzgün bir şekilde girip girmediği, sterilizatörün hücredeki havayı çıkarma ve havanın
yeniden girmesini önleme kabiliyeti tanısal olarak test edilmektedir. Bowie-Dick testi ile sterilizatörün
hava boşaltım sistemi, buhar penetrasyonu, hava tahliyesi, gaz konsantrasyonu ve yüksek ısılı ya da
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ıslak buhar gibi bir takım sorunları hakkında bilgi sağlamak mümkün olmaktadır. Buhar
sterilizasyonunda etkin bir sterilizasyon için buharın steril edilecek tüm yüzeylere doymuş buhar
formunda ulaşması, uygun sıcaklık ve sürede etkisini sürdürmesi gereklidir. Bowie-Dick testi paketi,
sterilizatör boşken en alt rafa hava tahliyesi veya vakum pompasına en yakın yere konur ve eğer
sterilizatörde test için özel program varsa bu programda, yoksa 134°C’da 3.5 dakika ±5 saniye veya
121°C’da 15 dakika± 5 saniye süreye ayarlanarak cihaz çalıştırılır. Program bitiminde test yaprağı
kontrol edilir ve herhangi bir sorun yoksa tüm çizgilerin aynı tonda referans renge dönmesi beklenir.
Bu amaçla kullanılmakta olan Bowie-Dick testinin EN554 cihaz testi standardına göre, her gün bir
kere cihazın fonksiyonlarını test etmek amacı ile uygulanması ve o gün ki işlemlere başlamadan önce
cihaza ait gösterge olarak kaydının saklanması gereklidir.

11- CİHAZ BAKIMI
Tüm cihazların bakım ve kalibrasyonu kayıt altına alınacaktır. Kalibrasyonu yapılan her cihaz

için kalibrasyon etiketi bulunacak ve cihaz üzerine yapıştırılacaktır. Kalibrasyon etiketinde
kalibrasyonu yapan firmanın adı, kalibrasyon tarihi, geçerlilik süresi ve sertifika numarası
bulunacaktır.

Basınçlı buhar otoklavları için vakum kaçak testi uygulanmalıdır. Vakum kaçağı 1
milibar/dakikadan az ise haftada bir kez,1 milibar/dakikadan fazla ise her gün yapılmalıdır. 1,3
milibar/dakika üzerinde ise cihaz durdurulmalıdır.

Cihazların günlük temizliği ve bakımları belirlenen kriterlere uygun şekilde yapılacak ve kayıt
altına alınacaktır.

12- KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR
Sterilizasyon ünitesinde daima ulaşılabilir durumda, maske, eldiven, gözlük, önlük, bone

bulundurulacaktır. Yıkama işlemi gerçekleştirilirken lastik tip yıkama eldiveni kullanılacaktır. Ünite
çalışanları yukarıda belirtilen koruyucu ekipman olmadan kesinlikle çalışmayacaktır. Kirli, temiz ve
steril alanlara geçmeden önce kişisel koruyucu ekipman kullanılacak, kullanılan ekipman geçiş alanına
geçilmeden önce çöp kutularına atılacaktır.

13- ATIKLAR
Sterilizasyon ünitesinden çıkan atıklar kesinlikle Atık Yönetim Planı çerçevesinde

değerlendirilecektir.

14- SAĞLIK TARAMALARI
Sterilizasyon Biriminde çalışan tüm personelin sağlık taramaları Çalışan Güvenliği Komitesi ya

da Enfeksiyon Kontrol Komitesi”nin belirlediği periyotlarda yapılacaktır.

15- YÜRÜRLÜK
Bu prosedür yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


