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1.0 AMAÇ 

Fethiye devlet hastanesinde bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılmasını sağlamak, hastane ortamından 

kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam 

oluşturmak,  temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 

2.0 KAPSAM 
Tüm birimleri kapsar. 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi. 

4.0 SORUMLULAR  

Başhekim, İdari mali hizmetler Müdürü, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Servis Sorumluları, Temizlik Hizmetleri 

Sorumlusu, Temizlik personeli. 

5.0 TANIMLAR 

Yüksek Riskli Alanlar: Ameliyathaneler, Yoğun bakımlar, hemodiyaliz üniteleri, izolasyon odaları, yenidoğan 

yoğun bakım, (Temizlik+Dezenfeksiyon) 

Orta Riskli Alanlar: Hasta odaları, laboratuvarlar, acil servis, poliklinikler,  radyoloji, mutfak,  tedavi-pansuman 

odaları, invaziv girişim odaları, doğum salonu, kemoterapi ünitesi, FTR ünitesi, morg, oyun odası, çamaşırhane, 

sterilizasyon. 

DüĢük Riskli Alanlar: Hemşire- doktor odaları, depolar, idari bölümler, bürolar, konferans salonu, arşiv, teknik 

servis, eczane vb. 

6.0 FAALĠYET AKIġI 

 Temizlik hizmetleri her gün saat 07:00’da başlatılır, mesai sonrası nöbetçi elemanlar tarafından devam ettirilir. 

Temizliğe başlamadan önce temizlik kat arabaları kontrol edilir, eksik malzeme varsa tamamlanıp temizliğe 

başlanır. 

 Temizlik öncesi odadaki çöpler nemli mopla toplanır. Hasta odalarında kesinlikle kuru süpürge yapılmaz. 

 Çöpler günde en az 2 kere “Tıbbi Atık Toplama ve UzaklaĢtırma Talimatı”na göre toplanır. Çöp kovasına 

atık türüne göre çöp poşeti geçirilir. Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir 

kere 5000ppm (1 Litre suya 3 klor tablet)  yıkanıp durulanmalıdır.  

 Temizlik sabahları doktor vizitine kadar bitirilir.  

Kova, Fırça, Eldiven, Toz Bezi Renkleri 

 Tuvaletler için KIRMIZI 

 Personel odaları için MAVĠ 

 Hasta odaları için SARI  

 Toz alırken bir nemli bir kuru bez kullanılır. 

 Temizlik/dezenfektan çözeltileri kirlendiğinde, 4 hasta odasında bir kullanımdan sonra, izolasyon odasında her 

kullanımdan sonra değiştirilmelidir. 

 Temizlik her zaman az kirli alandan çok kirli alana doğru yapılır.  

 Temizlik için yer yüzey temizleyicileri ve ılık su kullanılır. Sıvı sabun, bulaşık deterjanı, alkol, antiseptikler gibi 

maddeler temizlikte kesinlikle kullanılmaz.  

 Temizlik maddeleri birbirine karıştırılmaz. 

 Paspas S şeklinde yapılır. Paspas sıkma aparatı her zaman kırmızı kovaya doğru olmalıdır. Kirlenen paspas önce 

kırmızı kovada yıkanıp suyu kırmızı kovaya sıkılır. Daha sonra mavi kovada tekrar yıkanıp yine kırmızı kovaya 

sıkılır. Paspas işlemi bittiği zaman kuru mopla kurulama işlemi yapılır.  

 Temizlik yapılan her ortam kurulanır, ıslak bırakılmaz.  

 Günlük temizlik işlemi bittiği zaman bütün mop ve paspaslar deterjanla çamaşır makinesinde yıkanır. Mop ve 

paspas yıkamada kullanılan çamaşır makinesi başka malzeme yıkamasında kullanılmaz 

 Boşalan sıvı sabunlukların üzerine kesinlikle ekleme yapılmaz. Boşalan sıvı sabunluklar su ve deterjanla 

yıkanarak temizlenir, durulanır ve kurulanır. Sonra içine sıvı sabun doldurulur. 

 Tuvaletler en son temizlenir. 

 İş bitiminde tüm temizlik malzemeleri yıkanır, durulanır ve kuru olarak saklanır.  

 Tüm birimlerin temizliği, birimlere ait temizlik talimatları doğrultusunda yapılır. 

 Hangi alanların ne sıklıkta temizleneceği ile ilgili olarak “Hastane Hijyen Talimatı’na” uyulur.  

 Temizlik işlemi bittikten sonra eller su ve sabunla yıkanır. 
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                              ORTAM, CĠHAZ VE MALZEME TEMĠZLĠĞĠ 

                                                                       ORTAM TEMĠZLĠĞĠ 

MALZEME SIKLIĞI YÖNTEM 

YERLER 

Günde en az 2 kez 

gerekirse daha sık 

 

Kuru süpürme yapılmaz süpürme işlemi için mop 

kullanılır. Silme işlemi için günlük nemli paspas 

yapılır. Paspaslama işleminden önce tüm yüzeyler su 

ve deterjanla silinir. 

Düşük riskli birimler günlük yüzey deterjanı ile 

paspaslanır.  

Paspas solüsyonu hazırlama; 
Paspas kovasının mavi ve kırmızı 

bölmesine solüsyon hazırlanır. Paspaslar önce kırmızı 

bölmede kirinden arındırılır kırmızı bölme üzerinde 

sıkılır. Mavi bölmede tekrar yıkanıp kırmızı bölmeye 

doğru sıkılır. Pres daima kırmızı bölme üzerinde olur. 

Her paspas işlemi sürekli bu şekilde tekrarlanır. 

Yerlerde lekeler var ise yer fırçası ile fırçalanır. 

Paspaslar ve moplar temiz ve kuru olarak saklanır. 

Temizlik bitirildikten sonra paspas ve moplar 

deterjanlı su ile yıkanır. Paspas uçları ve mop başlıkları 

yıprandıkça yenisi ile değiştirilir. Gün sonunda moplar 

çamaşır makinesinde 60 derecede yıkanır.   

YÜZEYLER, TOZ 

ALMA,HASTA 

YATAKLARI,HASTA BAġI 

PANELĠ 

 

 

 

 

 

Günde 2 kez 

gerekirse daha sık 

Her yüzeyin tozu deterjan ve su ile alınır. İşlem 

bitiminde Toz alma kovaları ve bezleri deterjanlı su ile 

yıkanır. Temiz bir alanda kurutulur ve muhafaza edilir. 

Her alanda farklı renklerde toz bezi ve kova 

kullanılacaktır. Gün sonunda birimlerde kullanılan 

bezler çamaşır makinesinde 60 derecede yıkanır. 

Kova-bez:  

Personel odaları, mavi 

hasta odaları, sarı  

tuvaletler, kırmızı 

DUVARLAR, CAMLAR 
Ayda 1 kez gerekirse  

daha sık 

Tavandan tabana tozu temizlenir. 

Leke varsa su ve deterjanla silinir. 

Cam silme deterjanıyla silinir kurulanır. 

KAPI VE KOLLARI 
Günde 2 kez, 

gerekirse daha sık 

Elle sık temas olan kapı yüzeyleri ve kolları günlük 

deterjanlı su ile silinir. 

PANSUMAN ODALARI 

TEDAVĠ ODALARI 

Günde 2 kez 

gerekirse 

 daha sık 

Tüm yüzeyler su ve deterjanla silinir  

Giriş çıkışlar mutlaka kontrol altında tutulur. 

Pansuman ve tedavi odalarında pansuman malzemeleri 

dışında gereksiz eşyalar bulundurulmaz 

PANSUMAN ARABALARI Her kullanım sonrası Tüm yüzeyi su ve deterjanla silinir.  

BANYOLAR, 

 LAVABOLAR,  

AYNALARI 

Günde 2 kez,  

gerekirse daha sık 

Tüm yüzeyler ovma deterjanı ile fırçalanır. Sırası ile 

ayna, musluk başları, lavabo, fayans ardından duş 

teknesi fırçalanır yıkanır durulanır. Yüzeyler ıslak 

bırakılmaz kurulanır. Banyolar her kullanım sonrası 

temizlenir. Temizlik malzemeleri ayrı olmalıdır. 
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TUVALETLER 

Servisler için günde 2  

 Poliklinik, Acil  ve 

Laboratuar için  

Her Saat BaĢında 

gerekirse daha sık 

Önce sifon çekilir tüm yüzeyler sıvı veya ovma 

deterjanı ile fırçalanır. Sırası ile musluk başları, lavabo, 

fayans ardından klozet fırçalanır durulanır. Yüzeyler 

ıslak bırakılmaz kurulanır Temizlik malzemeleri ayrı 

ve farklı renklerde olmalıdır. (Kova, fırça, eldiven 

kırmızı renkli, pembe bez) 

ÇÖP KOVALARI 
Haftada 1 kez, 

gerekirse daha sık 

Su ve deterjanla yıkanır kurulanır. Çöp poşetleri günlük 

değiştirilir. Haftada 1 kez 5000ppm (1 litre suya 3 klor tablet) 

hazırladığımız suyla yıkanır durulanır kurulanır.  

Çöp poşetleri renkleri; 

Kırmızı poşet: Tıbbi atık  

Siyah poĢet: Evsel atık  

Mavi poĢet: Geri DönüĢüm  
Sarı  poĢet: Tehlikeli Atık 

EVRAK DOLAPLAR 

MALZEME DOLAPLARI 

 

 

Günde 1 kez 

 

Dolap yüzeyleri su ve deterjanla silinir. Dolap içleri 3 

aylık periyotlarla boşaltılıp silinir. 

BĠLGĠSAYARLAR 

TELEFONLAR 

MASALAR 

DESKLER VB 

Günde 1 kez 

Deterjanla ıslatılmış nemli bir bezle toz alma işlemi 

yapılır. Bilgisayar klavyeleri ters çevrilerek içindeki 

toz, kir vb. çıkartılır.  

PERDELER 

 

 

Yılda 3 kez gerekirse 

daha sık 

 

Perde yıkanma tarihleri belirlenerek çamaşırhaneden 

randevu alınır. Özelliği olan perdelere kuru temizleme 

yapılır. 

TRANSPORT SEDYE VE 

SANDALYELERĠ 

MUAYENE ÖRTÜLERĠ 

 

Her kullanım sonrası 

Sedye örtüleri ideal olanı tek kullanımlık olmasıdır. 

Eğer tek kullanımlık değilse tıbbi bulaş( kan, idrar, 

kusmuk vb.) var ise mutlaka değiştirilmelidir. Kirli 

olan örtüler poşet içerisinde ağzı bağlanarak etrafa 

dokundurulmadan çamaşırhaneye yıkamaya gönderilir.  

REFAKATÇĠ VE OTURMA 

KOLTUKLARI 

 

 

Haftada 1 kez 

 

Silinebilir özellikte bir malzeme ile kaplı olmalıdır. Su 

ve deterjan ile silinir. Silinebilir özellikte değilse 

refakatçi koltuklarının üzerine çarşaf kullanılır.  

AMELĠYAT MASALARI 

 
Her kullanım sonrası 

 Her hastadan sonra   klor tablet ya da yüzey 

dezenfektanı ile silinir.  

KLĠMALAR 

 

Yıllık bakım 

Günlük toz alma 

 

Teknik servis elemanlarınca bakım ve filtrelerin 

temizliği yapılır. 

(Hepa filtrelerin 6 ayda 1 kez partikül sayısı ölçümü 

yapılır.) 

Temizlik personeli ise günlük toz alma işlemini yapar. 

 

BÖBREK KÜVETLER 

 

Her kullanım sonrası 

Ġdeal olanı tek 

kullanımlıktır. 

Su  ve  deterjanla  yıkanır.4 litre suya 3 klor tabletle 

hazırlanan suda 20 dakika bekletilir. Bol su ile 

durulanır kurulanır. Temiz bir dolapta muhafaza edilir.  

SÜRGÜLER 

ÖRDEKLER 

Her kullanım sonrası 

Ġdeal olanı tek 

kullanımlıktır. 

Su ve deterjanla yıkanır. 4 litre suya 3 klor tabletle 

hazırlanan su içinde 20 dakika bekletilir. Bol su ile 

durulanır kurulanır. Temiz bir dolapta muhafaza edilir. 
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ÇARġAF, NEVRESĠM, 

ALEZ VB.PARAVAN 

ÖRTÜLER BATTANĠYE, 

YASTIK VB. 

 

Her kullanım sonrası 

Kirlendikçe 

 

Koruyucu (alez vb) malzemeler ile korunur. Eğer buna 

rağmen ıslanmış ise  çamaşırhaneye kirli çamaşır arabasıyla 

yıkamaya gönderilir. 

Enfekte hasta malzemeleri oda içerisinde tıbbi atık çöpüne 

konur ve ağzı bağlanır. Yüzeyler ve kıyafet ile temas etmesi 

önlenir. Kirli çamaşır arabası ile çamaşırhaneye götürülür. 

ĠLAÇ KADEHLERĠ VB. Haftada 1 kez Su ve deterjanla yıkanır, durulanır, kurulanır 

TIBBI ALET VE CĠHAZ TEMĠZLĠĞĠ 

MALZEME SIKLIĞI YÖNTEM 

METAL KULAK YIKAMA 

ENJEKTÖRLERĠ** 
Her kullanım sonrası 

Enzimatik çözücü ile iç kısımları fırçalanır durulanır 

kurulanır. %2  Gluteraldehit solüsyonu içinde üretici 

firma önerileri dikkate alınarak  20 dakika bekletilir. 

Bol su ile durulanır kurulanır. 

SU KAYNATMA CĠHAZI** Her kullanım sonrası 
Enzimatik çözücü ile yıkanır durulanıp kurulanır. 

Aralıklı olarak kireç çözücü kullanılır. 

CERRAHĠ ALETLER* 

 
Her kullanım sonrası 

Servislerdeki ve polikliniklerdeki cerrahi aletler 

Enzimatik çözücü ile yıkanır durulanır kurulanır.  

Sterilizasyon ünitesine temiz bir kap içerisinde 

gönderilir. Enzimatik çözücü üretici firma önerileri 

doğrultusunda hazırlanır ve solüsyonda en az 5 dakika 

bekletilir. Aletler yıkanırken tüm koruyucu önlemler 

alınır. Ön temizliği yapılmayan hiçbir alet steril 

edilmez. Ameliyathanenin tüm aletleri  sterilizasyon 

ünitesinde yıkanır ve steril edilir. 

KULAK 

SPEKULUMLARI** 
Her kullanım sonrası 

Enzimatik çözücü ile yıkanır durulanır kurulanır. %2 

Gluteraldehit solüsyonunda üretici firma önerileri 

dikkate alınarak 20 dk bekletilir. Bol su ile durulanır 

kurulanır. Kapaklı kaplarda muhafaza edilir. 

ASPĠRATÖRLER** 

Günde 1 kez  

Kapalı sistem 2 

günde 1 kez 

Hortum ve diğer aparatlar tek kullanımlık olmalıdır. 

Ayrılabilen tüm kısımlar çıkartılır, su ve deterjanla ön 

temizliği yapılır. Ardından 4 litre suya 3 klor tabletle 

hazırlanan su kavanoz içine doldurulup 20 dk. 

beklenir, yıkanır. Bol su ile durulanır, kurulanır. 

Temizlik tarihi üzerine yazılır. Kullanılmadığı süre 1 

aydan uzun olursa tekrar dezenfekte edilir. Kapalı 

sistem aspiratör torbaları dolmasa bile 2 günde bir 

değiştirilir, torbası tıbbi atığa atılır. 

OTOSKOPLAR** Günde 1 kez 

Otoskop yüzeyi sprey dezenfektan ile silinir. 

Kuruduktan sonra tekrar ıslatılmış temiz nemli bir bezle 

silinir. 

DEZENFEKTAN 

KAPLARI** 
Her kullanım sonrası 

Enzimatik çözücü ile iyice yıkanır durulanır kurulanır. 

4 litre suya 3 klor tabletle hazırlanan suda 20 dakika 

bekletilir. Bol su ile durulanır kurulanır. 

DURULAMA KAPLARI** Günde 1 kez 

 Enzimatik çözücü ile iyice yıkanır kurulanır. 4 litre 

suya 3 klor tabletle hazırlanan suda 20 dakika 

bekletilir. Bol su ile durulanır kurulanır. 

SAKLAMA KAPLARI 

ġiĢeler, kavanozlar vb.) 

TROMELLER*** 

Haftada 1 kez, 

gerekirse daha sık 

 Su ve deterjanla iyice yıkanır kurulanır. 4 litre suya 3 

klor tabletle hazırlanan suda 20 dakika bekletilir. Bol 

su ile durulanır kurulanır.  
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MALZEME SIKLIĞI YÖNTEM 

PED, TAMPON, 

RONDEL 

VB.* 

Tek kullanımlık 

 

Katlama işlemlerinde iplikler iç kısmında kalacak 

şekilde katlanır. İçine saç vb maddelerin 

dökülmemesi için koruyucu önlemler alınır. 

Paketlendikten sonra sterilizasyona gönderilir. Son 

kullanma tarihine kadar kullanılır. Kullanmadan önce 

üzerindeki son kullanma tarihi mutlaka kontrol edilir.  

VAJĠNAL 

SPEKULUMLAR** 
Her kullanım sonrası 

Tek kullanımlık spekulumlar her hastadan sonra 

atılır. 

Reusable olanlar ise her kullanımdan sonra enzimatik 

solüsyon ile yıkanır, durulanır kurulanır. 

Sterilizasyon ünitesine gönderilir. 

TIRNAK FIRÇALARI* Her kullanım sonrası Enzimatik çözücü ile yıkanır durulanır kurulanır. 

ALET TEMĠZLEME 

FIRÇALARI** 
Her kullanım sonrası 

Enzimatik çözücü ile yıkanır durulanır kurulanır. %2 

Gluteraldehit solüsyonu içinde üretici firma önerileri 

dikkate alınarak bekletilir. Bol su ile durulanır 

kurulanır. 

OFTALMASKOPLAR** 

 

Her kullanım sonrası 

 

Yüzeyi 4 litre suya 3 klor tablet ile hazırlanmış suyla 

nemli bir bezle ile silinir.  

GÖZ TANSĠYONU 

ÖLÇME CĠHAZI 

(TONOMETRELER)** 

 

Her kullanım sonrası 

Enzimatik çözücü ile yıkanır durulanır kurulanır. 

%2’lik Gluteraldehit solüsyonu içerisinde üretici 

firma önerileri dikkate alınarak bekletilir. Bol su ile 

durulanır kurulanır. 

TANSĠYON 

ALETLERĠ*** 

Her kullanım sonrası 

Özel durumlarda hastaya 

özel olacak 

 Aparat yüzeyleri su ve deterjanla silinir. Tıbbi bulaş 

( kan, idrar, vb.)  varsa 4 litre suya 3 klor tablet ile 

hazırlanmış su ile silinir. Ayrılabilen bez kısımları 

kirlendikçe çamaşırhanede yıkanır. 

DEFĠBRĠLATÖRLER*** 

HOLTER*** 

EKG APARATLARI *** 
Her kullanım sonrası 

 

Su ve deterjanla silinir 

 

TURNĠKELER*** 
Her kullanım sonrası 

 

 Su ve deterjanla silinir. Temiz bir yerde muhafaza 

edilir. 

STETESKOPLAR*** 

 

Her kullanım sonrası 

 

Su ve deterjanla silinir. Temiz bir yerde muhafaza 

edilir. 

TERMOMETRELER ** 
Her kullanım sonrası 

 

 %70 lik alkol içinde 10 dakika bekletilir. Temiz bir 

kavanoza alınır. Hastanemizde vücuda değmeden 

ölçen termometreler kullanılmaktadır.  

OKSĠJEN 

MANOMETRESĠ 

(FLOWMETRE) 

VE APARATLARI)** 

 

Her kullanım sonrası 

Temizlik su deterjanla yapılır. Bol su ile durulanır 

kurulanır. Manometre içine steril distile su konur. 

Boşalan manometre kaplarına steril su ilavesi 

yapılmaz, yıkanıp temizlenip tekrar steril su konur. 

Kullanılmadığı sürede kuru olarak saklanır. 

Kullanılmadığı süre 1 aydan uzun olursa tekrar 

temizlenir ve dezenfekte edilir. Oksijen maskeleri her 

hastaya özel tek kullanımlık olmalıdır. 

Manometrenin üzerine temizlendiği tarih kayıt edilir. 

Steril distile sular günlük açılır 24 saat sonra atılır. 
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MALZEME SIKLIĞI YÖNTEM 

NEBÜLÜZATÖR VE 

APARATLARI** 

Her kullanım sonrası 

 

Nebülüzatör yüzeyi her hastadan sonra su ve deterjan ile 

silinir kurulanır. Hortumlar her hastaya özel tek 

kullanımlık olmalıdır. 

BUHAR ALETĠ VE 

APARATLARI** 

Her kullanım sonrası 

 

Mümkünse tek kullanımlık buhar hortumları 

kullanılmalıdır. Eğer tek kullanımlık değilse Enzimatik 

çözücü ile iç kısmı iyice fırçalanır durulanır kurulanır. 

Ardından 4 litre suya 3 klor tablet ile hazırlanmış su 

içinde 20 dakika bekletilir 

Bol su ile durulandıktan sonra kurutulur. Su haznesine 

steril distile su konur. Sular günlük hazırlanır. Eksilen 

suyun üzerine ilave yapılmaz. Dezenfekte edildikten 

sonra tekrar steril su konur. Kullanılmadığı sürece kuru 

olarak saklanır. Kullanılmadığı süre 1 aydan uzun olursa 

tekrar temizlenir ve dezenfekten edilir. Üzerine temizlik 

tarihi kayıt edilir. Steril distile sular günlük açılır 24 saat 

sonra atılır. 

 AMBU 

LARĠNGOSKOP VB** 

Her  Her kullanım sonrası 

 

Her hastaya kullanım sonrasında ambu ve laringoskobun 

kaba kirleri enzimatik çözücü ile temizlenir. 

Balon ve laringoskop gövdesi suya batırılmaz yüzeyi 4 

litre suya 3 klor tablet ile hazırlanmış su ile silinir 20 

dakika sonra temiz nemli bir bez ile tekrar silinir. Maske 

ve bleyt %2 Gluteraldehit solüsyonu içinde 20 dakika 

bekletilir. Bol su ile durulanır kurulanır. Üzerine 

temizlenme tarihi kayıt edilir. Temiz bir kapta muhafaza 

edilir. Dezenfekte edilmiş Ambu, ve Laringoskobun 

kullanılmadığı süre 1 aydan uzun olursa tekrar temizlenir 

ve dezenfekte edilir. 

ĠNFÜZYON POMPASI 

VE SETĠ*** 
 Günde 2 kez Sprey yüzey dezenfektanı ile silinir kurulanır. 

 

 

BEBEK KÜVÖZLERĠ *** 

 

 

 

 

 

 

Günde 2 kez 

 

 

 

 

Kuvözler Yenidoğan servisine özel kuvöz dezenfektanı 

ile yüzeyi silinir. Kuvözler her bebek taburcusundan 

sonra içi ve dışı mutlaka dezenfekte edilir. Kuvözler çok 

iyi havalandırılmalı ve ıslak bırakılmamalıdır. 

Nemlendiricilere steril distile su konulur. Sensörler, 

oksijen ve hava filtreleri üretici firma önerileri 

doğrultusunda değiştirilir. 

BĠBERONLAR 

SÜT SAĞMA 

MAKĠNESĠ*** 

Her kullanım sonrası 
Biberonlar ve süt sağma makinesi kullanım sonrası en az 

65 derecede yıkanır.  

VENTĠLATÖRLER **** 

VE DEVRELERĠ 

 

Her kullanım sonrası 

 

Günlük ventilatör yüzeyleri yüzey dezenfektanı ile silinir. 

Kuruduktan sonra ardından temiz bir bez ile silinir. 

Hortumlar, sistemde kirlenme olmadığı sürece 

değiştirilmemelidir. Respiratör hortumları tek 

kullanımlıktır. 

REKTOSKOP* 

GASTROSKOP* 

ENDESKOP* 

ARTROSKOP* 

BRONKOSKOP* 

SĠSTOSKOP VB* 

 

 

Sterilizasyon mümkün 

değilse yüksek düzey 

dezenfeksiyon her kullanım 

sonrası 

 

 

Her hastadan sonra temizliği enzimatik çözücü ile yapılır, 

bol su ile durulanır, kurulanır. %2 Gluteraldehit 

solüsyonu içinde üretici firma önerileri dikkate alınarak 

20 dakika bekletilir. Steril su ile durulanır, kurulanır. 

Temiz bir alanda muhafaza edilir. Biyopsi forsepsi vb 

tıbbi bulaş olan malzemeler tek kullanımlık veya steril 

olmalıdır. 

Her malzemenin dezenfektan kapları ayrı kullanılır. 



 

 

MALZEME SIKLIĞI YÖNTEM 
 

REUSABLE ANESTEZĠ 

SOLUNUM 

SĠRKÜLASYON ALETĠ** 

Her kullanım sonrası 

 Enzimatik çözücü ile ön temizliği yapılır. Bol su ile 

durulanır kurulanır. %2 Gluteraldehit solüsyonu içerisinde 

üretici firma önerileri doğrultusunda  20 dakika bekletilir. 

Bol su ile durulanır kurulanır. 

 

 

LARĠNGEAL MASKE** 

 

 

Her kullanım sonrası 

Enzimatik çözücü ile ön temizliği yapılır. Bol su ile 

durulanır kurulanır. Kafın şiş olup olmadığı kontrol edilir. 

Şişse havası boşaltılır. %2 Gluteraldehit solüsyonu 

içerisinde üretici firma önerileri doğrultusunda 20 dakika 

bekletilir. Bol su ile durulanır kurulanır. 

TRAKEOSTOMĠ 

ĠÇ KANÜLLERĠ 
Günde 1 kez 

Enzimatik çözücü ile ön temizliği yapılır. Bol su ile 

durulanır kurulanır.%2 Gluteraldehit solüsyonu içerisinde 

üretici firma önerileri doğrultusunda 20 dakika bekletilir. 

Bol distile su ile durulanır kurulanır. 
DĠSPOSABLE 

MALZEMELER**** 

Endotrakel tüp, Air-way 

Trokar Solutma devreleri 

Sondalar Koter setleri 

Üriner ve kardiyak Kataterler 

vb. 

Tek kullanımlık 
Üretici firma önerileri dikkate alınır. Hastanemiz EKK 

tarafından tekrar kullanımı önerilmez. 

 

 

 

PNÖMOTĠK SĠSTEM 

Kirlendikçe Kan ve vücut sıvısı ile bulaş varsa kaba kiri alındıktan 

sonra 1 litre suya 7 klor tablet ile hazırlanmış su ile 

silinir,süngeri de hazırlanan su ile yıkanır. 

Haftada 1 kez Deterjanlı su ile silinir. 

*Kritik Aletler            **Yarı Kritik Aletler             ***Kritik Olmayan Aletler     ****Tek kullanımlık  Aletler 

TEMĠZLĠK KONTROLÜ: 

Hastanemizde yapılan temizlik kontrolleri, mesai saati içerisinde birim sorumlusu tarafından, mesai sonrası da görevli sağlık 

personeli tarafından yapılır. Ay sonunda da Sağlık Otelciliği Hizmetleri Sorumlusu tarafından kontrolü yapılarak imzalanır. 

%10 ÇAMAġIR SUYU HAZIRLAMA VE KULLANMA  

Uygulama    

 Temizlik personeli tarafından 9 litre suya + 1 litre çamaşır suyu eklenir. 

 Temizlik personeli tarafından solüsyon günlük kullanılacağı zaman hazırlanır. 

 Başka hiçbir madde(Porçöz, deterjanlar, alkol vb.) ile karıştırılması önerilmez. 

 Çamaşır suyu hazırlanırken maske eldiven gibi koruyucu önlemler alınır. 

 Yer ve yüzey dezenfektanı olarak kullanılır. 

 Yanlışlıkla deriye ve göze sıçraması halinde bol su ile yıkanır. 
%10 SAVLON HAZIRLAMA VE KULLANMA  

 Uygulama  

 Solüsyon kullanılacağı zaman temiz bir kaba hazırlanır. Üzerine hazırlanma tarihi, solüsyonun adı ve hazırlayan 

kişinin adı yazılmalıdır. 

 Solüsyon üretici firma önerileri doğrultusunda günlük hazırlanır. 24 saatten uzun süre kullanılmaz. 

 Malzemeler solüsyonda 10 dakika bekletilir. 

 Temizlik yapıldıktan sonra malzemeler bol su ile durulanır kurulanır. 

 Kritik olmayan tıbbi malzemelerin dezenfeksiyonunda kullanılır. 

 Cilt antisepsisinde ve cerrahi aletlerin temizliğinde kullanılması önerilmez. 

 Hazırlarken eldiven kullanılmalıdır. 
%70 ETĠL ALKOL HAZIRLAMA VE KULLANMA  

Uygulama 

 300 cc distile suya 700 cc alkol konularak hazırlanır. Üzerine hazırlanma tarihi, solüsyonun adı ve hazırlayan 

kişinin adı yazılmalıdır. 

 Alkolün uçucu özelliğinden dolayı kapaklı kaplarda saklanmalıdır. 

 El ve deri antisepsisinde kullanılır. 

 Hazırlarken eldiven ve maske kullanılması önerilir. 
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ENZĠMATĠK ÇÖZÜCÜ HAZIRLAMA VE KULLANMA  

Uygulama 

 Solüsyon kullanılacağı zaman temiz bir kaba hazırlanır. Üzerine hazırlanma tarihi,  solüsyonun adı ve 

hazırlayan kişinin adı yazılmalıdır. 

 Solüsyon üretici firma önerileri doğrultusunda günlük hazırlanır.24 saatten uzun süre kullanılmaz. 

 Malzemeler solüsyonda üretici firma önerileri doğrultusunda 5-15 dakika bekletilir. 

 Malzemeler temizlik yapıldıktan sonra bol su ile durulanır kurulanır. 

 Gün içerisinde hazırlanan solüsyonda kirlenme var ise tekrar hazırlanmalıdır. 

 Tıbbi cihaz, malzeme ve cerrahi aletlerin ön temizliğinde kullanılır. 

 Hazırlarken ve kullanırken tüm koruyucu önlemler alınır, eldiven önlük gözlük maske kullanılır. 

 

%2 GLUTERALDEHĠD HAZIRLAMA VE KULLANMA  

Uygulama 

 Hazır formu kullanılmaktaysa sulandırılmaz. Eğer konsantre bir ürün kullanılıyor ise kullanım talimatına göre 

hazırlanır. Hazırlarken tüm koruyucu önlemler(önlük, maske, gözlük, eldiven) alınmalıdır.  

 Kapaklı kaplarda saklanmalıdır. 

 Saklama, kullanma, hazırlama talimatı mutlaka okunmalıdır. 

 Üretici firma talimatları doğrultusunda kullanım sürelerine uyulmalıdır  

 Partikül olan solüsyonda bu süre beklenmeden değiştirilmelidir. 

 Malzemeler üretici firma önerileri doğrultusunda solüsyonda bekletilmelidir. 

 Aletler steril su ile durulanmalıdır. 

 Üzerine hazırlanma tarihi, solüsyonun adı ve hazırlayan kişinin adı yazılmalıdır. 

 Herhangi bir solüsyon ile karıştırılmamalıdır. 

 Kullanırken önlük, maske, gözlük, eldiven vb koruyucu önlemler alınmalıdır. 

 Deriye ve göze sıçraması halinde bol su ile yıkanır. 

 Yutulması halinde kusturulmaz, acil servise başvurulur. 

 Yer ve yüzeylere sıçramış ise temiz bir bez ile ortamdan temizlenir. 

KLOR TABLET HAZIRLAMA VE KULLANMA  

Uygulama 

 Ürün üzerinde bulunan kullanma talimatına göre hazırlanır. 

 Solüsyon hazırlanırken eldiven giyilmelidir. 

 Solüsyon temiz ve kuru kaplarda hazırlanmalıdır. 

 Temiz solüsyon hazırlanmalıdır. 

 Kullanımdan önce tabletin tamamen çözündüğünden emin olunmalıdır.  

 Hazırlanan solüsyonlar kullanım sonunda veya gün sonunda dökülmelidir. 

 Solüsyonun paslanmaz çelik malzemelerle uzun süre temasından kaçınılmalıdır. 

 Ürün başka temizleyicilerle karıştırılmamalıdır.  
 

KLOR TABLET 5 GRAM 

 

Genel Temizlik 

 

7 Litre su 1 tablet 200ppm 

Özellikli Bölge Temizliği 4 Litre su 3 tablet 1000ppm 

Vücut sıvı atıkları ile kirlenmiĢ riskli bölgelerin temizliği 1 Litre su 3 tablet 5000ppm 

Vücut sıvı atıkları ile kirlenmiĢ kan idrar döküntülerinin temizliği 1 Litre su 7 tablet 10000ppm 
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YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSĠYON UYGULAMA 

Yüksek Düzey Dezenfektan Kullanılan Birimlerde Aletlerin Temizlik Ve Dezenfeksiyonunda Uyulması Gereken 

Kurallar: 

TEMĠZLĠK ĠġLEMĠ ( 1. ĠġLEM)  
Hastanemizde kullanımda olan enzimatik temizleyici konsantre üründür ve sulandırılarak kullanıma hazırlanır. 

 Eldiven giyiniz. 

 Enzimatik solüsyonu aşağıdaki tabloya göre % 0.5 oranında hazırlayınız.  

 

                 Su   Enzimatik solüsyon 

1 litre 5 cc 

2 litre 10cc 

3 litre 20 cc 

 

 Endoskop kolonoskop vb malzemelerin üzerindeki gözle görünür kaba kirleri, temiz bir gazlı bez ile 

temizleyiniz. 

 Hastada kullanılan aletleri, herhangi bir yerle temas ettirmeden, uygun bir kapta hazırlanan enzimatik solüsyon 

içine yerleştiriniz. 

 Aletleri, tüm yüzeyi temas edecek şekilde 5-10 dakika bu solüsyon içinde bekletiniz. 

 Kullandığınız aletler lümenli ise, tüm kanallarından, enjektör yardımı ile enzimatik temizleyici solüsyonu 

geçiriniz. 

 Aletlerde kurumuş kirlenme varsa fırça yardımı ile solüsyon içerisinde kirleri temizleyiniz. 

 Temizlenen aletleri enzimatik solüsyondan çıkartınız ve musluk suyu ile durulayınız. 

 

DEZENFEKSĠYON ĠġLEMĠ (2. ĠġLEM) 

Hastanemizde Yüksek düzey alet dezenfektanı olarak %2 Gluteraldehit Solüsyonu kullanılmaktadır. 

 Eldiven giyiniz. 

 Çözeltiyi dezenfeksiyon kabına boşaltınız. 

 Kullanıma hazır solüsyonlardan dışarıdan su eklenmemelidir. 

 Dezenfekte edilecek aletleri, üzeri tamamen kapanacak şekilde çözeltinin içerisine daldırınız. 

 Üretici firma önerileri doğrultusunda bekletiniz. 

 Çıkardıktan sonra aletleri ayrı bir kap içinde steril distile suyla durulayınız. 

 Kullanılan solüsyon %2 glutaraldehid solüsyonu ise ve kirlenme yoksa (üründe renk değişimi ve kap içinde kir 

parçacıkları ve kabın altında tortu)  en fazla 14 gün süre ile kullanınız.  

 Kirlenme var ise solüsyonu değiştiriniz. 

 Kullanılan solüsyonun özelliğinden dolayı dezenfeksiyon kabının kapağını her zaman kapalı tutunuz. Etrafa 

sıçrama olursa temiz su ile siliniz. 

 Gün sonunda aletleri solüsyondan çıkartınız ve kuru olarak bekletiniz. 

HaĢerelerle Mücadele: Muğla İl sağlık müdürlüğün anlaştığı ilaç firmasıyla hastanenin tüm birimleri 21 günde 

bir ilaçlanıp kayıtları tutulmaktadır. 
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