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KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR EVET HAYIR AÇIKLAMA

1
Sterilizasyon ünitesinin temizliği nasıl ve hangi aralıklarla 
yapılıyor?

2
Steril edilecek aletler ve malzemeler için dekontaminasyon 
yapılıyor mu?

3
Fırçalar ve dekontaminasyon işleminde kullanılan malzemeler her
kullanımdan sonra temizlenip dezenfekte ediliyor mu?

4 Dekontaminasyon alanı farklı mı ?

5
Personel dekontaminasyon işlemi sırasında, gerekli durumlarda 
eldiven, maske,gözlük, önlük giyiyor mu?

6
Dekontamine edilmiş aletler sızdırmaz kapalı kaplar içinde 
sterilizasyon ünitesine taşınıyor mu?

7
Kirli aletler dekontaminasyon ünitesine sızdırmaz kapalı kaplar 
içinde taşınıyor mu?

8 Sterilizasyon öncesi ve sonrası vakum yapılıyor mu?
9 Flaş sterilizasyon yapılıyor mu?

10

Otoklavda buhar doygunluğunu ve vakum sisteminin etkinliğini 
kontrol eden Bowie-dick testi her gün çalıştırılmadan önce 
yapılıyor mu?

11 Her sterilizasyon çevriminde indikatörler kullanılıyormu?

12
Biyolojik indikatör kullanılıyormu? (Haftalık, her bakım sonrası ve 
her implant sterilizasyonu sırasında)

13
Çok parçalı aletler demonte edilerek (parçalara ayrılarak) 
yıkanıyor mu?

14
Vakum kaçaklarını ve kapak conta arızlarını gösteren kaçak testi 
haftada bir yapılıyor mu?

15
Strerilizatörlerin periyodik bakım ve kalibrasyonları yapılıp yazılı 
olarak saklanıyor mu?

16

Çıktılar incelenip ısı, basınç, gaz konsantrasyonu değerleri ile 
sterilizasyon süresinin uzunluğu ölçülüyor mu? Bunların grafikleri 
saklanıyor mu?

17

Yük kayıt formları varmı , saklanıyor mu?(protokol no, uygulanan 
sterilizasyon yöntemi, seçilen program,yükün içeriği, kritik 
değişkenlerin ölçüm kayıtları, cihazı çalıştıran ve yükü kontrol 
eden görevlilerin adları)

18

Steril malzemelerin konduğu bölüm standartlara uygun mu? (toz, 
haşere olmayacak, dogrudan güneş ışığı almayacak, personel 
dışında kimse girmeyecek)

19
Steril alanlarda bulunan raflar yerden 20-30cm yukarıda,tavandan
15cm aşağıda,duvardan 5cm önde olarak düzenlenmiş mi?

20
Alet tepsileri için 7,5 kg ağırlık, bohçalar için 30x30x60 cm ebat, 
5,5 kg ağırlık sınırları aşılmamalıdır. Standartlara uyuluyor mu?

21
Sterilize edilecek malzemeler üzerine etiket yapıştırılıyor mu, 
tarih, sterilizasyon yöntemi, protokol numarası yazıyor mu?

22 Çalışanların sağlık taramaları yapılıyor mu?

23
Sterilizasyon ünitesinin ısısı 18-24ºC, nem oranı %35-70 olmalıdır,
uygun mu?


