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1. AMAÇ: Steril edilmek üzere teslim alınan malzemenin temizliğini ve dekontaminasyonunu
sağlamaktır.
2. KAPSAM: Aletlerin yıkama ve dekontaminasyonu için gerekli tüm basamakları kapsar
3. KISALTMALAR
4. TANIMLAR:
Ultasonik Yıkama Cihazı: Laparoskopik aletler ve mikrocerrahi aletlerinin dekontaminasyonunda
kullanılan cihazdır. Üretici firma önerisine göre cihaz su ve enzimatik solüsyon karışımıyla
doldurulur. Solüsyon günde en az iki defa ve duruma göre kirlendikce değiştirilir. Termal
Dezenfektör: Cerrahi aletlerin yıkama ve dezenfeksiyonunda kullanılan alettir.
5. SORUMLULAR:
MSÜ sorumlu hemşiresi ve tüm MSÜ personeli
6. FAALİYET AKIŞI
6.1. Temizlik ve dekontaminasyon işlemleri sırasında kan ve vücut sıvılarından olabilecek bulaşmayı
önlemek için kişisel koruyucu tedbirler alınır.
6.2. Teslim alınan malzemeler türüne göre ultrasonik yıkama cihazı, termal dezenfektör veya elle
yıkama için ayrıştırılır.
6.3. İlk defa kullanılacak yeni malzemelerin varsa öncelikle üzerindeki etiketleri çıkarılır. Koruyucu
maddelerden arındırılır. Yıkandıktan sonra kurutulup paketleme işlemine alınır.
6.4. Elle yıkanacak malzemeler önce enzimatik solüsyonda beş dk. bekletilir, sonra eklem yerleri
açılır ve fırçalanır. Basınçlı hava ile kurulamanın yapılamadığı aletlerde lif bırakmayan yumuşak bir
bez ile kurulama yapılır.
6.5. Cerrahi motorların temizliğinde ve dekontaminasyonunda öncelikle elektrik düğmesi kapatılır.
Bataryalı ise çıkarılır. Kablolu ve havalı motorlarda kablolar birbirinden ayrılmaz. Tüm ayrılabilir
parçalar sökülür. Motor kısımlar ıslatılmaz, dezenfektanlı bezle silinir. Temizlik ve dezenfeksiyonda
firmanın önerileri doğrultusunda hareket edilir.
6.6. Bipolarpensetler kordonlardan ayrılır. Pensetlere ve kordonlara zarar vermeyecek şekilde
toplanır.
6.7. Laparaskopik aletler demonte bir şekilde uygun ultrasonik yıkama cihazında Ultrasonik Yıkama
Cihazı Çalıştırma Talimatı’ na göre yıkanır.
6.8. Termal dezenfektörlerde yıkanacak malzemeler bölüm sepetlerine aşırı yükleme yapılmadan
yerleştirilir. Eklemli aletler eklem yerlerinden açılarak sepetlere yerleştirilir. Mikrocerrahi aletleri
hassas bir şekilde birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde sepetlere yerleştirilir ve uygun program
seçilerek dezenfeksiyonu Termal Dezenfektör Cihazı Çalıştırma Talimatına göre yapılır.
6.9. Dekontaminasyon işlemi biten malzemeler alet takip formu ile birlikte paketleme alanına teslim
edilir.
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