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1. AMAÇ: Dekontaminasyonu yapılan cerrahi aletlerin standartlara uygun paketlenmesini
sağlamaktır.
2. KAPSAM: Alet dokümantasyonuna ilişkin tüm basamakları kapsar.
3. KISALTMALAR
4. TANIMLAR:
Poliprolen Poşet (Tyvek): Plazma sterilizatörde kullanılır, selüloz materyal içermez
Sterilizasyon Rulosu: Otoklavda kullanılır.
Konteyner Sistemleri: Malzemeler direkt olarak içine yerleştirilir, kilit ve filtreler her kullanım sonrası
değiştirilir.
Kumaş Örtüler: Alet paketlemede kullanılan tekstil ürünüdür.
Krepe Kâğıtları: Buhar sterilizasyonunda alet paketlemede kullanılan materyaldir.
5. SORUMLULAR:
MSÜ çalışanları
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. Paketlenecek alet ve malzemenin temiz ve kuru olduğundan emin olunur.
6.2. Cerrahi aletlerin kırık, bozuk ve kirli olup olmadıkları ve fonksiyonları kontrol edilir, gerekirse
eklem aralarına bakım spreyi sıkılır
6.3. Cerrahi aletler tek diş olarak kilitlenir, alet listesinden sayımı yapılarak malzeme teslim formuna
kayıt edilir paketleme yapanın imzası ile liste set içine konularak paketlenir. Taslar iç içe konulacaksa
aralarına buhar geçişine izin verebilecek havlular konulur. Set tepsilerinin altına kumaş veya krepe
kâğıdı konulur. Mikrocerrahi aletlerin uçlarına zarar gelmemesi için batın kompresi arasına
yerleştirilerek kapatılır.
6.4. Her paket içine kimyasal indikatör konulur.
6.5. Paketler zarf şeklinde ve krepe kâğıdı veya tekstil ile çift kat olarak, ya da tek kat krepe tek kat
kumaş olarak paketlenir.
6.6. Her paket üzerine maruziyet indikatörü yapıştırılır ve sterilizasyon tarihi, paketin içeriği,
paketleyen personelin ismi yazılır ve sterilizasyon miadı yazılır.
6.7. Sterilizasyon rulosu ile paketlenen cerrahi aletler tek paket yapılarak paketlenir, uçları kesici
delici aletler çift paket yapılarak paketlenir. Paket üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi
bulunmalıdır.
6.8. Konteynerların kenarlarına maruziyet bantları yapıştırılır, içine sınıf 6 indikatör konulur, kilitleri
kapatılarak sterilizasyona verilir.
6.9. Paketlenmiş alet setinin (tepsi aletler ve bohça) ağırlığı 7 kiloyu geçmemelidir.
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