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Hastal›k etkeni mikroorganizmalar›n hastaya ulaﬂmadan
uzaklaﬂt›r›lmas› veya öldürülmesi infeksiyonlar› önlemenin
temel kural›d›r. Bunun için sa¤l›k alan›nda kullan›lan malzemelerin, çevre ve ortamlar›n temiz, mikropsuz olmas›
hedeflenir. Bu aç›dan sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalar› tüm t›bbi faaliyetlerin merkezinde yer alan bir
konudur.
Mikroorganizmalar›n korunmuﬂ bir alana ulaﬂmalar›n› önlemede uygulanan iﬂlemlere genel olarak asepsi veya aseptik teknik denir. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleriyle aseptik uygulamalar bir bütün oluﬂturur.
Sa¤l›k personelinin aseptik uygulamalar ve steril malzeme
kullan›m›nda kusursuz davranabilmesi için sterilizasyon ve
dezenfeksiyon kurallar›n› iyi kavram›ﬂ olmalar› gerekir.
Sterilizasyon ortamda bulunan canl› organizmalar›n tamam›n›n uzaklaﬂt›r›lmas› veya öldürülmesi iﬂlemidir. Bunun
için fiziksel (›s›, radyasyon, filtrasyon) veya kimyasal (gaz,
plazma veya s›v› kimyasallar) yöntemler kullan›l›r.
Sterilizasyon mutlak bir kavram olup kullan›lan yöntemleri, iﬂlem parametreleri ve standartlar› bellidir. Bu nedenle
rutin olarak kontrol edilebilmektedir.
Dezenfeksiyon mikroorganizmalar›n sterilizasyon seviyesine ulaﬂmayan bir düzeyde uzaklaﬂt›r›lmas› veya öldürülmesi iﬂlemleridir. Dezenfeksiyonun etkinli¤i genel olarak
sporsuz mikroorganizmalar› kapsar. Burada amaç patojen
mikroorganizmalar› tamamen veya k›smen elimine ederek
hastal›k yapmayacak bir düzeye indirmektir. Dezenfeksiyon ortamda mevcut mikrop popülasyonunda (biyolojik
yük) belli bir azalmadan sterilizasyona kadar de¤iﬂebilen
bir aktivite gösterebilir. Ancak sterilizasyonda oldu¤u gibi
tam bir standardizasyon ve rutin iﬂlem kontrolleri söz konusu de¤ildir.
Dezenfeksiyon fizik yöntemler (›s›, filtrasyon) veya mikrop
öldürücü kimyasal maddelerle (dezenfektan) sa¤lan›r. Dezenfektanlar›n canl› üzerinde (cilt, mukoza veya dokular)
uygulanabilenlerine antiseptik ad› verilir. Bunlar cans›z or-

tamda kullan›lan dezenfektanlara göre daha düﬂük toksisite gösterirler, fakat ayn› zamanda aktiviteleri de daha zay›ft›r. Bu nedenle antiseptik veya dezenfektan olarak üretilmiﬂ ürünler birbirinin yerine kullan›lmamal›d›r. Mikroorganizmalar› öldürmek için antiseptiklerin lokal uygulanmas›na antisepsi denir.
Antiseptikler cildin geçici floras›n› etkin bir ﬂekilde ortadan
kald›r›rlar, buna karﬂ›l›k kal›c› floraya k›smen etkilidirler.
Zira bu bakterilerin bir bölümü cildin k›l folikülleri, ter
bezleri gibi derin k›s›mlar›nda bulunduklar›ndan antiseptiklerle temas etmezler. Bu nedenle cildi steril etmek normal
ﬂartlarda mümkün de¤ildir. Bununla birlikte antiseptiklerle cildin yüzey k›sm›ndaki bakteriler büyük ölçüde ortadan
kalkt›¤›ndan temas yoluyla bulaﬂma riski oldukça azal›r.
Ancak k›l folikülleri ve ya¤ bezlerindeki kal›c› bakteriler bir
kaç saat içinde tekrar cilt yüzeyini kolonize ederler. Bu nedenle ameliyat ve di¤er invaziv iﬂlemler için antiseptiklerle
el temizli¤ine ek olarak steril eldiven giyilir.

Sterilizasyon ve dezenfeksiyonla ilgili genel kurallar:
1- Sterilizasyon/ dezenfeksiyon iﬂlemleri belli bir maliyet
ve zaman gerektirir. Ayr›ca uygulanan iﬂlemler malzemeleri, hastalar› ve çevreyi olumsuz etkileyebilmektedir (aletlerde korozyon, toksik art›klara ba¤l› zararlar...). Bu nedenle en uygun ve en zarars›z yöntem seçilmelidir.
2- Sterilizasyon/ dezenfeksiyon yöntemlerinin etkinli¤i için
sterilan ajan›n (gaz, buhar, plazma...) veya kullan›lan
kimyasal›n tüm yüzeylere direkt temas etmesi gerekir.
Temiz bir malzemeyi steril/dezenfekte etmek kirli olanlara göre çok daha kolayd›r. Organik kirler ve art›klar
›s› veya kimyasal maddenin penetrasyonunu engelleyerek yahut inaktive ederek etkisiz kalmas›na neden olabilmektedir. Di¤er yandan mikroorganizmalar canl›l›klar›n› kaybetseler bile bunlar›n vücut maddeleri, çekirdek asitleri, endotoksinleri, ayr›ca di¤er yabanc› proteinler ve partiküller vücuda girdi¤inde hastalarda istenmeyen etkilere, toksik, pirojenik, alerjik reaksiyonlara
neden olurlar. Kir ve mikroplar aletlerin korozyonunu
h›zland›r›r, kullan›ﬂs›z hale gelmelerine neden olur.
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Alet üzerinde kalm›ﬂ bir önceki hastaya ait doku art›klar› tan›m hatalar›na yol açabilir. Mikroplar›n büyük
ço¤unlu¤u organik kirler içerisinde bar›n›r, beslenir,
uygun nem ve s›cakl›k oldu¤unda ço¤al›r. Temizlik ortamda bulunan mikroorganizma popülasyonunu (biyolojik yük)büyük ölçüde (uygun bir temizlikle mikrop say›s› binde veya on binde bir seviyelerine kadar düﬂebilmektedir) azalt›r. Ayr›ca temizlik organik materyali
ortadan kald›rd›¤›ndan mikroplar beslenip ço¤alma
imkan›n› da kaybederler. Bu nedenle sterilizasyon/ dezenfeksiyon iﬂlemlerinden önce mutlaka bir temizlik
yap›lmal›d›r. Temizlik sonucu geride kalabilen çok az
say›daki mikroorganizma kimyasal veya fiziksel yöntemlerle çok daha kolay ﬂekilde ve çok daha k›sa zamanda öldürülür.
Sterilizasyon/ dezenfeksiyon iﬂlemleriyle ilgili en önemli
prensip önce ve öncelikle temizlik iﬂlemlerinin yap›lmas›d›r.
3- Mikroorganizmalar aras›nda duyarl›k bak›m›ndan
önemli farkl›l›klar bulunmaktad›r. Ayn› mikroorganizman›n de¤iﬂik fizyolojik safhalar› aras›nda bile duyarl›k farklar› mevcuttur. Genel olarak sporlu ﬂekiller vejetatif ﬂekillere göre çok dirençlidirler. Ayr›ca mikobakteriler ve küçük zarfs›z virüsler di¤erlerinden daha
dayan›kl›d›r. ‹nsan ve hayvanlarda süngerimsi (spongioform) beyin hastal›klar›na neden olan patolojik proteinler (prionlar) rutin dezenfeksiyon ve sterilizasyon
yöntemlerine çok dirençlidirler.
Dezenfektanlar›n mikroorganizmalar› etkileme seviyelerine göre farkl› dezenfeksiyon kategorileri belirlenmiﬂtir.
a. Yüksek düzey dezenfeksiyon: Sporisit özelli¤i olan kimyasallarla sterilizasyon için gerekenden (3saat ve üzeri)
daha k›sa sürede (10-20 dakika) uygulanan dezenfeksiyon ﬂeklidir. Çok dirençli bir k›s›m bakteri sporlar› d›ﬂ›nda tüm mikroorganizmalar inaktive olurlar.
b. Orta düzey dezenfeksiyon: Bakteri sporlar›na etki göstermeyen, fakat mikobakteri, zarfs›z virüs ve di¤er mikroorganizmalara etkili olan dezenfeksiyon seviyesidir.
c. Düﬂük seviye dezenfeksiyon: Bakteri sporu, mikobakteri
ve zarfs›z virüslere etkisiz olan, ancak bir k›s›m vejetatif mikroorganizmalar› etkileyebilen dezenfeksiyon seviyesidir.
4- Sa¤l›k alan›nda kullan›lan araç ve gereçler infeksiyona
yol açabilme riskleri dikkate al›narak kritik, yar› kritik
ve kritik olmayan ﬂeklinde s›n›flara ayr›l›rlar (Spaulding s›n›flamas›).

Kritik malzemeler: Steril vücut k›s›mlar›na veya damar
sistemine giren malzemelerdir. Çok az say›da da olsa her-

hangi bir mikroorganizma içermeleri halinde yüksek risk
oluﬂtururlar. Bu nedenle kullan›labilmeleri için steril olmalar› ﬂartt›r.

Yar› kritik malzemeler: Mukozalar ve bütünlü¤ü bozulmuﬂ ciltle temas eden malzemelerdir. Bunlarda az say›da
bakteri sporu kalsa bile ciddi bir risk oluﬂturmaz. Bu nedenle yar› kritik malzemelerin steril edilmesi ideal olsa da
yüksek seviye dezenfeksiyon bunlar için yeterlidir. Bununla
birlikte diﬂ hekimli¤inde kullan›lan kritik (yumuﬂak doku
ve kemi¤e penetre olan) ve yar› kritik (a¤›z mukozas›yla
temas eden) kategorisine giren tüm malzemelerin steril
edilmesi gerekir. Termometreler (oral, vektal) yar› kritik
gruba girmekle beraber bunlar için orta seviye dezenfeksiyon yeterli kabul edilir.
Rutin iﬂlemlerde t›bbi aletlerde fazla miktarda sporlu bakteri kontaminasyonu pek söz konusu olmad›¤› gibi, ön temizlik iﬂlemleriyle de organik materyal ve mikroorganizma
say›s› büyük ölçüde azald›¤›ndan yüksek seviye dezenfeksiyon iﬂlemi çok defas›nda sterilizasyona eﬂde¤er sonuç verebilmektedir. Ancak bunun rutin kontrolü olmad›¤›ndan sterilizasyondan emin olunamaz. Bu nedenle yüksek seviye dezenfeksiyon sterilizasyon yöntemi olarak kabul edilemez.
KR‹T‹K OLMAYAN MALZEMELER
Sadece sa¤lam ciltle temas eden malzemelerdir. Sa¤lam
deri mikroplar için etkin bir bariyer oldu¤undan infeksiyon
riski çok azd›r. Ancak bu malzemeler çapraz bulaﬂmalara
neden olabilirler. Kritik olmayan malzemeler için temizlik
ve/veya orta/düﬂük seviye dezenfeksiyon yeterlidir.
5- Mikroorganizmalar›n çevre ve malzemelerde bar›n›p
ço¤alabilmeleri nem ve organik madde miktar›yla, ayr›ca ortam s›cakl›¤› ile do¤rudan iliﬂkilidir. Islakl›k ve
organik madde varl›¤› mikroplar›n kontaminasyonunu,
ço¤almas›n› ve yay›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r. Bu nedenle
mikroplardan uzak kalabilmek için ortam ve malzemeler temiz ve kuru halde tutulmal›d›r.
Dezenfektan içinde de olsa t›bbi aletler asla nemli ortamda muhafaza edilmemelidir.

Sterilizasyon/ dezenfeksiyonu etkileyen faktörler:
Mikroorganizmalar›n do¤al direnci, say›s›, lokalizasyonu,
kullan›lan kimyasal maddenin gücü ve yo¤unlu¤u, ortam›n
fizik-kimya özellikleri, organik-inorganik maddeler, biyofilm tabakas›, alet özelli¤i ve iﬂlem süresi gibi pek çok faktör sterilizasyon/dezenfeksiyon sonuçlar›n› etkilemektedir.
Mikroorganizmalar aras›nda do¤al olarak direnç farkl›l›klar› bulunmaktad›r. Su oran› düﬂük olan spor ve kist ﬂekilleri vejetatif ﬂekillere göre çok daha dirençlidirler. Bununla
birlikte vejetatif bakteriler aras›nda da dezenfektanlara çok
dirençli olanlar (Pseudomanas türleri gibi) bulunmaktad›r.
En dirençli olanlardan baﬂlamak üzere prionlar, bakteri
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sporlar›, protozoon kistleri, mikobakteriler, küçük zarfs›z
virüsler, mantarlar, vejetatif bakteriler ve zarfl› virüsler
ﬂeklinde bir direnç s›ras› verilebilir.
Mikroorganizma say›s› ne kadar fazla olursa etkinlik için
gereken süre o derece artar. Temizlik iﬂlemleriyle biyolojik
yükün azalt›lmas› etkinli¤i önemli derecede artt›r›r ve gerekli temas süresi k›sal›r.
Etkinlik için antimikrobik ajan›n (buhar, gaz, kimyasal
madde...) direkt temas› gereklidir. Bu bak›mdan mikroplar›n lokalizasyonu son derece önem taﬂ›r. Düz yüzeyli aletlere göre düzensiz, gözenekli, boﬂluk ve kanallar› olan aletler
çok zor steril/dezenfekte edilirler. Zira hem temizli¤i zordur hem de etkin madde her tarafa kolay penetre olamaz.
Boﬂluk ve kanallarda hava kabarc›¤› kalmas› da temas› engelleyerek iﬂlemin etkisiz kalmas›na neden olabilir.
Mikroorganizmalar›n hücre d›ﬂ›na ifraz ettikleri materyel
(glikokaliks) arac›l›¤› ile yüzeylere ve birbirlerine yap›ﬂmas›yla oluﬂturduklar› kitleler (biyofilm tabakas›) bir yandan mikroplar›n bar›nma ve ço¤almas›na imkan verirken
di¤er yandan çeﬂitli mekanizmalarla (penetrasyonu engelleyerek, kimyasal maddeleri inaktifleﬂtirerek, pH de¤iﬂikli¤i yaparak...) antimikrobik etkinli¤i ortadan kald›rabilmektedir. Sterilizasyon/ dezenfeksiyon etkinli¤i için mekanik temizlik yap›larak biyofilm tabakas›n›n uzaklaﬂt›r›lmas› gerekir (Benzer ﬂekilde vücutta bulunan protez ve implant materyelinde biofilm tabakas› oluﬂtu¤unda antibiyotikler etkisiz kalmakta, bu nedenle tedavi için protezin ç›kar›lmas› gerekmektedir).
Dezenfektan›n uygun yo¤unlukta olacak ﬂekilde taze haz›rlanmas› önemlidir. Düﬂük yo¤unlukta veya eskimiﬂ çözeltiler etkisiz kalabilmekte, buna karﬂ›l›k gere¤inden yo¤un
çözeltiler maliyeti yükseltme yan›nda toksik ve koroziv etkilerin de artmas›na neden olmaktad›r.
Ortam s›cakl›¤›, pH derecesi, nem oran›, kullan›lan suyun
sertlik derecesi iﬂlemleri önemli derecede etkiler. Is› art›ﬂ›
genel olarak kimyasal reaksiyonlar› h›zland›rarak etkinli¤i artt›rmakla birlikte fazla ›s› ayn› zamanda kimyasal›n
parçalanarak inaktifleﬂmesine de neden olabilir. De¤iﬂik
dezenfektanlar için optimal pH dereceleri farkl›l›klar gösterir. Suyun sertli¤i baz› dezenfektanlar›n inaktifleﬂmesine
neden olabilmektedir.
Serum, kan, cerahat gibi organik art›klar ve kirler antimikrobik maddeleri inaktifleﬂtirerek veya penetrasyonu
engelleyerek etkinli¤i ortadan kald›rabilmektedir.

STER‹L‹ZASYON YÖNTEMLER‹
Sterilizasyon ›s›, radyasyon, filtrasyon gibi fizik yöntemler
veya kimyasallarla (gaz, plazma veya s›v› formunda) sa¤lanabilir.
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Etkin bir sterilizasyon sadece sterilizatörün uygun çal›ﬂmas›na de¤il, ayn› zamanda temizlik, paketleme, yükleme
ve depolama iﬂlemlerinin de do¤ru ﬂekilde yap›lmas›na
ba¤l›d›r.
Sterilizasyon için kullan›lacak yöntem her ﬂeyden önce
malzeme ile uyumlu olmal›d›r. De¤iﬂik malzemeler için
farkl› yöntemler geliﬂtirilmiﬂtir.

Sterilizasyon iﬂleminin etkin ve güvenilir olmas› için
belirli ﬂartlar vard›r:
1- Uygulanan iﬂlemin her seferinde ayn› ﬂekilde steril ürün
sa¤lamas›, yani tekrarlanabilir olmas› (iﬂlem validasyonu; geçerlili¤in onaylanmas›) gereklidir.
2- Sterilizasyon iﬂlemi sonras› sterilitenin korunabilmesi.
Steril edilecek malzemenin kullan›m aﬂamas›na kadar
geçen sürede yeniden kontamine olmas›n› önlemek için
uygun ambalaj malzemesi ile paketlenmesi gerekir.
Ambalaj malzemesinin havay› ve sterilizan ajan› (buhar, gaz, ›ﬂ›n) geçirmesi, buna karﬂ›l›k nem ve mikrop
giriﬂini engellemesi ayr›ca malzemeyi çevresel zararlardan koruyacak ölçüde dayan›kl› olmas› gerekir. Paketleme için kumaﬂ örtüler, ka¤›t, plastik, polipropilen
(tyvek) poﬂet ve rulolar, ayr›ca metal veya plastik konteynerler kullan›lmaktad›r.
3- Gerek paketleme gerekse cihaz›n yüklenmesinde belirli
kural ve standartlara uyulmal›d›r. Aﬂ›r› ve uygunsuz
yüklemelerde çeﬂitli sorunlar yaﬂanabilmektedir.
4- Ürünün kullan›lmadan önce steril oldu¤u kan›tlanmal›d›r.

Is› ile sterilizasyon
Is› yüksek derecede etkinli¤i yan›s›ra kolay kullan›m›, güvenli¤i, zarars›zl›¤›, ucuzlu¤u ve kontrol edilebilirli¤i gibi
pek çok avantaj›yla sterilizasyon iﬂlemlerinde ilk tercih
edilen yöntemdir.
Aç›k alevde yakma, insinerasyon, kuru s›cak hava ve bas›nçl› buharla sterilizasyon gibi farkl› uygulamalar› mevcuttur.
Aç›k alevde yakma laboratuvar ekim i¤ne ve halkalar› için
kullan›lan bir yöntemdir. Acil durumlarda makas, penset
gibi metal aletler de aleve tutarak steril edilebilir. Fakat
bunlar›n hemen kullan›lmas› gerekir. Aletin çevresindeki
›s›nm›ﬂ havan›n so¤uyarak s›k›ﬂmas›n›n oluﬂturdu¤u vakum etkisiyle yeniden kontaminasyon oluﬂabilir.
‹nsinerasyon infeksiyöz t›bbi at›klar›n çok yüksek s›cakl›kta yak›larak bertaraf edilme yöntemidir. Mikroorganizmalarla birlikte malzemeler de tamamen tahrip olurlar.
Kuru s›cak hava cam, metal gibi ›s›ya dirençli malzemelerin, ayr›ca tozlar ve suyla kar›ﬂmad›¤›ndan buharla steril
edilemeyen ya¤, parafin gibi maddelerin sterilizasyonunda
kullan›l›r. Kuru ›s›n›n penetrasyonu ve ›s› iletimi buhara
göre çok yavaﬂ oldu¤undan sterilizasyon için yüksek ›s›da
uzun süre (160 °C de 2 saat, 170 °C de 1 saat gibi) gerek-
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lidir. Cihaz istenen ›s›ya ulaﬂt›ktan sonra süre baﬂlat›l›r.
Malzemenin paketlenmiﬂ olmas› ve yük durumu sterilizasyon süresini etkiler. Kuru ›s› için elektrikle çal›ﬂan f›r›nlar
(Pasteur f›r›n›) kullan›lmaktad›r.

STER‹L‹ZASYONUN KONTROLÜ

Yaﬂ ›s›:

1. Sterilizasyon iﬂleminin geçerlili¤inin onaylanmas› (validasyonu)
2. Ürünün steril oldu¤unun kan›tlanmas›

Kuru ›s›ya göre su veya buhar ﬂeklindeki s›cakl›k çok daha
etkili ve h›zl›d›r. ‹nsanda hastal›k yapan bakterilerin vejetatif ﬂekilleri ço¤unlukla 60-80 °C s›cakl›ktaki suda birkaç
dakikada öldü¤ü halde bakteri sporlar› 100 °C deki kaynar
suda bile uzun süre dayan›r.
Tüm mikroorganizmalar için en etkili sterilizasyon arac›
doymuﬂ buhard›r. Bas›nç alt›nda doymuﬂ buhar hem malzemeye çok daha kolay penetre olur ve hem de bas›nç nedeniyle s›cakl›k 100°C üzerine ç›kt›¤›ndan (1 atmosfer bas›nçta 121 °C, 2 atmosferde 134 °C) mikrop öldürücü özelli¤i artar.
Bas›nca dayan›kl› duvarlar› olan otoklav kabinindeki hava
bas›nçl› doymuﬂ buharla yer de¤iﬂtirir (hava buhardan a¤›r
oldu¤undan altta kal›r ve dip k›s›mdaki valf arac›l›¤› ile d›ﬂar› at›l›r veya vakumlu otoklavlarda içeriye buhar vermeden önce vakumla hava boﬂalt›l›r).
Ön vakum sistemi olmayan otoklavlarda gözenekli ve lumenli malzemelerdeki hava yeterince ç›kmad›¤›ndan sterilizasyon tam olarak gerçekleﬂemeyebilir. Bu gibi malzemelerin sterilizasyonu ön vakumlu otoklavlarda yap›lmal›d›r.
Vakumsuz otoklavlar ancak gözene¤i ve boﬂlu¤u bulunmayan malzemelerle s›v› ﬂiﬂeleri için uygundur.
Sterilizasyon için havan›n etkin ﬂekilde uzaklaﬂt›r›lmas›
yan›s›ra buhar kalitesinin de istenen seviyede (kuru doymuﬂ buhar oran› %95 üzerinde) olmal›d›r. Islakl›k ve yo¤unlaﬂmayan gazlar sterilizasyonu olumsuz etkilerler.
Vakumlu otoklavlarda sterilizasyon iﬂlemi sonunda tekrar
vakum uygulanarak malzemenin kurumas› sa¤lan›r ve arkas›ndan içeriye hava verilerek bas›nç normal seviyeye getirilir. Henüz nemli olan malzemenin kirli havayla kontamine olmamas› için hava HEPA filtresinden geçirilerek verilmelidir. Sterilizasyon için 121°C de 15-30 dakika,
134°C de 3-7 dakika genel olarak yeterlidir. Ancak yükün
fazla ve s›k›ﬂ›k oldu¤u durumlarda daha uzun süreler gerekebilir.

Flash sterilizasyon:
Acil ihtiyaç durumunda aletlerin paketlenmemiﬂ halde ve
hemen kullan›m için steril edilmesi "flash sterilizasyon"
olarak isimlendirilir. Ancak aç›k vaziyette steril edilen
aletlerin cihazdan ç›kar›l›p hastaya taﬂ›nmas› s›ras›nda
tekrar kontamine olma riski bulunmaktad›r. Sterilizasyon
süresi 134°C de metal aletler için 3, gözenekli aletler için
10 dakikad›r.

Bir ürüne "steril" etiketi koymak için steril oldu¤una %100
emin olmal›d›r. Bunu sa¤layabilmek için uluslararas› kuruluﬂlar (ISO, CEN) taraf›ndan 2 temel esas kabul edilmiﬂtir.

Sterilizasyonda iﬂlemin kontrolü genel olarak yeterlidir.
Bir iﬂlemin hedeflenen amac› gerçekleﬂtirdi¤inin garanti
edilmesine validasyon (geçerlik) ad› verilir. Validasyon, bir
iﬂlemin önceden belirlenmiﬂ ﬂartlara uygunlu¤unun gerekli
verilerle dökümante edilmesidir. Validasyon için iﬂlemin
tekrarlanabilir olmas› ve iﬂlem s›ras›nda temel parametrelerin kaydedilmesi gerekir.
Validasyon için cihaz›n kurulum ve tesisat›n›n uygun oldu¤unun (EN 285'e göre), tasar›mda öngörüldü¤ü ﬂekilde çal›ﬂt›¤›n›n ve ölçümlerin do¤ru yap›ld›¤›n›n (EN 285'de belirtilen testlerle) belgelendirilmesi (üretici firma veya yetkili servislerce kurulum s›ras›nda, ayr›ca y›ll›k periyotlarla ve ciddi tamiratlar sonras›nda) gerekir. Ayr›ca her iﬂlem
s›ras›nda kullan›c›lar taraf›ndan cihaz›n do¤ru ﬂekilde çal›ﬂt›¤›n› ve yeterli sterilizasyon yapt›¤›n› kan›tlayan performans testleri (EN 554'e göre) uygulan›r. Bunun için cihaz›n fizik parametreleri ile kimyasal ve biyolojik indikatörlerden yararlan›l›r. Bu testler do¤ru ﬂekilde gerçekleﬂmiﬂ
ise canl› mikroorganizma kalmad›¤› farzedilir.
1. Fizik parametreler (›s›, bas›nç, süre, nispi nem, buhar
kalitesi)
Cihaz›n do¤ru çal›ﬂt›¤›n› gösterirler. Bunlara ek olarak vakumlu otoklavlarda haftada bir vakum kaça¤› olup olmad›¤› (kaçak testi) kontrol edilmelidir. ‹ﬂlem s›ras›nda kabinin her yerinde istenen de¤erlerin sa¤land›¤› (geliﬂmiﬂ kay›t sistemleriyle) gösterilebilirse di¤er testlere gerek kalmadan da iﬂlem onay› verilebilir.
2. Kimyasal indikatörler
Sterilizasyon iﬂlemine maruz kal›nca renk de¤iﬂimi gösteren kimyasallar emdirilmiﬂ, ço¤unlukla ka¤›t ﬂeritten oluﬂan malzemelerdir. Farkl› seviyelerde sterilizasyon güvencesi sa¤layan indikatör s›n›flar› (EN 867 ve ISO 11140'a
göre) bulunmaktad›r.
a-) ‹ﬂlem indikatörleri (sterilizasyon ﬂerit ve etiketleri):
Paketlerin iﬂlem görüp görmedi¤ini anlamak için kullan›lan basit, tek parametreli indikatörlerdir. Her paketin d›ﬂ
k›sm›na yap›ﬂt›r›l›r veya ambalaj malzemesinde yer al›rlar.
b-) Çok parametreli indikatörler:
‹ki veya daha fazla parametreye göre renk de¤iﬂtiren indikatörlerdir. Sterilizasyon için gerekli koﬂullar›n sa¤land›¤›n› gösterirler. Ancak malzemenin steril oldu¤unu tam
olarak kan›tlamazlar. Duyarl›k problemleri (duyarl›k azl›-
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¤› veya aﬂ›r› duyarl›k gibi) gösterebilirler. Çok parametreli indikatörlerden baz›lar› (entegratörler gibi) biyolojik indikatörlere eﬂde¤er koﬂullara göre dizayn edildiklerinden
yeterli güvence sa¤layabilmektedirler.
Çok parametreli indikatörler her çevrimde en az bir paket
içerisine (en zor steril edilece¤i varsay›lan bir yere) veya
iﬂlem canland›rma cihaz›na (process challange device,
PCD) yerleﬂtirilir. PCD cihaz› kapal› ucuna indikatör yerleﬂtirilebilen 1,5 metre uzunluk ve 2mm çap› olan bir heliks sisteminden oluﬂmaktad›r. Buhar, ›s› ve zaman parametrelerine göre sterilizasyon ﬂartlar›n›n uygunlu¤unu belirler. Paket içi kontrollere göre daha pratiktir ve paket
aç›lmas›na gerek kalmadan sonucu gösterirler.
c-) Özel iﬂlem indikatörleri:
Özel amaç için (Bowie-Dick testi gibi) kullan›lan indikatörlerdir. Bowie-Dick testi (buhar penetrasyon testi) vakumlu otoklavlarda vakum sisteminin etkinli¤ini (yeterli
hava boﬂalt›m›n›) test etmek için günlük olarak otoklav›n
ilk çevriminden önce cihaz boﬂken uygulanan bir testtir.
Orjinal Bowie-Dick tekstil paketi veya özel PCD cihaz›yla
(4 metre uzunluk, 2 mm lumen çap› ve kapal› ucunda indikatör konulan metal baﬂl›kl› heliks sistemi) uygulan›r.
Renk de¤iﬂiminin homojen ﬂekilde gerçekleﬂmemesi havan›n yeterince boﬂalmad›¤›n› veya buhar kalitesinin yetersiz
oldu¤unu gösterir. Bowie-Dick testi 121 C de 15 dakika,
134 C de 3,5 dakika sürede uygulan›r.
3. Biyolojik indikatörler:
Sterilizasyon ﬂartlar›na en fazla dayanabilen bakteri sporlar›n›n kullan›ld›¤› test malzemeleridir. Spor emdirilmiﬂ
ka¤›t ﬂeritler, kendinden besiyerli kapal› sistemler ve enzim bazl› biyolojik indikatörler gibi çeﬂitleri mevcuttur.
Bu indikatörler direkt olarak biyolojik ölümün gerçekleﬂti¤ini gösterirler. Kullan›lan test organizmalar› steril edilecek malzemede bulunabilecek mikroorganizmalardan çok
daha dirençli ve fazla say›da oldu¤undan bunlar›n inaktivasyonu sterilizasyonun gerçekleﬂti¤inin güçlü bir kan›t›d›r.
Biyolojik indikatörler fizik ve kimyasal parametrelere ek
olarak en az haftada bir veya riskli materyeller (protez ve
implant materyeli gibi) için her çevrimde kullan›lmal›d›r.
Ayr›ca sterilizatörün ilk kurumu ve tamirat sonras›nda da
biyolojik testler yap›lmal›d›r. Biyolojik indikatör olarak
Bacillus (Geobacillus) stearothermophilus (buhar ve formaldehit sterilizasyonunda), Bacillus subtilis (atrophaeus)
(kuru ›s›, etilen oksit, hidrojen peroksit gaz plazma sterilizasyonunda) ve Bacillus pumilus (gama ›ﬂ›n› ile sterilizasyonda) sporlar› kullan›lmaktad›r. Bunlar paket içine veya
PCD cihaz›na yerleﬂtirilerek otoklav›n sterilizasyon ﬂartlar›n›n en zor gerçekleﬂti¤i bölümlerine (ç›k›ﬂa yak›n alt k›s›m) konulur.
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Biyolojik indikatörler iﬂlem sonras›nda mikrobiyolojik incelemeye al›n›r. Kültürler B.stearothermophilus için 55°C,
B.subtilus için 37°C de yap›l›r. Spor emdirilmiﬂ test ka¤›tlar›nda az say›daki canl› bakterileri üretmek için 7 gün ve
üzerinde süreye ihtiyaç vard›r. Ayr›ca bu ﬂeritler sonradan
kontamine olarak yalanc› pozitif sonuçlara neden olabilirler. Buna karﬂ›l›k kapal›, kendinden besiyeri içeren test sistemlerinde kontaminasyon riski olmad›¤› gibi en fazla 48
saat içinde sonuç al›nabilmektedir. Enzim bazl› (spora özgü D-glucosidase enzimini ölçen) biyolojik endikatörler
çok daha h›zl› (1-3 saatte) sonuç vermektedir. Floresan bir
maddenin oluﬂmas›yla enzimatik aktivite belirlenmektedir.
Sporlar›n inaktivasyonuna paralel ﬂekilde enzim aktivitesi
de kaybolmaktad›r.
Sterilizasyon kontrolünde fizik, kimyasal ve biyolojik parametrelerde olumsuz bir sonuç al›nd›¤›nda sterilizatörün
bak›m ve kontrolleri yapt›r›lmal›, malzemeler yeniden iﬂleme al›nmal›d›r.
Sterilizasyonun hatas›z gerçekleﬂti¤ini kan›tlamak, ortaya
ç›kabilecek sorunlarda delil olarak sunabilmek için yap›lan
tüm iﬂlemler ve testler kaydedilmelidir. Zira kaydedilmemiﬂ iﬂlem yap›lmam›ﬂ hükmünde say›l›r. Sterilizasyon kay›tlar› ve indikatör ﬂeritler 3 y›l süreyle muhafaza edilirler.

Steril malzemenin muhafazas› ve raf ömrü:
Sterilizasyon paketleme malzemesi sa¤lam kald›¤› sürece
devam eder. Bu aç›dan sterilitenin bozulmas› zamana de¤il olaya ba¤l›d›r ve k›smen paketleme malzemesinin sa¤laml›¤› ile alakal›d›r.
Steril malzeme iyi havalanan, toz, nem ve fiziksel faktörlerden etkilenmeyecek, fare, böcek gibi canl›lardan korunmuﬂ bir yerde saklanmal›d›r.
Steril malzeme kullanmadan önce paket sa¤laml›¤› yönünden kontrol edilmeli, herhangi bir y›rt›k, delik veya ›slakl›k bulundu¤unda kullan›lmamal›d›r.
Raf ömrü ve son kullanma tarihi ile ilgili belirlemeleri her
kurum kendi ﬂartlar›na göre oluﬂturmal›d›r.

ISIYA DUYARLI MALZEMELER‹N
STER‹L‹ZASYONU
Buhar otoklav›nda steril edilemeyen yüksek ›s›ya veya bas›nca dayan›ks›z malzemelerin sterilizasyonunda çeﬂitli alternatif yöntemler kullan›labilmektedir. Bunlar›n baﬂl›calar› etilen oksit (ETO) sterilizasyonu, düﬂük ›s› buhar- formaldehit (LTSF) sterilizasyonu, hidrojen peroksit gaz plazma yöntemi, gama radyasyonu ve s›v› kimyasallarla sterilizasyondur.
Sporisit aktiviteye sahip kimyasal s›v›lar (glutaraldehit,
ortofitalaldehit, perasetik asit, hidrojen peroksit) içine bat›r›larak aletleri steril etmek mümkündür. Ancak bunun
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KL‹N‹KLERDE DEZENFEKS‹YON VE STER‹L‹ZASYON UYGULAMASI

için genellikle uzun temas süresi gerekir. Uzun iﬂlem süresi pratik ihtiyaçlarla ba¤daﬂmad›¤› gibi malzeme üzerinde
de olumsuz etkiler oluﬂturur. Aletler paketlenmemiﬂ oldu¤undan sterilizasyon korunamaz ve bu nedenle hemen kullan›lmal›d›r. Kimyasalla gerekli temas süresi sonunda alet
üzerindeki kimyasal art›klar›n durulanarak uzaklaﬂt›r›lmas› gerekir. Bu da aletin kontamine olma riskini bir kez
daha artt›r›r. Bütün bu nedenlerle sterilizasyon yöntemi
olarak kimyasal s›v›larla muamele tart›ﬂmal› bir konudur.
Pratikte bu iﬂlem sterilizasyondan ziyade yüksek düzey dezenfeksiyon olarak kullan›lmaktad›r.

Etilen oksit (ETO) sterilizasyonu:
Etilen oksit mikroplara son derece etkili, penetrasyon gücü mükemmel, fakat ayn› ölçüde tehlikeli bir gazd›r. Özel
otoklavlarda %40-60 nispi nem ve 40-60°C s›cakl›klarda
uygulan›r. Özel güvenlik önlemleri gerektirir. Malzemeye
kolay penetre olmas› nedeniyle gaz art›klar›n›n giderilmesi ciddi bir sorun oluﬂturur. Materyalin cinsine göre de¤iﬂmek üzere uzun bir havaland›rma süresine ihtiyaç vard›r.
Plastik, lastik gibi absorban materyaller için bu süre 2
haftay› bulabilmektedir. Bütün bunlar›n yan›s›ra cihaz ve
kurulum maliyeti yüksektir. Bu nedenle etilen oksit sadece
›s›ya dayan›ks›z ve di¤er yöntemlerin uygulanamad›¤› malzemeler için kullan›lmal›d›r.
Düﬂük ›s›da buhar ve formaldehit (LTSF, Low Temperature Steam and Formaldehyde) sterilizasyonu:
Formaldehit güçlü bir mikrop öldürücü gazd›r veya suya
afinitesi oldukça yüksektir. Bu özelli¤inden hareketle buharla kar›ﬂt›r›larak 50-80°C gibi düﬂük ›s›da etkin bir sterilizasyon tekni¤i (LTSF) geliﬂtirilmiﬂtir. Kontrollü ﬂartlarda uyguland›¤›nda ortam ve malzemelerde formaldehit yo¤unlu¤u güvenli s›n›rlar›n alt›nda kald›¤›ndan buhar otoklav›na dayan›ks›z malzemeler için iyi bir alternatif oluﬂturmaktad›r. Etilen oksit yöntemine göre çok daha ucuz olmas›, iﬂlem süresinin k›sal›¤› (40-60 dakika) ve malzemelerin
ek bir havaland›rma gerektirmeden hemen kullan›labilmesi gibi bir çok üstünlü¤ü bulunmaktad›r.

Hidrojen peroksit gaz plazma sterilizasyonu:
Plazma maddenin kat›, s›v› ve gaz halinden sonra dördüncü boyutu (serbest ﬂekilde hareket eden elektron ve iyonlar›n ayr›lm›ﬂ hali) kabul edilir. Uzay boﬂlu¤u ve y›ld›zlar büyük ölçüde plazmadan ibarettir.
Hidrojen peroksit gaz plazma derin vakumla buharlaﬂt›r›lan hidrojen peroksidin radyofrekans (RF) dalgalar›yla
elektron ve iyonlar›na ayr›ﬂt›r›lmas›yla elde edilir. Plazma
halinde serbestçe hareket eden elektron ve iyonlar kimyasal olarak son derece aktif olup serbest radikaller olarak
isimlendirilirler. Serbest radikaller mikroorganizmalar›n
duvar yap›lar›n› tahrip ederek ölmelerine neden olur. Radyofrekans enerjisi kapat›ld›¤›nda hidrojen peroksit su buhar› ve oksijene dönüﬂtü¤ünden toksisite ve çevre problemi

oluﬂturmaz. ‹ﬂlem 40-50°C gibi düﬂük s›cakl›kta gerçekleﬂti¤inden ›s›ya ve neme duyarl› malzemeler için uygun bir
yöntemdir.
Plazma sterilizasyonunun bu avantajlar› yan›nda dezavantajlar› da bulunmaktad›r. Pahal› bir yöntemdir, sterilizasyon için selüloz içermeyen özel paketleme malzemesi (polipropilen, tyvek gibi) gereklidir. Sterilizatör hacmi küçüktür ve dar lümenli (3mm den küçük çapl› ve 40 cm'den
uzun) aletler için ancak özel baﬂl›klar kullan›ld›¤›nda etkili olabilmektedir. Tekstil, seluloz bazl› ürünler ve s›v›lar
için uygun de¤ildir. Ayr›ca alüminyum, bak›r gibi baz› malzemelerle uyumsuzluk gösterebilmektedir. Bu yöntemin
standartlar› henüz tam olarak oluﬂmam›ﬂt›r.
Radyasyon (›ﬂ›nlama) ile sterilizasyon:
Radyasyon yüksek bir enerji çeﬂidi olup manyetik ve elektrik özellikleriyle dalga gibi davran›r (elektromanyetik
dalgalar). Dalga boylar›na göre çok geniﬂ bir spektrumlar› vard›r ve ortak özellikler gösterenler belirli bandlar
oluﬂtururlar.
Görünür ›ﬂ›nlar›n dalga boyu k›rm›z›dan maviye do¤ru giderek k›sal›r ve daha sonra görünmeyen ultraviyole (UV)
band› gelir. Ultraviyole ›ﬂ›nlar›ndan daha k›sa dalga boylu
›ﬂ›nlar atom ve moleküllerden elektronlar› koparabilmektedir. Bu duruma iyonizasyon ve buna yol açan radyasyona
da iyonizan radyasyon ad› verilir.
‹yonizan ›ﬂ›nlar çok yüksek enerjiye sahip olup canl›larda
ciddi zararlara yol açarlar. Bunlar atomlar›n parçalanmas›yla oluﬂurlar. Kendili¤inden bu tip ›ﬂ›n yayan maddelere
radyoaktif maddeler denilir.
‹yonizan ›ﬂ›nlar›n 3 tipi (alfa, beta ve gama ›ﬂ›nlar›) bulunmaktad›r. Alfa ve beta ›ﬂ›nlar› partiküllerden oluﬂtu¤u halde gama ›ﬂ›nlar› maddesel özelli¤i olmayan elektromanyetik ›ﬂ›nlard›r. Bu nedenle gama ›ﬂ›nlar› çok daha büyük bir
penetrasyon gücüne sahiptir.
Sterilizasyon için beta ve gama ›ﬂ›nlar› kullan›l›r. Bunlar
mikroorganizmalar›n genetik yap›lar›n› ve zarlar›n› tahrip
ederler. Beta ›ﬂ›nlar› elektron h›zland›r›c› bir cihazda oluﬂturulur. Gama ›ﬂ›nlar› radyoaktif maddelerden (Cobalt.60
gibi) serbestleﬂir.
Radyasyonla sterilizasyon ürünler paketlendikten sonra
son ambalaj›yla birlikte çok k›sa sürede (bir kaç dakika)
sa¤lanabildi¤inden ticari ürünler için (plastik malzemeler,
cerrahi iplikler, besiyerleri...) tercih edilen bir yöntemdir.
Sistem kurulumu oldukça pahal›d›r.
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Tablo: Düﬂük ›s› sterilizasyon yöntemlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›:

ETO

LTSF

Avantajlar›
Penetrasyonu iyi
Lumen s›n›rlamas› yok

Ucuz
Lumen s›n›rlamas› yok
Ek havaland›rma gerektirmez

Plazma

Gama radyasyonu

Dezavantajlar›
Kurulumu pahal›
Çok toksik
Uzun iﬂlem süresi
Uzun havaland›rma süresi
Toksik ve kötü kokulu
(Ancak maruziyet toksisite s›n›r›n›n
çok alt›nda)
Pahal›
Özel paketleme malzemesi
Lumen sn›rlamas›
Kapasitesi küçük
Baz› malzemelerle (seluloz, tekstil,
aluminyum, bak›r) uyumsuz
Standartlar› oluﬂmam›ﬂ

Toksik de¤il
Çevre için güvenli
‹ﬂlem süresi k›sa (55-75')
Büyük miktarda malzemenin son Sistem kurulumu çok pahal›
ambalaj›nda çok k›sa zamanda steril
edilebilmesi

DEZENFEKS‹YON YÖNTEMLER‹
Fizik Yöntemler

için pastörize s›v›lar so¤ukta muhafaza edilmelidir. Pastörizasyon hastal›k yap›c› mikroplar›n ço¤unu ortadan kald›rd›¤› gibi ürünün raf ömrünü de önemli ölçüde artt›r›r.

Yaﬂ ›s›:
Sterilizasyonda oldu¤u gibi dezenfeksiyon için de ›s› etkili
ve zarars›z bir dezenfeksiyon yöntemidir. Kaynar suya bat›r›larak aletler h›zl› bir ﬂekilde dezenfekte edilebilirler.
Kaynar suda vejetatif bakteriler bir kaç dakikada ölürler.
Kaynar suya %2 sodyum karbonat ilavesi etkinli¤i artt›r›r
ve bu ﬂekilde bakteri sporlar› bile öldürülebilmektedir.

Ayr›ca sütün bir kaç saniye gibi k›sa süreli yüksek s›cakl›k
derecelerine (130-150°C) ç›kart›l›p h›zla so¤utulmas› ve
aseptik paketleme sistemiyle dayan›kl› sütler elde edilmektedir. Bunlar buzdolab› d›ﬂ›nda da aylarca bozulmadan kalabilmektedirler. Bu uygulamaya UHT (Ultra High Temperature) yöntemi denilmektedir.

Kaynama s›cakl›¤›na dayanamayan maddeler daha düﬂük
s›cakl›klarda da dezenfekte edilebilir. S›cak su ile dezenfeksiyon kimyasal dezenfeksiyon yerine kullan›labilecek iyi
bir alternatifdir. Solunum ve anestezi cihazlar› gibi t›bbi
malzemeler 80°C civar›nda tutularak dezenfekte edilebilmektedir. Otomatik y›kama makinelerinde bu (termel dezenfeksiyon) tercih edilen bir dezenfeksiyon ﬂeklidir.

Serum gibi yüksek ›s›ya dayan›ks›z s›v›lar›n dayanabilecekleri s›cakl›kta (60°C de 1 saat gibi) bir kaç gün peﬂ peﬂe ›s›t›l›p oda s›cakl›¤›nda tutulmalar›yla steril edilmeleri
mümkündür. Burada sporlu bakterilerin bekleme süresinde
vejetatif hale dönüﬂmeleri ve sonraki ›s› iﬂlemiyle inaktive
edilmeleri hedeflenir. Tindalleme (tindalizasyon) olarak bilinen bu yöntem pratik olmad›¤› gibi, istenen hedef de her
zaman garanti edilemez.

Patörizasyon:

Süzme (filtrasyon):

Pastör taraf›ndan ﬂarab›n mikrobik bozulmas›n› önlemek
için 80°C civar›nda ›s›tarak uygulam›ﬂ oldu¤u bir dezenfeksiyon yöntemidir. Bu yöntem "yüksek ›s›ya duyarl› s›v›lar›n
100°C alt›nda ›s›t›l›p daha sonra so¤ukta (10°C alt›nda)
saklanmas›" ﬂeklinde tan›mlanabilir. Bu amaçla sütler 60°C
de 30 dakika veya 70°C üzerinde 5-15 saniye ›s›t›larak pastörize edilirler. Sporlu bakteriler gibi baz› dirençli mikroplar canl› kalabildi¤inden bunlar›n üremesini engellemek

S›v›lardan hem canl›, hem de ölü mikroorganizmalar› ve
partikülleri temizlemek için filtreler kullan›l›r. Bunlar›n
delik çaplar› yap›lar›na göre büyük farkl›l›klar gösterir.
Bunlardan en çok kullan›lanlar› membran filtreler olup
0,005 mikrondan 1 mikrona kadar delik (por) çaplar› olabilmektedir. Bakterileri süzmak için 0,2 mikron por büyüklü¤ü yeterli olmaktad›r.

012

KL‹N‹KLERDE DEZENFEKS‹YON VE STER‹L‹ZASYON UYGULAMASI

Filtreler yaln›zca por büyüklü¤üne göre mekanik olarak de¤il, ayn› zamanda elektrostatik adsorpsiyon mekanizmas›yla daha küçük partikülleri bile yüzeyinde tutabilmektedir.
Filtrasyon serum gibi ›s›ya duyarl› s›v›lar› mikroplardan
ar›nd›rmak için kullan›l›r. Süzme için negatif veya pozitif
bas›nçtan yararlan›l›r. Por büyüklü¤ünden daha büyük
mikroplar için filtrasyon bu s›v›lar›n steril olmas›n› sa¤lar.
Ancak bakterileri tutabilen filtreler virüsler için tam olarak etkili de¤ildirler.
Filtre sistemleri çok daha geniﬂ çapta havan›n temizlenerek koruyucu alanlar oluﬂturulmas›nda kullan›lmaktad›r.
HEPA (high efficiency particulate air) filtreleri 0.3 mikron
çap›nda partikülleri %99.97 etkinlikte tutarak yüksek seviyede koruyucu alan oluﬂturabilmektedir. Ancak bunun
için kirli havan›n saatte en az 10 kez filtre edilmiﬂ havayla de¤iﬂtirilmesi gerekir. Ameliyathaneler için 15-25 kez
hava de¤iﬂimi önerilmektedir. Kirli alanlardan temiz alana
do¤ru kontaminasyonu engellemek için ayr›ca pozitif bas›nç sa¤lanmal›d›r.

Ultraviyole (UV) ›ﬂ›nlar›
Ultraviyole ›ﬂ›nlar›n›n, özellikle 240-280 nm aras›nda dalga boyu olanlar›n›n mikrop öldürücü özelli¤i bulunmaktad›r. Bununla birlikte sterilizasyon için pek elveriﬂli ve güvenli bir yöntem de¤ildir. Ultraviyolenin bakterilerde oluﬂturdu¤u hasar ›ﬂ›k etkisiyle aktifleﬂen bir enzim sistemi taraf›ndan tamir edilebilmektedir (fotoreaktivasyon). Nüfuz
yetene¤inin olmay›ﬂ› yan›s›ra direkt temas sonucu kornea
ve cilt hasar› yapabilmesi UV'nin yayg›n kullan›m›n› s›n›rlamaktad›r. T›pta en önemli kullan›m› otoanalizer gibi
kompleks cihazlar içindeki s›v›larda bakteri üremesinin engellenmesi, ayr›ca biyolojik güvenlik kabinlerinin, titanyum
implant ve kontak lenslerin dezenfeksiyonudur. Hava yoluyla bulaﬂan infeksiyonlar› önlemede etkinli¤i tart›ﬂmal›d›r.

ta veya düﬂük düzey dezenfeksiyon), toksisite, materyal
uyumu, organik materyalden etkilenme, malzemeye adsorbe olma ve durulanma zorlu¤u, kullan›m kolayl›¤› ve maliyeti gibi pek çok faktör dikkate al›n›r.
Dezenfektanlar etki düzeylerine göre CDC (Centers for Disease Control and Prevention) taraf›ndan s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Ancak belli bir kimyasal›n etki düzeyi yo¤unlu¤u ile yak›ndan ilgilidir. Yüksek düzeyde etkin bir dezenfektan düﬂük yo¤unluklarda ancak orta veya düﬂük düzey dezenfeksiyon sa¤layabilir.

Dezenfektan/ antiseptik bileﬂikler
Fenol bileﬂikleri (ortofenilfenol, ortobenzilparaklorafenol,
klorokrezol...):
‹lk defa Lister taraf›ndan cerrahi yaralar›n antiseptisisinde fenol'ün kullan›m›ndan sonra çok daha etkili yüzlerce
fenol türevi geliﬂtirilmiﬂtir. Bunlar yo¤unluklar›na göre orta veya düﬂük düzey dezenfeksiyon sa¤larlar. Mikobakterilere etkili olmalar› ve organik materyalden fazla etkilenmemeleri nedeniyle çevre dezenfeksiyonu için tercih edilirler. Bununla birlikte hiperbilirubinemi riski nedeniyle yeni
do¤an servislerinde kullan›lmamalar› önerilir.
Fenol bileﬂikleri lastik, plastik ve porlu materyele kolay
adsorbe olmaktad›r. Bu durum etkin yo¤unlu¤u düﬂürdü¤ü
gibi durulanmalar›n› da zorlaﬂt›rmaktad›r. Dezenfektan
kal›nt›lar› cilt ve mukozalarda toksik etkiler yapabilmektedir.

Hipokloritler:
Sodyum hipoklorit (çamaﬂ›r suyu) ﬂeklinde yayg›n ﬂekilde
kullan›lmaktad›r. Normal çamaﬂ›r sular›nda ortalama %56 (50.000-60.000 ppm) sodyum hipoklorit bulunur. Geniﬂ
etki spektrumu gösterirler ve h›zl› etkilidirler. Ancak organik maddelerden etkilenirler ve materyallerde korozyona
yol açarlar.

Kimyasal Yöntemler
Dezenfektan olarak çok say›da kimyasal madde bulunmakla birlikte ancak pratik ihtiyaçlara uygun olanlar› kullan›labilmektedir. EPA (Environmental Protection Agency)'ya
kay›tl› 14.000 üzerinde ürün ve bunlar›n içerdi¤i 300 civar›nda aktif madde dezenfektan seçiminin kolay olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu nedenle konuyu aktif madde
baz›nda de¤erlendirmek çok daha uygundur.
Sa¤l›k alan›nda yayg›n kullan›lan dezenfektan ve antiseptiklerin baﬂl›calar› fenol bileﬂikleri, halojenler (hipokloritler, iyot ve iyodoforlar), alkoller (etil alkol, izopropil alkol), aldehitler (glutaraldehit, ortofitalaldehit), biguanitler
(klorhekzidin), peroksijen bileﬂikleri (hidrojen peroksit, perasetik asit) ve dört de¤erli amonyum bileﬂikleri (benzalkonium klorit, cetrimit,...) ﬂeklinde say›labilir.
Dezenfektan seçiminde amaçlanan etki düzeyi (yüksek, or-

Hipokloritler çevre dezenfeksiyonu, ayr›ca hidroterapi
tanklar›n›n, hemodiyaliz cihazlar›n›n ve su da¤›t›m sistemlerinin dezenfeksiyonu için uygun bileﬂiklerdir.
Genel kullan›m için 1/100 suland›rma (500-600 ppm) yeterlidir. Organik madde varl›¤›nda ve yo¤un kirlenme durumlar›nda 1/10 yo¤unlukta kullan›lmas› önerilir. Kapal›
ve kahverengi ﬂiﬂelerde aktivitesini uzun süre korur.
Sodyum dikloroizosiyanürat hipokloritlere göre daha dayan›kl› ve etkili bir klor bileﬂi¤idir.

‹yot ve iyot bileﬂikleri (iyodoforlar):
‹yod'un alkoldeki çözeltisi (iyot tentürü) iyi bir mikrop öldürücüdür. Bununla birlikte rahats›z edici kokusu, dokular› boyay›c› ve tahriﬂ edici özellikleri bulunmaktad›r. Buna
karﬂ›l›k iyodun taﬂ›y›c› bir molekülle (polivinil prolidon veya povidon) oluﬂurdu¤u bileﬂikler (iyodoforlar) benzer aktiviteleri yan›nda istenmeyen bu etkilerin hiçbirini göster-
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mezler. Bu bileﬂikler hem antiseptik ve hem de dezenfektan olarak kullan›l›rlar. Preparatlar genellikle %7,5-10
oran›nda povidon iyot içerirler. ‹yot bileﬂikleri orta düzey
dezenfektanlard›r. Povidon iyodun sudaki çözeltileri s›v›
sabundaki preparatlara göre daha etkilidir. Organik materyalden k›smen etkilenirler, fakat kan mevcudiyeti aktivitelerini büyük ölçüde azalt›r.
‹yot cilt ve mukozalardan absorbe edildi¤inden nadir olarak alerjik reaksiyonlara ve yenido¤anlarda hipotroidiye
neden olabilir.

Alkoller (etanol, izopropanol, n-propanol):
Alkoller oldukça h›zl› etkili orta düzey dezenfektan bileﬂiklerdir. H›zla buharlaﬂ›rlar ve kal›c› (rezidüel) etki göstermezler. Toksik, alerjik etkileri pek yoktur. Cilt dezenfeksiyonunda yayg›n ﬂekilde kullan›l›rlar, ayr›ca sert yüzeylerin
ve termometrelerin dezenfeksiyonu için uygun bileﬂiklerdir.
Etil alkol (etanol) en iyi %60-90 yo¤unlukta etki gösterir,
%50'nin alt›ndaki yo¤unluklarda etkinlik oldukça düﬂer.
‹zopropil alkol etil alkolden, n-propanol ise her ikisinden
daha etkilidir (%42 n-propanol, %60 izopropanol ve %77
etanol eﬂde¤er aktivitede bulunmuﬂtur). Ancak zars›z virüslere karﬂ› izopropil alkolün zay›f etkili oldu¤u tespit
edilmiﬂtir.
Alkolün penetrasyonu zay›f oldu¤undan organik kirler yüzeylere temas etmesini engeller. Ayr›ca fiksatif özelli¤i nedeniyle de ancak temiz ﬂartlarda kullan›lmal›d›r. Endoskoplar›n haz›rlanma iﬂlemleri sonunda kanallar›n kolay
kurumas› için alkolden geçirilmeleri tavsiye edilmektedir.
Alkol içerisine iyot, klorheksidin gibi maddelerin ilavesiyle çok daha güçlü ve kal›c› etkinli¤e sahip dezenfektan/antiseptikler elde edilebilmektedir. Alkol uzun süre kullan›ld›¤›nda ciltte kuruluk ve çatlamalara neden olabilir. Ayr›ca alkolün uzun süreli etkisiyle optik aletlerin mercekleri
çözülebilmekte, lastik, plastik materyalde sertleﬂmeler
meydana gelebilmektedir.
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land›¤›ndan yar›lanma ömrü k›sal›r (minimal 14 gün). Yeni geliﬂtirilen dayan›kl› preparatlarda aktivite kayb› engellendi¤inden 28-30 güne kadar etkisini kaybetmeden mükerrer ﬂekilde kullan›labilmektedir. Yüzey gerilimini azaltan bileﬂikler eklenmiﬂ preparatlar durulanmay› zorlaﬂt›rd›¤›ndan tavsiye edilmemektedir.
Glutaraldehit güçlü etkisi yan›nda her türlü materyalle
uyumlu olmas›, korozyon yapmamas› ve ucuz olmas› gibi
avantajlara sahiptir. Buna karﬂ›l›k toksik, iritan ve alerjik
etkileri olan bir bileﬂiktir. ‹yi havalanan bir yerde ve kapal› kaplarda kullan›lmal›, dezenfektan art›klar›n›n hastaya
zarar vermemesi için dezenfeksiyon sonunda steril veya filtre edilmiﬂ suyla yeterince durulama yap›lmal›d›r. Toksisitesi nedeniyle yar› kritik aletlerin dezenfeksiyonu d›ﬂ›nda
baﬂka bir amaçla kullan›lmamal›d›r.
Glutaraldehit fiksatif bir bileﬂik oldu¤undan aletler yeterince temizlenmeden kullan›lmamal›d›r.
Ortofitalaldehit glutaraldehitten daha k›sa sürede etkili ve
daha az toksik bir bileﬂiktir. Ancak glutaraldehite göre daha pahal›d›r.

Peroksijen bileﬂikleri:
(hidrojen peroksit, perasetik asit)
Sporisit aktiviteye sahip geniﬂ etki spektrumu gösteren bileﬂiklerdir. Endoskoplar›n yüksek düzey dezenfeksiyonunda
kullan›labilmektedirler. Zararl› at›k b›rakmamalar› ve çevre problemi oluﬂturmamalar› en önemli avantajlar›n› oluﬂturur. Hidrojen peroksit %7.5 yo¤unlukta 10 dakikada
yüksek düzey dezenfeksiyon sa¤lar. Ayr›ca kontak lenslerin, hemodiyalizerlerin ve tonometre baﬂl›¤› gibi aletlerin
dezenfeksiyonunda (%3-6 yo¤unluklarda) kullan›lmaktad›r. Stabilize edilmiﬂ hidrojen peroksit 21 gün süreyle aktivitesini kaybetmeden kullan›labilmektedir.
Hidrojen peroksit %1-3 yo¤unlukta yer ve yüzeylerin dezenfeksiyonu için uygun bir bileﬂiktir. Dezenfektan özelli¤i
yan›nda ayr›ca organik kirlerin, biyofilm tabakas›n›n uzaklaﬂt›r›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r. Bu nedenle t›bbi aletlerin ön temizlik/dezenfeksiyon iﬂlemlerinde, özellikle ultrasonik temizleyici banyolarda tercih edilir.

Aldehitler (formaldehit, glutaraldehit, ortofitalaldehit):
Aldehitli bileﬂikler sporisit etkinlik de dahil olmak üzere
geniﬂ etki spektrumu gösteren bileﬂiklerdir.
Formaldehit kötü kokulu, iritan ve potansiyel karsinojen
oldu¤undan kullan›m› çok s›n›rl›d›r. Sporisit aktivitesi glutaraldehite göre daha zay›ft›r. Diyaliz makinelerinin iç kanallar›n›n dezenfeksiyonu için %1-2 formalin ﬂeklinde kullan›lmaktad›r.

Perasetik asit oldukça h›zl› etkili ve organik maddelerden
etkilenmeyen bir bileﬂiktir. En önemli dezavantaj› dayan›ks›z ve pahal› oluﬂudur. Raf ömrü 6 ay kadard›r. Kullan›m
çözeltileri h›zla aktivitelerini kaybeder ve bu nedenle genellikle bir defal›k kullan›l›r. Ayr›ca baz› metaller üzerinde koroziv etkiler oluﬂturur. Konsantre çözeltileriyle temas
cilt ve göz hasarlar› yapabilmektedir.

Glutaraldehit yar› kritik aletlerin yüksek düzey dezenfeksiyonu için yayg›n ﬂekilde kullan›lan bir bileﬂiktir. Etkinli¤i
ve stabilitesi pH özelli¤ine göre de¤iﬂir. Asit glutaraldehit
daha dayan›kl› olmakla birlikte daha zay›f etkinlik gösterir. Alkali hale getirildi¤inde (aktive edildi¤inde) antimikrobik özelli¤i fazlalaﬂ›r, buna karﬂ›l›k polimerizasyonu h›z-

Perasetik asit otomatik cihazlarda t›bbi aletlerin (endoskoplar, cerrahi ve dental aletler) yüksek düzey dezenfeksiyon/sterilizasyonu için kullan›lmaktad›r. Glutaraldehite
göre iﬂlem maliyeti oldukça yüksektir.
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Klorhekzidin glukonat:
Katyonik bir biguanit bileﬂi¤idir. Sporisit olmamakla birlikte geniﬂ bir etki spektrumuna sahiptir. Mikobakterilere
etkisi nispeten zay›ft›r. Toksisitesi fazla olmad›¤›ndan cilt
ve mukozalar için uygun bir antiseptiktir. En önemli avantaj› uzun süreli (rezidüel) etkinlik göstermesidir. Bu özelli¤i nedeniyle antimikrobik aktivitenin uzun sürmesi için
cerrahi el temizli¤inde tercih edilir. Alkol kadar olmamakla birlikte h›zl› etki gösterir. Klorhekzidinin alkol ve sudaki çözeltileri, ayr›ca s›v› sabun preparatlar› bulunmaktad›r. Alkolik preparatlar alkolün çabuk etkisi ile klorhekzidinin kal›c› (rezidüel) etkisini birleﬂtirdi¤inden cilt antisepsisinde büyük avantaj sa¤lar.

Dört de¤erli (kuaterner) amonyum bileﬂikleri:
(benzalkoniumklorit, setrimit, setilpiridinum klorit...)
Yüzey gerilimini azaltan (sürfaktan), renksiz, kokusuz ve
toksik özelli¤i fazla olmayan bileﬂiklerdir. Temizleyici (deterjan) aktiviteleri çok iyi olmas›na karﬂ›l›k dezenfektan
özellikleri zay›ft›r. Organik ve inorganik maddeler taraf›ndan kolayca inaktive edilirler. Ayr›ca sabunlar ve çeﬂitli
deterjanlarla geçimsizdirler. Özellikle Gram negatif bakteriler bunlara karﬂ› direnç gösterebilmektedir. Genel olarak
çevre yüzeylerinin ve t›bbi aletlerin ön temizlik/dezenfeksiyonu için uygundurlar. Ço¤unlukla alkol ve di¤er antiseptiklerle kombine halde kullan›l›rlar.

El-cilt temizli¤i/dezenfeksiyonu
Normal deride sürekli ﬂekilde bulunan bakteriler cildin
yerleﬂik floras›n› oluﬂturur. Yerleﬂik flora lokal ﬂartlara
adapte olmuﬂ, cilt ve adnekslerine s›k› ﬂekilde ba¤l› bakterilerden oluﬂur. Tam olarak ciltten yok edilmeleri mümkün
de¤ildir. Yüzeydekiler ortadan kald›r›lsa bile bir müddet
sonra derin k›s›mlarda kalm›ﬂ olanlar›n ço¤almas›yla tekrar eski say›lar›na ulaﬂ›rlar.
Yerleﬂik floran›n yan›s›ra deride zaman zaman kontaminant bakterilere de rastlanmaktad›r. Ciltle irtibatlar› zay›f
olan ve burada uzun süre yaﬂay›p ço¤alma özelli¤i bulunmayan bu bakteriler derinin geçici floras›n› teﬂkil ederler.
Bu ikinci grupta her çeﬂit patojen mikroorganizma yer alabilir ve bunlar s›kl›kla hastane infeksiyonlar›na neden olurlar. Bunlar yerleﬂik floran›n aksine kolayca uzaklaﬂt›r›labilmektedir.
Mikrop floras›na etki derecelerine göre de¤iﬂik el y›kama
yöntemleri kullan›lmaktad›r. Su ve sabunla yap›lan mekanik temizlik (normal veya sosyal el y›kama) yerleﬂik floray›
pek etkilemedi¤i halde geçici floray› tamam›yla ortadan
kald›rabilmektedir. Antiseptik kullan›m› ile yap›lan el temizli¤inde (hijyenik el temizli¤i) yerleﬂik (kal›c›) flora da
etkilenmekle birlikte esas amaç geçici floran›n çok daha etkin ﬂekilde ve k›sa zamanda ortadan kald›r›lmas›d›r. Cerrahi giriﬂimler öncesinde cildin geçici floras› yan›s›ra yerleﬂik
floran›n da mümkün oldu¤unca azalt›lmas› ve bunun ame-

liyat süresince düﬂük seviyede sürdürülmesi amaçlan›r.
Normal y›kamada eller su ve sabunla tüm yüzeyleri ovuﬂturularak 0,5-1 dakika süreyle y›kan›r. Hasta temaslar›
aras›ndaki tekrar y›kamalarda 15 saniyelik süre yeterlidir.
Duruland›ktan sonra parmaklar yukar› gelecek ﬂekilde ka¤›t havluyla kurulan›r.
‹nfeksiyon riskinin yüksek oldu¤u durumlarda (kontamine
materyalle temasdan sonra, invaziv iﬂlemlerden veya yüksek riskli hastalar›n bak›m›ndan önce) geçici floran›n daha
etkin ﬂekilde ortadan kald›r›lmas› için antiseptiklerin kullan›lmas› (hijyenik el temizli¤i) daha uygundur. Bunun için
genellikle %4 klorhekzidin glukonat veya %10 povidon iyot
deterjan preparatlar› ile eller y›kan›r (hijyenik el y›kama).
Y›kama tekni¤i normal el y›kama gibidir. Y›kama süresi
klorhekzidin için 1 dakika, etkisini yavaﬂ gösteren povidon
iyot preparatlar› için 2 dakika olmal›d›r.
Hijyenik el dezenfeksiyonun di¤er bir ﬂekli çabuk etki gösteren alkol veya alkol bazl› preparatlar›n ovularak 1 dakika süreyle ellere uygulanmas›d›r (hijyenik ovalama). Bunlar h›zl› bir ﬂekilde etki ederler, ayr›ca su ve kurulanma ihtiyac› göstermeme gibi avantajlara sahiptirler. Ancak eller
kirli ise önceden y›kanmal› ve kurutulduktan sonra alkolik
preparat uygulanmal›d›r.
Cerrahi el temizli¤inde antiseptik deterjanlarla (klorhekzidin glukonat veya povidon iyot preparatlar›) eller ve dirseklere kadar ön kollar iyice ovuﬂturarak 3-5 dakika süreyle y›kan›r. Günün ilk ameliyat› için t›rnak dipleri k›sa
süreyle f›rçalan›r. Duruland›ktan sonra kirli su ak›m›n› engellemek için dirsek k›sm› alta gelecek ﬂekilde tutularak
steril havlu ile kurulan›l›r.
Cerrahi el y›kaman›n bir alternatifi alkolik preparatlar›n
el ve ön kollara ovularak uygulanmas›d›r. Ancak bunun
için eller temiz olmal›d›r. Bu nedenle ilk ameliyat için önce ellerin y›kan›p kurutulmas› ve sonra alkolik preparat
uygulanmas› daha elveriﬂlidir. Günün ilk uygulamas›nda 3
dakika, ameliyat aralar›nda ise 1 dakikal›k süre yeterli olmaktad›r.

Cilt antisepsisi
Cildin bütünlü¤ünün bozuldu¤u uygulamalar (damar içi
kateter uygulamalar›, invaziv giriﬂimler, kan alma, injeksiyon...) öncesinde kontaminasyonu engellemek için cildin
haz›rlanmas› gereklidir. Cilt haz›rlanmas› için %70 alkol,
iyod'un alkoldeki %1-2 çözeltisi (iyot tentürü), povidon
iyot ve klorhekzidin glukonat uygun olan antiseptiklerdir.
Alkol h›zl› etkili olmakla birlikte h›zla buharlaﬂ›r ve renksiz oldu¤undan uygulama alan›n› belirginleﬂtirmez. Ayr›ca
hafif ya¤ giderici etkisiyle cildin alt k›s›mlar›ndaki bakterileri serbestleﬂtirebilmektedir. Alkol uygulamas›n›n 1 dakika süreyle o¤ularak yap›lmas› etkinli¤in maksimum olmas›n› sa¤lar. Yine de santral kateter tak›lmas› gibi yüksek riskli iﬂlemler için tek baﬂ›na alkol kullan›lmas› tavsiye edilmez.
‹yot tentürü oldukça güçlü ve ayn› zamanda h›zl› etki gösterir. Ancak tahriﬂ edici ve leke b›rak›c›d›r. Uzun süre kal-
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d›¤›nda cilt yan›¤› oluﬂturdu¤undan kuruyunca %70 alkolle iyodun fazlas› giderilmelidir.
Povidon iyot (iyodofor) preparatlar› cilt ve mukozalar için
oldukça elveriﬂli bileﬂiklerdir. Tahriﬂ edici de¤ildirler. Uyguland›klar› alan› belirginleﬂtirdiklerinden kar›ﬂ›kl›¤a yol
açmazlar. Ancak etkilerini yavaﬂ gösterirler ve bu nedenle
en az 2 dakika süreyle ovularak uygulanmal›d›rlar. Kal›c›
etkileri s›n›rl› ve k›sa sürelidir.
Klorhekzidin glukonat cilt ve mukozalar için uygun bir antiseptiktir. Kal›c› (rezidüel) etkinli¤i vard›r ve bu nedenle
antibakteriyel etkinin uzun süre devam etmesi istenen durumlarda tercih edilir. Klorhekzidinin cilde afinitesi fazlad›r ve tekrarlayan kullan›mlarda ciltte antibakteriyel bir
tabaka oluﬂmas›n› sa¤lar. Sudaki çözeltisi orta derecede
etkili oldu¤u halde alkolik çözeltileri oldukça h›zl› ve güçlü etki gösterir ve ayn› zamanda kal›c› etkinli¤e sahiptir.
Bir dakikal›k uygulama süresi yeterlidir.
Cilt haz›rlanmas›nda antiseptik preparat›n uygulama tarz›
ve süresi önemlidir. Uygulama ovarak merkezden çevreye
do¤ru olmal›d›r. Çevreden tekrar merkeze dönülmemeli,
gerekirse yeni bir tampon kullan›lmal›d›r.

Alet dezenfeksiyonu
Vücudun steril dokular›na veya damar sistemine giren kritik aletlerin öncelikle buhar otoklav›nda, ›s›ya duyarl›
olanlar›n ise düﬂük ›s› sterilizasyon yöntemleriyle (gaz
plazma, düﬂük ›s› buhar-formaldehit, etilen oksit) steril
edilmeleri gereklidir.
Yar› kritik (mukoza veya bütünlü¤ü bozulmuﬂ ciltle temas
eden) aletler için yüksek seviye dezenfeksiyon yeterli kabul
edilir. Kritik olmayan (ancak sa¤lam ciltle temas edebilen)
malzemeler için önemli olan temiz olmalar›d›r. Ayr›ca gerekirse orta/düﬂük seviye dezenfeksiyon yap›labilir. Tono-
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metre, termometre gibi baz› yar› kritik aletler %70 alkol
içinde 5-10 dakika tutularak dezenfekte edilebilirler.
Alet dezenfeksiyonunun ilk ve en önemli aﬂamas› kullan›ld›ktan sonra kurumaya f›rsat vermeden iyice temizlenmeleridir. Bunun için tüm sökülebilir parçalar ayr›lmal›d›r.
Endoskop gibi aletlerin lumenleri özel f›rçalar›yla f›rçalanarak temizlenmelidir. Dezenfeksiyon aﬂamas›nda uygun
dezenfektan çözeltisi içerisinde yeterli süre bekletildikten
sonra dezenfektan kal›nt›lar›n›n iyice durulanmas› ve arkas›ndan aletlerin yeterli ﬂekilde kurutularak muhafaza
edilmesi gerekir. Durulama için steril veya filtre edilmiﬂ su
kullan›lmal›d›r. Özellikle endoskoplar›n dar kanallar›nda
nem kalmamas› için son aﬂamada kanallardan alkol geçirilmesi kurumay› büyük ölçüde kolaylaﬂt›r›r ve ayn› zamanda durulama suyundan kaynaklanabilecek kontaminasyonlar› ortadan kald›r›r. Bilhassa musluk suyunun kullan›lmak zorunda kal›nd›¤› hallerde alkol uygulamas› mutlaka yap›lmal›d›r.

Yüksek düzey dezenfeksiyon:
Sporsit özelli¤i olan dezenfektanlarla (glutaraldehit, ortofitalaldehit, perasetik asit, hidrojen peroksit) sterilizasyon
için gerekenden çok daha k›sa sürede sa¤lanan dezenfeksiyondur. Yeterli temas süresi glutaraldehit (%2 ve üzerinde)
için 20 dakikad›r. Bu süre perasetik asit (%0.2-0.35) için
5-10 dakika, ortofitalaldehit (%0.55) ve hidrojen peroksit
(%7.5) için 10 dakika kadard›r.
Mükemmel alet uyumu, uzun kullan›m süresi ve ekonomik
oluﬂu nedeniyle %2 glutaraldehit en s›k kullan›lan bileﬂiktir. Di¤erleri alet uyumu, kullan›m süresinin k›sal›¤› ve pahal› oluﬂlar› gibi çeﬂitli nedenlerle glutaraldehit kadar yayg›nl›k kazanmam›ﬂlard›r. Glutaraldehitin dezavantaj› ciltmukoza tahriﬂlerine ve alerjik reaksiyonlara yol açabilmesidir. Bu nedenle dezenfeksiyon iﬂlemi kapal› kaplar içinde
ve iyi havalanan bir odada yap›lmal›d›r.

SIK KULLANILAN ANT‹SEPT‹KLER

ALKOL

‹YODOFOR

KLORHEKZ‹D‹N

Avantajlar›
H›zl› etki
Toksik - allerjik etkisi yok
Su ve kurutma gerektirmez

Koku, tahriﬂ, kal›c› boyama
özelli¤i yok
Deterjanlarla uyumlu
Toksik - alerjik etkisi yok
Kal›c› (rezidüel) etki

Dezavantajlar›
Çabuk buharlaﬂma
Kal›c› etkisi yok
Penetrasyonu zay›f
Fiksatif
Cilt kurulu¤u
Montaj materyeli, lastik
-plastik malzemeyi bozar
Yavaﬂ etki
Kan varl›¤›nda inaktivasyon
Metallerde korozyon
Nadiren alerji, cilt - göz iritasyonu
Sert su, anyonik deterjan ve
sabunlardan etkilenir
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KL‹N‹KLERDE DEZENFEKS‹YON VE STER‹L‹ZASYON UYGULAMASI

SPOR‹S‹T K‹MYASALLAR VE GENEL ÖZELL‹KLER‹
Temas süresi
Glutaraldehilt Yüs. sev
dez.
(dakika)
Glutaraldehit
(>%2)

Ortofitalaldehit
(%0.55)

Sterilizasyon

Maksimum
kullan›m
süresi

20’

>3 saat

30 gün

12’
5’-10’
10’

>6 saat
10’-20’
>6 saat

14 gün

Parasetik asit
(%0.2-0.35)

24 saat
(otomatik
cihazda tek
kullan›ml›k)

Hidrojen
peroksid
(%7.5)

21 gün

Prion'lar›n dekontaminasyonu:
Prion riski taﬂ›yan aletlerin dekontaminasyonu çok zordur.
Yap›lan çal›ﬂmalarda 1 saatlik temas süresinde etkili olabilen (etken miktar›nda 3 log azalma sa¤layan) çok az dezenfektan (sodyum hidroksitin normal çözeltisi, 1000 ppm
üzerinde klor bileﬂi¤i, guanidin tiosiyanat ve fenolik bir bileﬂik) tespit edilmiﬂtir. Sterilizasyon için ön vakumlu otoklarda 134°C de 18 dakika, 121°C de 1 saat veya 1NaOH
içinde bir saat tutulduktan sonra 121°C de 1 saat tavsiye
edilmektedir. Kontamine aletlerin dezenfeksiyon/sterilizasyon iﬂlemlerinden önce çok iyi temizlenmesi son derece
önemlidir. Temizlenmesi zor olan prion kontamine aletler
at›lmal›d›r. Mümkünse tek kulan›ml›k aletler veya aksesuarlar kullan›lmal›d›r.

Tek kullan›ml› aletlerin yeniden kullan›m›!
Tek kullan›ml› olarak üretilmiﬂ olan baz› aletlerin yeniden
iﬂlemden geçirilerek bir kaç kez kullan›m› çok tart›ﬂmal›
bir konudur. Bu konudaki genel e¤ilim tekrar kullan›lmamalar› yönündedir. Zira bu malzemeler tek kullan›ml› olarak tasarland›klar›ndan tekrar temizlenme ve dekontaminasyonlar› düﬂünülmemiﬂtir. Yeterince temizlenememeleri
infeksiyon riski ile birlikte çeﬂitli toksik, pirojenik olaylara
neden olabilmektedir. Dezenfeksiyon/sterilizasyon için kullan›lan fizik ve kimyasal yöntemler özelliklerini olumsuz
yönde etkileyebilmektedir. Tek kullan›ml› bir aletin kaç kez
kullan›labilece¤ini belirlemek ve bunun takibini yapmak
zordur. Bir infeksiyon oluﬂtu¤unda (çok defas›nda tekrar

Avantajlar›

Dezavantajlar›

Toksik, alerjik, iritan
Fiksatif
Mikobakterilere etkisi yavaﬂ
Art›klar› toksik (iyi
durulanmal›)
Glutaraldehitten pahal›
Glutaraldehitten daha az
Art›klar› toksik (iyi
toksik, Koroziv de¤il
Mikobakterilere daha etkili durulanmal›)
Dayan›ks›z
Toksik de¤il
Pahal›
Çevre dostu
Koroziv
H›zl› etkili
Sterilan olarak da kullan›l›r Kullan›m süresi k›sa
Baz› metallerle (bak›r,
Toksik de¤il
prinç, çinko) uyumsuz
Çevre dostu
Biyofilm tabakas›n›n uzak- Endoskop kaplamalar›na
zarar verebilir.
laﬂt›r›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r.
Perasetik asitle sinerjik etki
Aletlere zarar vermez
Koroziv de¤il
Penetrasyonu iyi
Ucuz

kullan›m durumu hasta kay›tlar›nda belirtilmedi¤inden)
ba¤lant› kurulamaz. Adli soruﬂturmalarda yasal sorunlara
neden olur. Hasta için risk oluﬂturdu¤u halde ekonomik yarardan hastan›n istifade ettirilmemesi etik sorunlara yol
açabilir. Yeniden kullan›mda aletin güvenilir ve fonksiyonel
olmas› temel esast›r. Bunun için temizli¤in yeterince yap›labilmesi ve uygulanacak iﬂlemler sonunda aletin performans›n› kaybetmemesi gerekir. Yine de önemli bir ekonomik avantaj olmad›kça tek kullan›ml› kritik- yar› kritik
aletler yeniden kullan›lmamal›d›r.
Yeniden kullan›ma üretici firman›n onay vermesi, ilgili
malzemenin yeniden sterilizasyona uygun olmas›, güvenli
iﬂlem protokollerinin ve güvenli kullan›m say›s›n›n belirlenmesi, gerekli sterilizasyon kay›tlar›n›n tutulmas› ve ülkenin sa¤l›k otoritesi uygun görmesi halinde ancak izin
verilebilir. Bu konuda ayr›ca hastan›n bilgilendirilerek izninin al›nmas› gerekir.

Çevre dezenfeksiyonu
Kritik olmayan malzemeler ve çevre yüzeyleri için temel
ﬂart temiz olmalar›d›r. Ancak kan ve di¤er riskli hasta materyelleriyle bulaﬂan, hastalar›n s›k temas etti¤i yüzeyler
için temizlikle birlikte dezenfeksiyon da önerilir. Kan ve infeksiyöz materyel bulaﬂmalar›nda kullan›lacak dezenfektanlar›n tüberküloz ve hepatit etkenlerine etkili olmas› gerekir. Bu aç›dan hipokloritler (çamaﬂ›r suyu) ve fenol bileﬂikleri çok etkili ve yayg›n kullan›lan bileﬂiklerdir. Çama-
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YÜZEY DEZENFEKTANLARININ GENEL ÖZELL‹KLER‹
H‹POKLOR‹TLER Tuberkülosit
aktivite
FENOL‹K
B‹LEﬁ‹KLER
KAB
(kuaterner
amonyum
bileﬂikleri)
H‹DROJEN
PEROKS‹T

+

+

Sporisit
aktivite

+/–

–

–

–

+

+

Avantaj
• ucuz
• toksisitesi az
• biofilme etkili
• org. mad.fazla etkilenmez
• uzun süre etkili
• sabun ve deterjanlarla uyumlu
•
•
•
•
•
•

Dezavantaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

org. mad. etkilenir
korozyon yapar
stabil de¤il
renk giderici
adsorbe olur
durulanmas› zor
toksik etki, a¤›r koku
yenido¤anda hiperbiluribinemi?
Düﬂük sev.dez.
Org, inorg.mad, sabun, deterjan,sert sudan etkilenir

Toksisiteleri az
Kokusuz
Temizleyici özellikleri fazla
Di¤er antiseptiklerle kombinayonlar.
• Baz› materyelle uyumsuz
Toksisite ve koku problemi yok
Biyofilme etkili

ﬂ›r suyunun 1/100 suland›rmas› genel kullan›m için yeterlidir. Ancak yo¤un kontaminasyon durumunda 1/10 suland›rma tavsiye edilir. Çamaﬂ›r suyunun temizlik maddelerine kar›ﬂt›r›larak kullan›lmas› uygun de¤ildir. Deterjanlarla
temizlik yap›ld›ktan sonra çamaﬂ›r suyu uygulanmal›d›r.
Buna karﬂ›l›k fenol bileﬂikleri deterjanlarla uyumlu olduklar›ndan temizlik ve dezenfeksiyonun beraberce yap›lmas›n› sa¤larlar. Bunlar›n d›ﬂ›nda yüzey dezenfeksiyonu için alkol, iyodofor ve hidrojen peroksit gibi maddelerden de istifade edilebilir.
Alkol ancak temiz ve sert yüzeyler için kullan›lmal›d›r.
Temizlik için kullan›lan paspas, temizlik bezi gibi malzemeler, deterjanla y›kand›ktan sonra 1/10 çamaﬂ›r suyunda
2 dakika bekletilmeli ve kurutularak saklanmal›d›r. Aksi
halde bunlar yo¤un ﬂekilde kontamine olarak mikroplar›
çevreye yayarlar.
Kapal› alanlar›n temizli¤inde toz da¤›l›m›n›n engellenmesi
(vakumlu ›slak temizlik, hava ak›mlar›n›n kontrolü), temizlikten sonra ›slak, nemli ortam b›rak›lmamas› (küf,
mantar, bakteri üremesine neden olur) ve havaland›rma
sistemlerinin rutin temizli¤i (tortu ve nem nedeniyle mik-

roorganizmalar için uygun rezervuar oluﬂturur) dikkat
edilmesi gereken 3 temel hususu oluﬂturur.
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