
 

 

 
 
 
 

1.0 AMAÇ 

Fethiye Devlet Hastanesi sterilizasyon ünitesinin malzeme kabulü, paketleme, depolama ve dağıtım için gerekli 
kuralların oluşmasını ve uygulanmasını sağlamaktır.  

2.0 KAPSAM  
Ameliyathane çalışanları,  

Sterilizasyon ünitesi çalışanları,  
Ameliyat olan hastaları kapsar.  
3.0 KISALTMALAR  

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
ETO: Etilen Oksit Sterilizasyonu 

MEK: Minimal Etkin Konsantrasyonu 
4.0 SORUMLULAR 

Sorumlu yöneticiler,  

Sorumlu hekim ve hemşire,  
Sterilizasyon ünitesi çalışanları,  

Ameliyathane çalışanları,  
Cerrahlar. 
5.0 TANIMLAR 

Minimal Etkin Konsantrasyonu: Yüksek düzey dezenfektanların sağlanabildiği en alt (asgari) konsantrasyon 
değeridir.  

Steril: Bütün yaşayan mikroorganizmalardan arınmış olma hali  
Sterilizasyon:  Fiziksel ya da kimyasal yöntemler ile herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan tüm 
mikroorganizmaların sporlar dahil öldürülmesidir.  

Sterilizasyon alanı: Bir sağlık kuruluşunun genellikle buharlı veya ETO sterilizatörleri veya her ikisinden 
 oluşan sterilizasyon teçhizatının bulunduğu bölüm 

Sterilizatör: Tıbbi cihazları, teçhizatı ve malzemeleri doğrudan sterilizasyon maddesine maruz b ırakarak 
sterilize etmek için kullanılan bir aygıt 
Sterilizatör Ön Vakumlu Tip: Havayı çıkarmak için devrenin başında 1 veya daha fazla basınç vakum  

hareketini dayanan bir sterlizatör türü (134 °C’de 3 dakika ) 

Flaş Sterilizatör: 132 °C’de kısa süreli sterilizasyon işlemi 

Etilen Oksit Sterilizatörü: Isıya duyarlı malzemelerin gaz ile sterlizasyonunu sağlar  
BOWİE-DİCK Testi: Sterilizatörün hücredeki havayı çıkarma ve havanın yeniden girmesini önleme 
kabiliyetinin tanısal olarak test edilmesidir  

Vakum Kaçak Testi: Sterlizatörün her hangi bir hava kaçağı olup olmadığının anlaşılması testidir.  
Biyolojik İndikatör: izlenmekte olan sterilizasyon yöntemine dayanıklı oldukları bilinen standartlaştırılmış, 

yaşayabilir mikroorganizma popülasyonundan (genellikle bakteriyel sporlar) oluşan bir sterlizasyon işlemi 
izleme cihazıdır.  
Kimyasal İndikatör: Sterilizasyon hücresindeki bir veya daha fazla fiziksel koşulu belirli bir kimyasal veya 

fiziksel bir değişiklikle tepki vermek üzere tasarlanmış bir sterlizasyon işlemi izleme cihazıdır. Kimyasal 
indikatörün amacı yanlış ambalajlama, sterilizatörün yanlış yüklenmesi veya sterilizatörün arızalarından 

kaynaklanabilecek muhtemel sterlizasyon hatalarının belirlenmesidir.  
İşlem İndikatörü (Maruziyet Bandı): İşleme girmiş veya girmemiş paketlerin ayrılmasını sağlar 
Enkübatör: Mikroorganizmaların gelişmesi ve üremesi için sabit ve uygun sıcaklık sağlayan bir cihaz 

Steril Depolama Alanı: Seril malzemelerin kullanıcıya teslim edilmeden önce depolandığı alan 
Basınçlı buhar otoklavlarda BOWİE-DİCK testi her gün sterilizasyona başlamadan önce ve cihaz boşken, kaçak 

testi ise haftada 1 kez sterilizasyona başlamadan ve cihaz boşken yapılır.  
 BOWİE-DİCK test kartı üzerine tarih, sonuç (olumlu- olumsuz) yazılarak program döngüsü ile kaydedilir. 
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 Vakum kaçağı 1 milibar/dakikadan az ise haftada bir kez 
 Vakum kaçağı 1 milibar/dakikadan fazla ise her gün 
 Vakum kaçağı 1,3 milibar/dakikadan fazla ise cihazın çalışması durdurulur. Bakım sözleşmesi olan firma ile 

irtibata geçilir.  
Biyolojik indikatörler,   

 Basınçlı buhar otoklavlarda en az haftada 1 kez ( pazartesi günleri)  
 Her implant sterilizasyonunda, 

 ETO sterilizasyonunun her çalışmasında, 
 Sterilizasyon cihazlarının bakım onarım ve kalibrasyonlarından sonraki ilk çalıştırmada kullanılır ve 

kaydedilir. 

 Enkübatör cihazında sonuç kontrol edilir.  
 Steril olacak malzemeler ile teslim alınır.  
 Steril olacak malzemeler cinsine ve steril olma şekline göre paketleme alanlarında paketleme malzemesine 

göre her pakete 1 kimyasal indikatör koyularak paketlenir. Maruziyet bandı ile paketlenenlerin üzerine 
sterilizasyonun yapıldığı cihaz, tarih, yapanın tanımlayıcı bilgisi (adı soyadı) raf ömrü yazılır.  

 Kimyasal indikatör sonuçları (set bohça indikatörleri) ameliyat olan hasta adı soyadı doğruluğunda kaydedilir.  
Kimyasal indikatör ve işlem indikatörleri kaydedilir.( renk döngüleri kontrol edilir)  

Etilen Oksit Sterilizasyonu (ETO) 

Her çalıştırmada biyolojik indikatör kullanılır. Paketlenen malzemelere kimyasal indikatör koyulur. Biyolojik, 
kimyasal indikatörler ve gaz kartuşu kaydedilir.  

Klimatizasyonu bağımsız bir bacadan dışarı verilmiştir. Gaz kartuşları kapalı konteynırda saklanmaktadır. 
Kullanılmış olan gaz kartuşları yine kapalı metal bir kapla (tromel) tehlikeli atık görevlisine teslim edilmektedir. 
Gaz ölçümü yapan dedektör vardır. Koruyucu giysi eldiven, önlük  ve gaz maskesi kullanılmaktadır. ETO 

sterilizatörü otoklavlardan ayrı bir odadadır. Eto sterlizatöründe steril edilen malzemeler havalandırılmadan 
kesinlikle teslim edilmemektedir. Acil ihtiyaç ve malzeme durumuna göre çalıştırılmakla beraber genellikle 

haftanın Cuma günleri ve gerektiğinde çalıştırılmaktadır. 
Ameliyat malzemelerinin yıkandığı ve kirli çamaşır konteynırlarının bulunduğu yer kirli alan olarak 
belirtilmiştir. Paketleme yapılan yerler temiz alan olarak belirlenmiştir. Steril malzemelerin depolandığı yer 

steril alan olarak belirtilmiştir.  Sterilizasyon ünitesi yarı steril alan olarak belirtilmiştir.  
 Sterilizasyon ünitesinde kirli ve temiz alanlarda el antiseptiği vardır. 

6.0 FAALİYET AKIŞI 
Sterilizasyon ünitesine ait fiziki düzenlememiz mevcuttur; 

 Sterilizasyon ünitesi kirli alan, temiz alan, steril alan geçişleriyle belirlenmiştir.  

 Kirli, temiz, steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında el antiseptikleri bulunmaktadır.  
 Bu alanda hava akımı temiz alanlardan kirli alanlara doğru akmaktadır. Sterilizasyon ünitesinde dakikada 10  

hava değişimi sağlanabilmektedir.  
 Bu alanlarda tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir niteliktedir.  
 Sterilizasyon ünitesinde çalışan personel için giyinme ve dinlenme alanı bulunmaktadır.  

 Sterilizasyon ünitesi ve steril deponun ısı ve nem takibi günlük kaydedilir.  
Cihaz ve malzemeler enfeksiyon risk düzeyine göre;  

Kritik malzemeler: Deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan veya steril vücut alanlarına 
giren nesneler bu grupta yer alır. Bu grup malzemeler için her kullanım sonrası ısı ile sterilizasyon ilk tercih 
olmalıdır. Isıya dayanıksız olanlar için etilen oksit ile sterilizasyon veya sporosidal etkiye sahip kimyasal 

sterilanlarla 6-10 saat gibi uzun süreli bir temas ile yüksek seviyeli bir dezenfeksiyon tercih edilebilir. Bu amaçla 
en sık %2’lik gluteraldehit, %6’lık stabilize H2O2, perasetik asidin değişik konsantrasyonları (≤ %1, 

sporosidaldır) ve klorin dioksit kullanılır.  
Yarı kritik malzemeler: Steril vücut bölgelerine girmeyen, bütünlüğü bozulmamış mukozalara  (dental 
mukozalar hariç), temas eden nesneler, bu grupta yer alır. Yarı kritik malzemeler için 70-75°C’de 30 dakika 
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muamele edilerek yapılan ıslak pastörizasyon en güvenli ve ekonomik yoldur. Bu grupta yer alan ısıya 
dayanıksız malzemeler için, %2’lik gluteraldehit, %6’lık stabilize H2O2, ≤ %1 perasetik asit ile klor ve klorlu 
bileşikler gibi sporisidal etkiye sahip kimyasal maddeler ile ≥ 20 dakikalık yüksek seviyeli bir dezenfeksiyon 

tercih edilir. Yarı kritik özellik taşıyan dental aletler ve amalgam ko ndenserleri için ısı ile sterilizasyon tercih 
edilmelidir. Termometreler ve hidroterapi tankları gibi bu gruba giren bazı malzemelerin, klorlu bileşikler gibi 

yüksek seviyeli veya fenolikler, iyodoforlar ve etil/isopropil alkol gibi orta seviyeli dezenfektanlarla ≤ 10 dakika 
temas ile etkili bir dezenfeksiyonu sağlanabilir.  
Kritik olmayan malzemeler: Sağlam deriyle temas eden, mukozalarla teması olmayan, hastalara infeksiyon 

ajanlarını taşıma riski bulunmayan nesneler bu grupta yer alırlar. Bu malzemeler için düşük seviyeli 
dezenfeksiyon tercih edilir. Bu amaçla su ve deterjan kullanılarak yapılacak temizlik veya %70-90'lık etil alkol, 

100 ppm serbest klor içeren sodyum hipoklorit solüsyonu, fenol, iyodofor ya da kuaterner amonyum bileşikleri 
gibi düşük seviyeli dezenfektanlarla ≤ 10 dakikalık bir temas yeterlidir. Bebek küvezlerinin dezenfeksiyonunda 
genellikle fenolikler kullanılmamalıdır. Bu amaçla fenoliklerden yararlanılacaksa mutlaka kullanım öncesi 

yüzeyler temiz su ile iyice yıkanmalı ve kurulanmalıdır.  
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Tıbbi cihaz Spaulding Sınıfı Enfeksiyon riski Yöntem 

Cerrahi tıbbi cihazlar, 
kardiyak ve üriner kateterler, 
implantlar, drenler, Enjektör 
iğneleri, akupunktur iğneleri, 
biyopsi forsepsi, transfer 
forsepsi, laparoskop, 
artroskop, bronkoskop, 
sistoskop 

Kritik malzeme (Steril 
doku veya vasküler 

sisteme giren) 
Yüksek 

Sterilizasyon Buhar 
sterilizasyon veya diğer 

düşük sıcaklıkta 
sterilizasyon yöntemleri 

Bükülebilir endoskoplar, 
laringoskoplar, vaginal-
rektal ultrasonografi 
probları, transözefagial 
EKO probu, endotrakeal 
tüpler, nazal kanüller, 
ventilatör bağlantı 
hortumları, nemlendiriciler 
ve filtreler, nebülizer 
kapları, aspirasyon 
sondaları, beslenme 
sondaları, laringoskop 
bıçakları, larengeal tüpler, 
fiberoptik bronkoskop, 
airway, bazı oftalmik 
araçlar, kulak kanülü, 
amalgam kondansörü 

Yarı kritik Malzeme 
(Mukozalara, bütünlüğü 
bozulmuş deriye temas 

eden) 

Orta/Yüksek 

Yüksek düzey 
dezenfeksiyon (kullanılan 
yüksek düzey dezenfektan 

çeşidine bağlı olarak 
gerekli temas süresi 5-20 

dk. arasında 
değişmektedir)  

Steteskop, tansiyon aleti 
manşonu, EKG elektrotları, 
BIS elektrotları, pulse 
oksimetre, kulak 
spekulumu, tespit 
malzemeleri, küvöz, hasta 
yatağı ve örtüleri, yemek 
kapları, sürgüler vb. 

Kritik olmayan malzeme 
(Sağlam deri ile teması 
olan, mukoza ile teması 

olmayan) 

Düşük/Orta 
Düşük/orta düzey 

dezenfeksiyon (≤ 10 dak. 
temas) 



 

 

Sterlizasyon Ünitesinin İşleyişi 

 Aletlerin üniteye transferleri her oda ve set için ayrılmış  plastik küvetlerde olmaktadır. Küvet içerisine, cerrahi 
alet yıkama talimatına uygun enzimatik temizleyici koyulmuş vaziyette kirli aletler transferi sağlanır.  

 Kirli üniteye alınan aletler burada kişisel koruyucu ekipmanlarını giymiş olan personel tarafından teslim 
alınır. Form doldurulur. Aletlerin ön temizliği ve dekontaminasyonu sağlanır (ameliyathanenin steril 

malzemelere yönelik talimatı). Yıkama bölümünde yıkanır.  
 Cerrahi aletler hazırlık ve bakım alanına taşınır.  
 Sayımları, bakımları (yağlama, pas giderme, bozuk olanların tamiratı vb.) işlemler yapılır 

 Cerrahi aletlerden endoskopik olanlar, hassas aletler ayrı işlemlerden geçirilir. Dezenfektanla temizlenir. % 2 
Gluteraldehit içerisinde en az yarım saat bekletilir.  

 Bulaşıcı hastalığı olan HIV, HCV, HBS, TBC, apseli hastaların temas ettiği tüm cerrahi aletler 1 litre suya 7 
klor tablet dezenfektan atılarak temizlik sağlanır.  

 Paketlenmesi, steril edilmesi sterilizasyon ünitesinde çalışan hemşire ve personel eşliğinde yapılır.  

 Depolamaya geçerken kontrolleri tekrar yapılır. ( İndikatör kontrolü) Depolanma alanı olan steril depoya alet 
teslim edilir. 

 Kullanım alanına gidene kadar aletler steril depoda uygun nem % 35-60, ısı da 18-22 °C de aletler bekletilir.  
 Sterilize edilen alet ve malzemeler bohçalar içerisinde ve üzerlerinde steril edilme tarihi, son kullanma tarihi,  

    sterili gerçekleştiren personel ismi, sterilizasyonu sağlayan otoklavın ismi ve tarihi indikatör üzerine not alınır.  
 Steril edilen alet ve bohçaların içine ve üzerine toplam 3 adet kimyasal indikatör (3 parametreli) koyulur. 

Bunlar kayıt altına alınır.  
 Cihazların günlük bakımları Bowie-dick Test paketi uygulanarak güvenirliği ölçülür. Daha sonra sterilizasyon 

işlemleri başlatılır.  

Sterilizasyon ünitesine gelen kirli malzemeler kirli ünitede çalışan görevli tarafından teslim alınır;  

 Ameliyat malzemeleri sterilizasyon öncesi yıkama teslim formuna kayıt eder. Cerrahi alet sayımı yapılarak 

teslim alınır. Ön temizliği ve dekontaminasyonu enzimatik temizleyici ile yapılır. Alım satımlarda değişik  
firmalardan alınan enzimatik temizleyicilerin üzerindeki kullanma kılavuzuna uygun şekilde bu işlemler 
yapılmaktadır. Kullanma kılavuzu ambalajın üzerindedir. Buna uygun ön temizlik ve dekontaminasyon 

yapılmaktadır. 
 Malzeme paketlenmesi temiz alanda yapılmaktadır. 

 Malzemeler sterilizasyon işleminin tüm basamaklarından geçtikten sonra malzeme listesi doldurularak alana 
geçişi yapılır.  

 Cerrahi ve tekstil malzemeler ayrı alanlarda paketlenmelidir.  

Sterilizasyon işlemi indikatörlerle takip edilmektedir;  
 İşleme girmiş ve girmemiş paketlerin birbirinden ayrılabilmesi için her paket üzerinde işlem indikatörü 

kullanılmaktadır. Ayrıca biyolojik indikatörlerde kullanılmaktadır.  
 Buharlı sterilizasyon cihazı da otoklavda haftada bir kez kullanılmaktadır.  
 Protez, implant takılacak her hastanın malzemelerinde biyolojik indikatör kullanılmaktadır.  

 Etilen oksit cihazını her çalıştırmada indikatör kullanılmaktadır.  
 H2   O2 –kuru ısı- Formaldehit sterilizasyonu hastanemizde kullanılmamaktadır.  

 Sterilizasyon cihazında bakım, onarım, kalibrasyon yapıldıktan sonra ilk çalıştırmada biyolojik indikatör 
kullanılmaktadır.  

Sterilizasyon cihazların kontrolüne yönelik düzenleme; 

 Program döngüleri her işlemde değerlendirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.  
 Sorun olursa kayda yansımakta ve sorun giderilene kadar kayıtta görülmektedir.  

 Bakımları haftalık, aylık ve sorun geliştiği durumda hemen acil olarak giderilmektedir.  
 İlgili anlaşmalı firma tarafından bakımları yapılmaktadır.  
Basınçlı buhar otoklavlarının günlük bakım ve kontrolleri; 
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 Bowie-dick testi uygulanarak yapılmaktadır. Vakum kaçağı kesinlikle olmamalıdır. Testler kayıt altına 
alınmaktadır. Bowe-dick testi cihaz boş iken her gün yapılmaktadır. Test paketi program döngüsüyle birlikte 
kayda alınmaktadır. Olumlu, olumsuz durumu belirtmektedir. 

Steril malzemeler yönelik düzenleme oluşturulmuştur;  
 Steril malzemeler steril alanda muhafaza edilmektedir  

 Steril malzemenin üzerinde sterilizasyonun yapıldığı cihaz, sterilizasyonu yapan çalışan için tanımlayıcı, 
sterilizasyon tarihi ve raf ömrü bulunmaktadır.  

 Sterilizasyon poşetleriyle paketlenen malzemeler en fazla 6 ay saklanmaktadır.  

Cerrahi aletlerimiz çift kat tekstille paketlenmektedir. Raf ömrü 30 gündür.  Steril Malzemenin raf ömrü 
Buhar otoklavında steril edilen set konteynırları çift kat yeşile sarılmışsa,  30 gün, Buhar otoklavında steril  

edilen şeffaf kağıt paketler; çift paketse 6 ay,  tek paketse 1 ay, Etilen oksit ile steril edilmiş çift katlı kağıt 
paketler 1 yıl. 

Steril olan malzemeler steril depoda; yerden 20-30 cm yukarıda, tavandan 15 cm aşağıda, hava sirkülasyonu 

için duvardan 5 cm uzakta olan raflarda saklanmaktadır. 
Kullandığımız dezenfektan solüsyonların kontrolü periyodik olarak yapılmakta her kullanımda kayda 

girmektedir; 

 Dezenfektanlar standart ürün ve kullanıma hazır gelmesi nedeniyle (minimal efektif konsantrasyonlu 
olduğundan) Direk kullanılmaktadır.  

 Kontrolleri (MEK’in) periyotlar halinde Bakteriyoloji uzmanı tarafından kayda alınmaktadır. Bu kontroller  
 aylık yapılmaktadır. Standart ürünlerimiz firmanın vermiş olduğu tarihler arasında kullanılmaktadır.  

 MEK’in belirlenmesi amacıyla kullandığımız PH ölçer % 2 Gluteraldehitli solüsyonda kullanılmaktadır.  
Kayıtlar hasta ismiyle birlikte kayda alınmaktadır.  

 Hiçbir dezenfektan solüsyonun üzerine ekleme yapılmamaktadır.  

Lümenli Aletlerin Yıkama, Paketleme ve sterilizasyon Süreçleri İle Bu Süreçlerin Kontrolüne Yönelik 

Kurallar 

 Yıkama işlemi elle (manuel),(Kişisel koruyucu ekipman tüm işlemlerde kullanılır.) 
 dezenfektörler cihazı ile yıkama 
 ultrasonik yıkama makinesi kullanılarak gerçekleştirilir.  

Elle yıkamada kesici-delici uçlara zarar vermekten kaçınılmalıdır. Bu işlemler için özel fırçalar, lümenli aletler 
için de basınçlı su tabancaları kullanılabilir. Kullanılacak deterjan veya dezenfektanın konsantrasyonu ve aletler 

ile temas süresinde üretici firmanın önerisine uyulmalıdır. Kurutma işlemi ise lif bırakmayan yumuşak bezler ile 
yapılmalıdır. Lümenli aletlerin kurutulmasında basınçlı hava kullanılmalıdır.  Kullanılan cerrahi aletler, Tüm 
servislerin tedavi odasında, Acil servisin cerrahi bölümünde, Doğumhane salon1’de, Yoğun bakım ünitesinde 

kirli alanda, ameliyathanede kullanılanlar ise kirli ünitede yıkama yapılmaktadır. Yıkama etkinlik kontrolü 
büyüteç ile yapılır.  

Dezenfektörler Cihazı ile yıkama; Yıkanacak setler sepetlere sıkıştırılmadan yerleştirilir. Mümkün olduğu 
kadar aynı tip malzemeler birlikte yıkanır. Sıvı kapları içlerindeki sıvının en kolay boşalabileceği gibi ters olarak 
sepetlere, sepetlerde dezenfektör arabasına yerleştirilir. Cihaza kilitlenir. Yıkama programı seçilerek cihaz 

çalıştırılır. Dezenfektör cihazı yıkama etkinlik kontrolü,  günde bir kez yıkama sonrası protein kalıntı testi yapılır. 
Sonucu kayıt edilir. Bu yöntemle standart ve etkin bir temizlik sağlanmış olur.  

Ultrasonik yıkama cihazı: Ultrasonik yıkama cihazı solüsyonu kirlendikçe, kirlenmediyse günlük değiştirilir. 
Solüsyon değişimi için cihazın arka kısmındaki su gider vanası açılarak su boşaltılır. Cihazın solüsyon haznesi 
yıkanır, silinip kurulanır. Fiş takılır, power tuşuna basılarak cihaz açılır. Cihazın içine level çizgisine kadar önce 

20 litre su konulur. Aletlerde kaba kiri su ile arındırıldıktan sonra, aletlerdeki kirlilik derecesine göre enzimatik 
solüsyon, üretici firma önerilerine göre ya da %0.05 1 litre suya 5 ml, veya %0.01 1 litre suya 10ml oranlarında 

seyreltilerek kullanılır. Cihaz 5 dakika çalıştırılarak suyun ve solüsyonun karışması sağlanır.  
Cihaz 35-45 derecede 1 saat çalıştırılır. Yıkama için kullanılan malzemeler tamamen solüsyona batırılmış olma lı, 
sıvının aletlerin üzerine çıkması sağlanır. Cihazdan çıkarılan alet ve malzemeler akan su altında yıkanır, en son 
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durulaması su ile yapılır.  Yıkama etkinlik kontrolü, lam testi ile günde 1 kez yapılır. (Bir lam ıslatılır. Köşeden 
köşeye kurşun kalemle X işareti çizilir. Yıkama solüsyonuna batırılır. Cihaz 1 saat çalıştırılır, X işareti işlem 
sonunda tamamen kayboluyorsa cihaz etkin çalışıyordur.) 

Lümenli Cihazlarda; Lümeni olan aletlerin içinden su ve hava tabancasıyla, hava su geçirilerek, kaba 
kirlerinden arındırıldıktan sonra %2’lik gluteraldehit solüsyonu ile yüksek düzey dezenfeksiyon sağlanır.  

Etilen okside yönelik güvenlik tedbirleri alınmaktadır;   

 Etilen oksit cihazının klimatizasyonu bağımsız bacadan sağlanmaktadır.  
 Kartuşlar kapalı ( kullanılmayan eski tip kapaklı otoklavda ) saklanmaktadır.  

 Detektörümüz gaz ölçümü için bulunmaktadır.  
 Gaz maskesi ve koruyucu giysi bulunmaktadır.  

 Etilen oksitten çıkan her malzeme en az 1 gün havalandırılmaktadır.  
Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmaktadır; 

 Etilen oksitte, kişisel koruyucu ekipman (maske, koruyucu eldiven ve tulum) kullanılmaktadır.  

 Kişisel koruyucu ekipman yerleri kolay ulaşılabilir, belirlenen dolapta bulunmaktadır 
 Kişisel koruyucu ekipman hakkında eğitim almışlardır.  

Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmaktadır; 

 Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri vardır. 
 Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik planımız yıllık anlaşmayla 

hastanemiz satın alma bölümünce yapılmaktadır. Aylık ve haftalık periyotlar halinde bakımları ve kalibrasyonları 
yapılıp kayda girmektedir. Firma tarafından kalibrasyonu yapılan cihazlara etiketlendirme yapılmaktadır.  

Sterilizasyon ünitesindeki tüm tıbbi cihazların anlaşmalı firma tarafından aylık bakım ve onarımları, yıllık olarak 
ise kalibrasyonları yapılmaktadır. Bakım evrakları dosyalanmaktadır.  
Kalibrasyon etiketleri cihazın üzerindedir ve etikette ;  

 Kalibre eden firma adı, Kalibre eden firma sertifika numarası, Tarihi, Geçerlilik süresi bulunmaktadır. 
Sterilizasyon ünitesinin temizliğine yönelik düzenleme ; 

Steril alanda yapılan temizlikle aynı eşdeğerde olduğu için steril alan temizliği yapılmaktadır. Saatlik temizlik 
yapılmakta, kayda alınmaktadır. Temizlik klor tablet dezenfektanla yapılmaktadır. Risk düzeylerine göre 
temizlik kuralları enfeksiyon kontrol komitesinin direktifi altında yapılmaktadır. Temizlik malzemeleri her oda 

için ayrı tutulmaktadır. Tüm temizlik alanları sorumlu hemşire tarafından kontrol edilerek kayda alınıp takibi 
yapılır. 

Kişisel temizlik alanlarına yönelik temizlik; 

Sterilizasyon ünitesi ameliyathane ile birleşik olduğundan bu bölüm temizliği ameliyathane işleyiş prosedürüne 
yazılmıştır. Ortak alandır. Enfeksiyon kontrol komitesinin hazırladığı talimat doğrultusunda ameliyathane işleyiş 

prosedüründe ayrıntılı olarak belirtilmiştir.  
Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme ; 

 Sterilizasyon ünitesinde her bölüm atıkları ayrıştırılmaktadır.  
 Uygun atık kovaları bulunmaktadır.  
Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu saatlerde atıklar toplanıp kaynağına götürülmektedir.  

Hizmetin aksamasına neden olan durumlar: elektrik kesintisinde, jeneratör 7 sn’de devreye girer ve ups  
(kesintisiz güç kaynağı 2 saat süre) bağlantısı mevcuttur. Su kesintisi olursa hastanemizin 600 tonluk su deposu 

mevcut olup 3 gün yetecek kapasitededir. cihaz arızası olursa cihaz kapatılır, arıza bildirimi yapılır içinde 
bulunan malzemeler diğer cihaza aktarılır.  
Olağanüstü durumlar da (afet, tesis kaynaklı sorunlar, cihaz gaz kaçakları) Etilen oksid cihazında gaz kaçağı 

gelişirse cihaz ve bulunduğu odanın kapısı kapatılır ve havalanması sağlanır ve arıza bildirimi yapılır.  Ödünç 
setler ise form doldurularak teslim alınır ve teslim edilir.  
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