
 

 

1.0 AMAÇ 

Fethiye devlet hastanesinde uygulanan endoskopik girişimlerde infeksiyon riskini önlemek ve endoskopik 
cihazların uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemini belirlemek.  

 
2.0 KAPSAM 

Sindirim sistemi endoskopik cihazları,  bronkoskopi, sinüs endoskopisi, artroskopi ve sistoskopi uygulamaları 

yapan tüm birimleri kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
 

4.0 SORUMLULAR 

 Sindirim sistemi endoskopik cihazları, bronkoskopi, sinüs endoskopisi, artroskopi ve sistoskopi uygulamaları 

yapan tüm birimlerdeki çalışanları kapsar.  
 
5.0 TANIMLAR 

Dekontamine: Kişiye, eşyaya, çevreye yayılmış olan toksik maddenin etkisinin zararsız duruma getirilmesi.  
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.  

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

 Endoskoplar kullanım sonrası hemen bulundukları yerde dekontamine edilir ve tüm ayrılabilir parçaları 
sökülür. 

 Endoskopların ısıya dayanıklı bölümleri eğer mümkünse dekontamine edildikten sonra otoklavda steril 
edilir. 
 Steril dokularla temas eden endoskopik aksesuarlar (biyopsi forsepsleri, sitoloji fırçaları, skleroterapi 

iğneleri, elektrokoter propları vb.) steril edilmeli veya tek kullanımlık olmalıdır.  
 Laparoskop, sistoskop, artroskop gibi steril dokulara giren tüm skoplar her kullanım öncesi steril edilmelidir. 

Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanmalıdır.  
 Temizlik için kullanılan fırçalar temizlendikten sonra yüksek düzeyde  dezenfekte edilmeli veya tek 
kullanımlık olmalıdır.  

 Gastroskopi ve kolonoskopi için uygulanan dezenfeksiyon işleminde, ayrı hazırlanmış dezenfeksiyon 
çözeltisi ve kabı kullanılmalıdır.  

 Hazırlanan solüsyon üretici firmanın önerdiği gün sonunda değiştirilmelidir.( üründe renk değişimi ve kap 
içinde kir parçacıkları ve kabın altında tortu varsa daha erken sürede değişimi sağlanmalıdır).  
 Günün ilk vakası alınmadan önce aletler dezenfektan solüsyonda 15 dakika  bekletilmelidir.  

 Kullanılan dezenfektan kaplarının kapakları kapalı tutulmalıdır.  
 Yüksek Düzey Dezenfektan Minimal Etkin Konsantrasyon Kontrolü Strip Kullanım Talimatı„na göre strip 

ile dezenfektan etkinliği kontrol edilmelidir.  
 Uygulayıcılar işlem esnasında eldiven, önlük giymeli; gerekli hallerde gözlük kullanmalıdır. 
 Endoskopik uygulamaya bağlı bir enfeksiyon gelişirse Enfeksiyon Kontrol Komitesine haber verilmelidir.  

“Endoskopik Cihazların Dezenfeksiyon/Sterilizasyon Talimatına” uygun olarak temizliği yapılır.  
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ENDOSKOPİK CİHAZLARIN DEZENFEKSİYON/STERİLİZASYONU  

“El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Prosedürüne” uygun olarak eldiveninizi giyiniz.  

 İşlem esnasında önlük ve gözlük takınız.  

 OPA (ortafitaldehit) solüsyonunu hazırlayınız ve makinaya yerleştiriniz.  

 Hazırlanan solüsyon üzerine hazırlama tarihi ve hazırlayan personelin adını ya zınız. Eğer solüsyon sizden 
önce hazırlanmış ise işleme başlamadan önce mutlaka hazırlama tarihini kontrol ediniz.  

 Hastaya kullanılmış endoskobun hortum yüzeyindeki kaba kir ve sekresyonları temiz bir gazlı bez ile alınız.  

 Endoskopi cihazının ayrılabilen tüm parçalarını sökünüz.  

 Otomatik yıkama cihazına endoskopi malzemelerini usulüne uygun yerleştiriniz.  

 Cihazın yıkaması bitince dezenfekte olan malzemeleri uygun kurutma dolabına asınız.  

 İşlem sonrası oluşan atıkları “Atık Yönetim Talimatı’na”  uygun olarak ortamdan uzaklaştırınız.  

 İşlem sonrası ellerinizi yıkayınız.  
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