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1.AMAÇ: Fakülte genelinde hasta bakımında kullanılan malzemenin merkezi sterilizasyon ünitesinde uygun
şekilde sterilizasyon ve dezenfeksiyonun sağlanması ve kontrolü.
2.KAPSAM: MSÜ’ne sterilizasyon ve dezenfeksiyon için malzeme gönderen tüm birimleri ve MSÜ’ni kapsar.
3.SORUMLULAR: MSÜ çalışanları ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi.
4.TEMEL İLKELER VE UYGULAMA:
4.1 Kullanılmış Araç ve Gereçlerin Toplanması, Ön Temizlik ve Dekontaminasyonu
4.1.1- Steril edilecek aletler kullanımdan hemen sonra üzerindeki kaba kirden arındırılmalı ve uygun alet
dezenfektanı kullanılarak dekontamine edilmelidir.
4.1.2- Dekontamine edilmiş aletler sızdırmaz, kapalı kaplarla ve taşıma için tahsis edilmiş araçla sterlizasyon
ünitesine taşınmalıdır.
4.1.3- Tüm bu işlemleri yapacak personelin eldiven, maske , gözlük ve gereğine göre koruyucu önlük
giymelidir.
4.1-4 Dekontaminasyon alanı fiziksel olarak diğer çalışma alanlarından ayrılmış olup bu bölümde sadece
görevli personel çalışmalıdır.
4.1-5 Sterilizasyon ünitesine teslim edilen malzemeler, gelen bölümün özelliklerine göre hazırlanmış MSÜ
malzeme teslim formu ve otomasyon sistemi kullanılarak yapılmalıdır.
4.2-YIKAMA VE STERİLİZASYONA HAZIRLIK
4.2-1 Kullanılmış tüm aletler sterilizasyon öncesi mutlaka yıkanmalıdır.
4.2-2 Yıkama işlemi otomatik yıkama makinalarında, ultrasonik temizleyiciler veya elde yapılabilir.
4.2-3 Enzimatik temizleyiciler kullanıldığında, enzimin aktif olduğu sıcaklık derecesine dikkat edilmelidir.
4.2-4 Elle yıkamada kullanılan fırçalar, yıkama tankları v.b malzemeler her kullanımdan sonra temizlenip
dezenfekte edilmelidir.
4.2-5 Yıkamadan sonra etkili durulama yapılmalı, aletlerin üzerinde sterlizasyona engel teşkil edilecek
kalıntıların olmamasına itina gösterilmelidir.
4.2-6 Yıkamada kullanılan suyun kireçsiz yumuşatılmış olmasına özen göstermelidir.
4.2-7 Yıkama işini gerçekleştiren personel genel koruyucu önlemleri almalıdır.
4.2-8 Çok parçalı aletler demonte edilerek yıkanmalı yıkama sonrası parçalar birleştirilecek fonksiyon
kontrolü sağlanmalıdır. Eklemli aletler açık şekilde yıkama tepsilerine yerleştirilmelidir.
4.2-9 Yıkama aletlerine çok fazla alet yerleştirilmemeli büyük parçalar küçük parçaları örtecek şekilde
konmamalıdır.
4.2-10 Alet ve malzemeler kurutulmadan paketlenmemelidir.
4.2-11 Hareketli parçalar yıkamadan sonra ek yerleri suda çözünen yağlarla yağlanmalıdır.
4.2-12 Aşınma, paslanma, deformasyon görülen aletler kullanım dışı bırakılmalıdır.
4.3- PAKETLEME
Steril edilecek malzemeler kullanım anına kadar sterilliğini koruyacak şekilde paketlenmeli ve mutlaka
etiketlenmelidir. Paket üzerindeki etikette Sterlizasyon tarihi, son kullanma tarihi, sterlizasyon yöntemi, gibi
sterlizasyon çevrimine ilişkin bilgiler ve paketi oluşturan kişinin kodu bulunmalıdır. Sterilizasyon poşetlerinde
sterilizasyon çevrimine ilişkin bilgiler ve poşetin ısı ile kapatılan kısmının üst dış kısmına yazılmalıdır.
Paketlemede kullanılan malzeme seçilen sterilizasyon yöntemi ile uyumlu olmalıdır. Tablo 1 (değişik
sterlizasyon yöntemlerinde kullanılabilecek paketleme malzemeleri gösterilmiştir.) Paketleme malzemesi ve
paketleme şekli kullanım sırasında paket içeriğinin aseptik koşullarda sahaya alınmasını sağlamaya uygun
olmalıdır. Tekstil paketleme malzemesi kullanılıyorsa mutlaka her kullanımdan önce yıkanmalı kesinlikle
ütülenmemelidir. Tekstil paketleme malzemeleri yırtık, delik ve yıpranmış olmamalıdır. Tekstil paketleme
malzemeleri paketleme yapıldıktan sonra indikatör özelliği olan özel işlem bantlarıyla kapatılmasıdır.
Sterilizasyon poşetleri ısı ile kapatma makinesinde kapatılmalıdır. Birden fazla ve ağır malzemeler çift paket
ile paketlenmelidir. Poşet paketlerin kapalı olup olmadığı sterilizasyon öncesi kontrol edilmelidir. Sterilizasyon
esnasında patlayan, ağzı açılan paketler açılıp tekrar paketlenip steril edilmelidir. Tekstil örtüler, havlu
ameliyat giysileri ile metal aletlerin ısı ve nem absorbsiyonu özellikleri farklı olduğundan her iki malzeme bir
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arada paketlenmemelidir. Paket hacim ve ağırlıkları kullanılan sterilizatör için izin verilen limitlere uygun
olmalıdır.
Buhar sterilizatörde steril edilecek bohça ebatlar 33x30x50 cm boyut ve 5.5 kg ağırlık sınırlarını aşmamalıdır.
Paketler üzerinde sterlizasyon işleminden geçmiş olduğunu gösterecek bir işlem indikatörü bulunmalıdır.
Konteminasyonu engellemek ve açmayı kolaylaştırmak için paket kenarları katlanmış olarak sarılmalıdır.
Kağıtlar paketlemede buharı kağıt içine temas ettirecek kağıtlar kullanılmalıdır. Paketin büyüklüğüne göre
sterlizasyon zaman ayarı yapılmalıdır. Paketlenmiş eşyanın geniş yüzeyleri dikey duracak şekilde otoklava
yerleştirilmelidir. Alet setleri içine konan kimyasal indikatörlerin metalin ısısından etkilenmemesi için metale
temas etmeyecek uygun bir yer seçilmelidir.
5-STERİLİZASYON:
Fakültemizde sterilizasyon için MSÜ ünitesinde 2 adet buhar sterilizatöre diğer birimlerimizde 4 adet kuru
hava ve 5 adet flash otoklav ameliyathane birimimizde 1 adet buhar sterilizatöre bulunmaktadır.
5.1- Basınçlı Buhar ile Sterilizasyon
5.1-1 Buhar Sterilizasyonda uygulanan sıcaklık derecelerine dayanabilen her türlü materyal bu yöntemle steril
edilmelidir.
5.1-2 Basınçlı buhar sterilizasyonunda sterilizasyon için gerekli koşullar (Tablo 2 de) belirtilmiştir.
5.1-3 Steril edilecek malzemenin her noktasının doymuş su buharı ile yeterli süre temas etmesi sağlanmalıdır.
5.1-4 Sterilizasyon sırasında aletteki ve eşyalar arasındaki tüm hava çıkmış olmalıdır.
5.1-5 Basınçlı buharla yapılan sterilizasyondan önce, otoklavdan boşaltılan havanın yerine verilen buharın
sterilizasyonu tam olmalıdır.
5.1-6 Malzemeler sterilizatöre uygun şekilde sıkışık yerleştirilmemelidir.
5.1-7 Yeterli sterilizasyon için otoklav kullanan personelin yeterli bilgiye ve deneyime sahip olması
gerekmektedir.
5.1-8 Yüklemede doküman ve büyük paketler alttaki rafa küçük paketler üst rafa yerleştirilmeli. Kâğıt kâğıda,
plastik plastik yüzeye karşılık getirilmeli sıkışık şekilde olmamalıdır.
5.1-9 Bohçalar dikey / eğik pozisyonda aralarında, boşluk olmalı, sterizatörün duvarıyla arasında 5-10 cm’lik
boşluk olmalıdır.
5.1-10 Alet tepsileri alt rafa yatay şekilde yüklenmelidir.
5.1-11 Kumaş setler içi çukur olanlar yan yana hafif aşağı bakacak şekilde sterilizatöre yerleştirilmelidir.
5.1-12 Sterilizasyonun kontrolünde biyolojik ve kimyasal indikatörler kullanılmalıdır.
5.1-13 Sterilizatörün kazan hacmi en fazla %70 i doldurulmalıdır.
5.1-14 Sterilize edilen bohçalar nem açısından kontrol edilmeli, nemli çıkan bohçalar kullanıma
verilmemelidir.
5.1-15 Otoklav kullanırken Dikkat edilmesi Gereken Noktalar;
5.1.16.1 Steril edilecek malzemeler otoklavın içine aralarında buharın serbest dolaşabileceği ve tüm eşyalara
temas edeceği şekilde yerleştirilmelidir.
5.1.16.2 Büyük hacimli eşyalarla küçük hacimli eşyalar bir arada bulunmamalıdır.
5.1.16-3 Manometre basıncı 0 °C ‘ye düşmeden otoklavın kapağı açılmamalıdır.
5.1-17 Buhar otoklavının Haftalık Temizliği
5.1.17-1 Otoklavın iç yüzü deterjanlı suyla ve yüzeyi çizmeyen malzemeler ile temizlenmeli çok iyi
durulanmalı ve kurulanmalıdır.
5.1.17-2 Kontrol paneli üzerindeki lambaların yanıp yanmadığı kontrol edilmelidir.
5.1.17-3 Kapı contası sık sık kontrol edilmeli yırtık ve kopma varsa teknik ekip çağırılıp değişmesi
sağlanmalıdır.
5.2- HIZLI STERİLİZASYON
5.2-1 Hızlı sterilizasyon sadece malzemeler acil ihtiyaç olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
5.2-2 Hızlı sterilizasyonda rutin sterilizasyon öncesi işlemlerinin tamamı yapılmalıdır.
5.2-3 Alet setleri ve bohçalar bu yöntemle steril edilmemelidir.
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5.5- STERİLİZASYON KONTROLÜ
5.5-1 Sterilzasyonu her bir basamağının test edildiğine dair düzenli kayıtlar tutulmalıdır.
5.5-2 Steril olarak kullanılması planlanan her malzemenin kaydı tutulmalıdır.
5.5-3 Her sterilizasyon çevrimi için sterilizasyon doküman formu doldurulmalıdır. Ve kayıtlar herhangi bir
sorun çıktığında geriye yönelik inceleme yapılabilmesi için saklanmalıdır.
5.5-4 Etkin sterilizasyon işleminin yapıldığının kanıtı olarak kullanılan sterilizasyon yöntemlerine göre fiziksel
göstergeler kontrol edilmeli Kimyasal ve Biyolojik kontroller yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.
5.5-5 Her sterilizasyon çevriminde kritik değişkenler (ısı basınç, zaman, nem) sterilizatörün göstergelerinden
kontrol edilmelidir.
5.5-6 Ön vakum sistemli buhar sterilizatörde vakum kaçakları ve kapalı conta arızalarını gösteren kaçak
testinin haftada bir kez yapılması kabul edilebilir her gün yapılması güvenli sterilizasyon için tercih edilmelidir.
5.5-7 Buhar doygunluğunu ve vakum sisteminin etkinliğini gösteren Bowie-Dick testi her gün ilk çevrimden
önce yapılmalıdır.
5.5.8- Sterilizatörler ve sterilizasyon sisteminin diğer basamaklarında kullanılan her türlü cihaz ve ekipman
bakım ve kalibrasyonları düzenli olarak yapılmalıdır.
5.5-9 Her cihazın periyodik bakımlarında hangi kısımların gözden geçirilmesi gerektiği üretici firma önerilerine
göre planlanmalı ve yazılı olarak bulundurulmalıdır.
5.5-10 Her sterilizasyon çevriminde her bir paket içerisine kimyasal indikatör konmalıdır.
5.5-11 Yük kontrol indikatörleri sterilizasyon içerisinde sterilizasyon koşullarının en zor oluştuğu bölgeye
tercihen yük ile dolu kabinde kapıya yakın taban kısmıdır.
5.5-12 Biyolojik ölümü sağlayıp sağlayamadığımızı değerlendirmek için biyolojik indikatör kullanılmalıdır.
Uygulama sıklığı ( Tablo 3) de gösterilmiştir.
5.5-13 B.İ Kontrol sonuçlarının pozitif olması halinde sterilizatör kullanım dışı bırakılmalı, teknik servis
tarafından bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.
5.5-14 Hangi çevrimde üreme olduysa malzemeler bölümlere verilmemeli, eğer gönderildiyse geri toplanmalı
kirli malzeme olarak kabul edilerek tüm işlemler en baştan yapılmalıdır.
5.5-15 B.İ sonucu pozitif olan malzeme hastalara kullanılmışsa hasta enfeksiyon kontrol komitesi takibe
alınmalıdır.
5.5-16 İndikatörler değerlendirildikten sonra kağıt formları üzerine yapıştırılarak saklanmalıdır. Yapılan
işlemlerin kanıtları tüm Bi, kimyasal indikatör, fiziksel göstergeler kaydedilmeli en az 6 tercihen 2 yıl
saklanmalıdır.
5.6- Steril malzemenin Korunması:
5.6-1 Steril malzemenin korunması güvenli yapılmış sterilizasyon kadar önemlidir.
5.6-2 Steril malzemeler toz, haşere, nem ve doğrudan güneş ışığı olmayan yerlerde saklanmalıdır.
5.6-3 Uygun malzeme ve yöntemle paketlenmemiş, ıslanmış paket bütünlüğü bozulmuş üzerinde
sterilizasyona ait bilgi bulunmayan, uygun koşullarda beklediğinden emin olunmayan malzemeler steril kabul
edilmez.
5.6-4 Otoklavdan çıktığı anda nemli, ıslak kirli yüzeylerle temas eden paketlerin sterilliğine güvenilemez.
5.6-5 Steril malzeme rafları yerden 20-30 cm yukarda ve tavandan 15 cm aşağıda, duvardan 5 cm önde
olmalıdır.
5.6.6- Islanma riskine karşı lavabo altından depolama yapılmamalıdır.
5.6-7 Polipropilen tyveck poşet ile paketlenen malzemeler 3 ay sterilizasyon poşetleriyle paketlenen paketler
3 ay çift kat tekstil ile paketlenmiş malzemeler 10 gün saklanabilmektedir.
İLGİLİ DOKUMAN:
EK: Tablo 1. Sterilizasyon Yöntemine Göre Kullanılabilecek Paketleme Malzemeleri
Tablo 2. Basınçlı Buhar Sterilizasyonunda Sterilizasyon İçin Gerekli Koşullar
Tablo 3. Bowie-Dick Testi
Tablo 4. Biyolojik İndikatör
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Tablo 5. Sterilizasyon Yöntemine Göre Kullanılan Biyolojik İndikatör ve Uygulama Sıklığı
Tablo 1.
Sterilizasyon Uygulama
Buhar Sterilizasyonu
Kumaş Örtü
+
Metal Konteyner
+
Tablo 2.
Sıcaklık Derecesi ©
Süre (dakika)
121
15
126
10
132
4
134
3*
(*)Prionlar için 134 °C 'de 18 dakika gereklidir.
Tablo 3. Bowie-Dick Testi
Amaç: Ön vakumlu otoklavlarda buhar tahliyesinin tam olarak yapılıp yapılmadığını
kontrol etmektir.
Uygulama:
1. Bowie-Dick test materyali, ön ısıtma işleminden sonra her sabah sterilizatör boşken
en alt rafa, hava tahliyesi veya vakum pompasına en yakın yere konmalı ve
sterilizatörde test için mevcut özel programda uygulanmalıdır.
2. Program bitiminde otoklavdan çıkan test materyali değerlendirilmeli ve herhangi bir
sorun yoksa tüm çizgilerin homojen görünümde referans renge dönmesi beklenmelidir.
3. Buhar tahliyesi ile ilgili sorun saptanması durumunda sorumlu personele haber
verilmelidir.
4. Test materyalinin üzerine tarih, saat ve otoklav numarası kaydedilerek 10 gün süreyle
saklanmalıdır.
5. "Sterilizasyon Dokümantasyon Formu" doldurulmalıdır.
Tablo 4. Biyolojik İNDİKTATÖR TESTİ
Amaç: Sterilizasyon işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek
Uygulama:
1. Haftanın daha önceden belirlenen bir gününde biyolojik indikatörler ayrı bir paket
veya bohça içerisine konularak, sterilizatörün kapak, köşeler
ve vakum çıkışları gibi sterilizasyon işleminin en zor gerçekleşeceği düşünülen
bölgelerine yerleştirilmelidir.
2. Gaz sterilizatörler için indikatörler tübüler heliksin içine yerleştirilmelidir.
3. Sterilizasyon işlemi tamamalandıktan sonra biyolojik indikatör test tüpleri sorumlu
personele teslim edilmeli ve üretici firma önerileridoğrultusundaki süreyle inkübatörde
tutulduktan sonra üreme varlığı değerlendirilerek sterilizasyon işleminin biyolojik ölümü
sağlayıp sağlamadığı hakkında bilgi edinilmelidir.
4. Buharlı cihazlarda, implant içeren çevrimlerde her yükte en az bir adet, diğer
çevrimlerde ise riski minimuma indirmek için rutin olarak en az haftada bir, ideal olarak
her gün bir adet biyolojik indikatör kullanılmalıdır.
5. Buhar sterilizatörlerİnin ilk çevrim montajları sırasında, sterilizatörün tamir gerektiren
birarızasından sonra cihazlar tekrar işletmeye alınmadan önce ve çalışan personel
değiştiğinde cihazın biyolojik indikatör kontrolü yapılmalıdır.
6. Test sonuçları "Sterilizasyon Dokümantasyon Formu"na sorumlu personel tarafından
kaydedilmelidir.
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Tablo 5. Sterilizasyon Yöntemine Göre Kullanılan Biyolojik İndikatör ve Uygulama Sıklığı
Sterilizasyon yöntemi
Biyolojik indikatör
Uygulama sıklığı
Basınçlı buhar
B. stearothermophilus
-Grafik yazıcı özelliği olan
sterilizatörlerde haftada
bir kez -Diğerlerinde her
gün İmplant içeren her yükte
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