
 

 

 

 
1.0 AMAÇ 

     Hastane genelindeki sterilizasyon/dezenfeksiyon uygulamaları için sterilizasyon yöntemlerini, dezenfektan          
seçimi ve dezenfektanların kullanım ilkelerini belirlememektir.  

2.0 KAPSAM 

Hastanedeki tüm işlemleri kapsar.  

3.0 KISALTMALAR 

EKK: Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
4.0 SORUMLULAR 

Hastanedeki tüm birimleri ve çalışanları 
5.0 TANIMLAR 

Temizlik: Kir ve organik atıkların fiziksel olarak uzaklaştırılması,  
Dekontaminasyon: Kontamine malzemenin temizlik, dezenfeksiyon veya sterilizasyon ile kullanıma elverişli 
hale getirilmesi, 

Asepsi: Temiz bir yüzey, ortam ya da malzemeye mikrop bulaşmaması için alınan önlemlere denir.  
Antisepsi: Canlı dokular üzerindeki veya içindeki mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin 

engellenmesidir. 
Sterilizasyon: Fiziksel ya da kimyasal yöntemler ile herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan tüm 
mikroorganizmaların, sporlar dahil öldürülmesidir.  

Dezenfeksiyon: Cansız yüzeyler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların (bakteri sporları hariç) büyük 
bir çoğunluğunun ya da tamamının yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Dezenfeksiyon 

işlemi, bakteri sporları ve mikobakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük dezenfeksiyon olarak 
3 sınıfta değerlendirilir.  
Germisit; Mikroorganizmaları tahrip eden herhangi bir madde (dezenfektan, antiseptik, sanitizer)  

Antiseptik; Canlı üzerinde kullanılabilen germisitler 
Dezenfektan; Cansız ortamda mikroorganizmaları inaktive etmek için kullanılan maddeler.  

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon İşlemlerinde  Uygulanacak İlkeler 

 Hastane içinde dinamik bir birim olan sterilizasyon üniteleri 24 saat kesintisiz hizmet verecek biçimde 

çalışmalıdır. 
 Steril edilecek aletler kullanımdan hemen sonra yıkanarak üzerindeki kaba kirden arındırılmalı, enzimatik 

solüsyona konulmalı, gerektiğinde fırçalanarak dekontamine edilmelidir. Dekontamine edilmiş aletler sızdırmaz, 
kapalı kaplar içerisinde sterilizasyon ünitesine taşınır.  
 Dekontaminasyon alanı, diğer çalışma alanlarından fiziksel olarak ayrılmış olmalıdır. Bu bölüme görevli 

personel dışında kişilerin girişi önlenmelidir.  
 Steril edilen araç-gereç kullanım anına kadar sterilliği korunacak şekilde  paketlenmelidir.  

 Paketlemede kullanılan malzeme seçilen sterilizasyon yöntemi ile uygun olmalı; işlem sırasında paket 
içerisindeki havanın dışarı çıkmasına, sterilizasyon ajanının yeterli konsantrasyonda paket içine penetrasyonuna 
ve işlem sonunda rezidü kalmayacak şekilde uzaklaşmasına izin veren geçirgen yapıda olmalıdır.  

 Paketleme malzemesi ve paketleme şekli, kullanım sırasında paket içeriğinin aseptik koşullarda sahaya 
alınmasını sağlamaya uygun olmalıdır. Bu amaçla birçok uygulamada çift paketleme yapılabilir.  

 Tekstil paketleme malzemeleri kullanılıyorsa mutlaka her kullanımdan önce yıkanmalı, aşırı kurumaya 
bırakmamalı, kesinlikle ütülenmemelidir.  
 Paket hacimleri ve ağırlıkları kullanılan sterilizatörler için izin verilen limitlere uygun olmalıdır. Cihazlar için 

özel bir ölçü verilmemişse alet tepsileri için 7.5 kg toplam ağırlık, tekstiller için 30x30x60 cm ebat ve 5.5 kg 
ağırlık sınırı aşılmamalıdır.  
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 Paketler üzerinde sterilizasyon çevrimine ilişkin bilgiler içeren (sterilizasyon tarihi, sterilizasyon yöntemi, 
paket içeriği) bir etiket ve sterilizasyon işleminden geçmiş olduğunu gösterecek bir proses indikatörü 
bulunmalıdır. 

  
 Paketleri kapatmak amacıyla iğne, zımba gibi bütünlüğü bozan malzemeler ve geçirgenliği bozan yapışkan 

bantların kullanımı uygun değildir.   
 Değişik sterilizasyon yöntemlerinde uygun paketleme malzemeleri kullanılmalıdır.  
 Sterilizasyon sırasında uygulanan yönteme uygun olarak belirlenen sürelere uyulmalıdır. Bu süreler kuru 

ısıyla sterilizasyon için 140°C de 4 saat, 160°C’de 2.5 saat, 170°C’de 1 saat, 180°C de 30 dakikadır. Basınçlı 
buhar sterilizasyonunda uygulanacak sıcaklık, basınç ve süre aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

 

 Sıcaklık(°C) Basınç(psi) Süre(dakika) 

121 15 15 

126 20 10 

132 27 4 

134 30 3 

 
 Etilen oksit ile sterile edilen malzemeler 48 saat süre ile bekletildikten sonra kullanılmalıdır. Hastanemizde 
Etilen oksit cihazı her hafta cuma günü çalıştırılmaktadır.  

 Sterilizatörler ve sterilizasyon sisteminin diğer basamaklarında kullanılan her türlü cihaz ve ekipmanın bakım 
ve kalibrasyonları düzenli olarak yapılmalıdır.           

 Her cihazın periyodik bakımlarında hangi kısımlarının gözden geçirileceği üretici firma önerilerine göre 
planlanmalı ve yazılı olarak bulundurulmalıdır.  
 Her sterilizasyon çevriminde kritik değişkenler sterilizatörün göstergelerinden kontrol edilmelidir. Grafik 

yazıcı düzeneği varsa , ısı basınç ve gaz konsantrasyonu değerleri ve süre kaydedilmelidir.  
 Uygulanan sterilizasyon çevriminin geçerliliğini test etmek için kimyasal ve biyolojik indikatörler  

kullanılmalıdır. 
 Sterilizatöre konan her paket üzerinde mutlaka proses (sınıf 1) indikatör bulunmalıdır. İstenirse paket içi (sınıf 
3) indikatörler kullanılabilir. Ası sterilizasyon kontrolü her yük için Sterilizatöre  en az bir adet ISO sınıf 4,5 

veya 6 indikatörü kullanarak yapılmalıdır.  
 Eğer biyolojik indikatör kullanılıyorsa, buhar sterilizasyonu için Bacillus stearothermophilus, kuru ısı, EO ve 

gaz plazma için Bacillus subtilis kulanılır 
 Sterilite işlemlerinin her aşaması kayıt altında bulundurulmalıdır.  
Steril Malzemenin Korunması 

 Steril malzemeler görevli personelin dışında kimsenin girmediği toz ve haşereden korunmuş, doğrudan güneş 
ışığı almayan bir bölümde korunmalıdır. Depo ısısı 23 derece ve nem %30-60 olmalıdır. 

 Steril edilen malzemelerin raf ömrü,  
 Paketleme malzemesinin tipi  
 Paket kat sayısı 

 Taşıma koşulları 
 Temas 

 Depolama şartları 
 Sterilizasyon yöntemi 
 Toz örtüsü kullanma 

 Paketleme tipi göz önünde bulundurularak hastane yönetimi tarafından belirlenir.  

EKK Tarafından Önerilen Steril Malzemenin Saklama Süreleri;  

 Buhar otoklavında steril edilen kumaş paketler raflarda 2 hafta, 
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 Buhar otoklavında steril edilen şeffaf kağıt paketler; çift paket ise 6 ay, tek paket ise 3 ay, 
 Etilen oksit ile sterilite edilmiş çift katlı kağıt paketler 1 yıl  
 Set konteynırları çift kat yeşile sarılmışsa 6 ay, hiç sarılmadan steril edilmişse 6 hafta dır.  

Sterilizasyon Ünitesinde Çalışan Personelin Kıyafetleri Ve Sağlık Taramaları  

 Hazırlık kontrol ve paketlemede çalışan personel için uzun kollu bir gömlek kullanılmalıdır. Bu, ciltten olacak 

dökülmeleri önlemek içindir.  
 Hazırlık kontrol ve paketlemede çalışan personel için saçları içine alan disposable bir bone takılmalıdır  

 Sterilizasyon ünitesi dışına çıkılırken forma üzerine uzun laboratuvar önlüğü giyilerek çıkılmalıdır 

 Ünitenin temizliği ilgili talimata göre yapılmalıdır.  
 Sterilizasyon ünitesinde çalışan personelin sağlık takipleri ilgili doktorlar tarafından değerlendirilir ve 

Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Hemşiresi tarafından dosyalanarak saklanır.  
Sterilizasyon Ünitesi Temizliği         
 Sterilizasyon ünitesindeki alanların temizliği yukarıdan aşağıya, temizden kirliye doğru yapılır.  

 Oda zemininde kesinlikle fırça veya süpürge kullanmayınız.  
 Eldiveninizi giyiniz. 

 Çöpleri günde en az iki kere "Atık Yönetimi Talimatına" göre toplayınız. 
 Çöp kovasına atık türüne göre belirlenen çöp poşetini geçiriniz.  
 Çöp kovalarını görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir kere yıkayıp durulayınız.  

 Mop önünde kontrol edilemeyecek kadar kaba kir varsa zemini çekçek ve faraşla kaba kirden arındırınız. 
 Tüm yüzeyleri (Kapı, kapı tokmağı, pencere önleri,  vb.) ve zemini bez ve paspası kullanarak deterjanlı su ile 

silip, kurulayınız.  
 Kovalardaki suyu boşaltınız, eldivenleri, bezleri ve paspası temizleyiniz. Temizlik bittikten sonra ellerinizi 

mutlaka yıkayınız.  

 Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olan durumlarda, ilgili talimata göre temizlik yapınız.  
Steril  Depo Temizliği  

 Temizlik için steril depoda malzemenin en az olduğu zaman seçilir.  
 Steril depo günde bir kez temizlenir, gerekli görüldüğünde temizlik tekrarlanır.  
 Temizlik sırasında ıslandığından, nemlendiğinden şüphe duyulan paket varsa derhal açılarak Paketleme 

odasına gönderilir ve sterilizasyonu sağlanır.  
 Duvarlar haftada bir gün, kirlilik görüldüğü zaman temizlik yapılır.  

Kirli Odanın Temizliği  
 Kirli odanın temizliğinde kullanılan temizlik ekipmanı başka odanın temizliğinde kullanılmaz.  
 Gündüz ve akşam şiftinde olacak şekilde 2 defa temizlenir, yere dökülen damlayan sıvı olursa veya yer 

kirlendiyse, aralarda tekrar temizlik yapılır.  
 Lavabo ve tezgahlar her sabah ve kirlendikçe temizlenir  

Paketleme Odası  
  Paketleme Odası’nın temizleme sıklığı ve prensipleri Steril Oda ile aynıdır.  
 Alet hazırlık tezgâhlarının her sabah tozu alınır.  

TABLO 1: SPAULDİNG SINIFLAMASI 

 

SINIFLAMA 

 

TANIM 

STERİLİZASYON/DEZENFEKSİYON 

ÖNERİSİ 

 

 
Kritik araç gereçler* 

Steril dokulara temas eden veya vasküler 
sisteme giren araç gereçler (cerrahi aletler, 
kardiak kateterler, bazı endoskoplar, 
protezler vb. ) 

MUTLAKA STERİL OLMALIDIR 
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Yarı kritik araç gereçler* 

Mukoza ve bütünlüğü bozulmuş deri ile 
temas eden araç gereçler ( solunum 
ekipmanları, gastroenterolojik endoskoplar, 
larengeskoplar, bronkoskoplar, vb. )  

STERİLİZASYON VEYA YÜKSEK DÜZEY 
DEZENFEKSİYON GEREKTİRİR 

 

Kritik olmayan araç 

gereçler* 
 

Vücut bütünlüğü bozulmamış, sağlam deri 
ile temas eden araç gereçler (tansiyon aleti 
kılıfı, steteskop, vb.)  

ORTA VEYA DÜŞÜK DÜZEY 
DEZENFEKSİYON ÖNERİLİR 

*Hastanemizde kullanılan araç gereçlerin dezenfeksiyon ve sterilizasyon kuralları  
 

HASTANEMİZDE KULLANILAN DEZENFEKTANLAR-ANTİSEPTİKLER HAZIRLAMA VE SAKLANMASI 

    MALZEMELER ETKİNLİK                           YÖNTEM   

%10 SODYUM 
HİPOKLORİD 

(çamaşır suyu) 

HAZIRLANDIKTAN 
SONRA HEMEN 

KULLANILMALI 

Solüsyon günlük kullanılacağı zaman hazırlanır. 24 saatten 
uzun süre kullanılmaz. 
Yer ve yüzey dezenfeksiyonu için kullanılır.  
Hazırlarken ve kullanırken maske, eldiven vb koruyucu 
önlemler alınır. 

KLOR TABLETİ  

HAZIRLANDIKTAN 

SONRA HEMEN 

KULLANILMALI 

Üretici firma önerileri doğrultusunda solüsyon hazırlanır.  
 

%10 SAVLON 24 SAAT 

24 saatten uzun süre kullanılmaz, kullanılacağı zaman 
hazırlanır.  
Üretici firma önerileri doğrultusunda solüsyon hazırlanır.  
Yüzeylerin düşük düzey dezenfeksiyonu için kullanılır. 
Cerrahi alet temizliğinde ve deri antisepsisinde kullanılmaz.  

%70 ALKOL 
SON KULLANMA 
TARİHİNE KADAR 

Hazır formu kullanılır.Eğer hazır formu yoksa 300 cc suya 
700cc alkol konularak hazırlanır.  
El ve deri antisepsisinde kullanılır.  
Termometrelerin dezenfeksiyonunda kullanılır. 

  Uçucu özelliğinden dolayı kapaklı kaplarda muhafaza edilir.  

İYODOFARLAR % 10 

%7,5 
SON KULLANMA 

Hazır formu bulunur.  
Kapaklı ışık geçirmeyen kendi kabında saklanır.  

 TARİHİNE KADAR El ve deri antisepsisinde kullanılır.  

GLUDERALDEHİT %2  7-28 GÜN 

 Partikül varsa bu süre beklenmeden değiştirilir.  
Hazırlarken ve kullanırken önlük, maske, gözlük, eldiven vb 
koruyucu önlemler alınır.  

  
Uçucu, toksik, ışığa dayanıksızlık gibi özellikleri nedeniyle 
kapaklı ışık geçirmeyen kaplarda saklanır. 

ENZİMATİK ÇÖZÜCÜ 24 SAAT 
Solüsyon günlük kullanılacağı zaman hazırlanır.24 saatten uzun 
süre kullanılmaz.  

  

Firma önerileri doğrultusunda hazırlanır.  
Malzemeler üretici firma önerileri dikkate alınarak solüsyonda 
bekletilir.  

  Solüsyon kirlendikçe yeniden hazırlanır.  
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Cerrahi aletlerin temizliğinde  %5 lik enzimatik çözücü 
hazırlanır ve aletler en az 5 dakika solüsyonda bekletilir.  

KLORHEKSİDİN %2-

%4 
SON KULLANMA Açıldıktan sonra son kullanma tarihine kadar. 

 TARİHİNE KADAR 
Hazır formu kullanılır. 
Cerrahi el yıkama ve deri antisepsisinde kullanılır. 

  Kendi özel kabında muhafaza edilir.  

FAALİYET 

 Aletler 160 derecelik ısıda steril etme süresi 2.5 saattir. 

 Aletler 170 derecelik ısıda steril etme süresi 1 saattir. 
 Aletler 180 derecelik ısıda steril etme süresi 30 dakikadır. 

 Sterilizasyon ayarlanan dereceyi gösterdikten sonra başlar. 
 Sterilizasyon süreci başladıktan sonra kesinlikle kapak açılmaz.  
 Aletler arasında ısının dağılması için boşluk bırakılmalıdır.  

 Isıya dayanıksız aletler, kumaş vb malzemeler bu yöntemle ster il edilemez. 
 Kuru hava sterilizatörü için üretilmiş indikatör kullanılmalıdır.  
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