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1. UYGULAMA ALANI:  TÜM BİRİMLER 

2. UYGULAMAYI YAPACAK:  SAĞLIK PERSONELİ,TEMİZLİK PERSONELİ

                  3. UYGULAMADAN SORUMLU:    SERVİS SORUMLULARI,ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

          Tablo 5. hastanede kullanılan tıbbi alet ve ekipmanların temizlik ve  dezenfeksiyon yöntemleri

TIBBİ MALZEME NASIL YAPILACAĞI

Endoskoplar   Endoskoplar için yüksek düzey dezenfeksiyon(Gluteraldet %2)

Laringoskop
bleytleri

-Kaba kirlerden su ve deterjanla yıkayarak arındırılır.
-%2 gluteraldehit içerisinde 20 dk. bekletilir veya
-1/10luk çamaşır suyu içerisinde 30 dk. bekletilir,durulanır,kurulanır.
-Kapalı kapta saklanır.

Laringoskop -Dezenfektan içerisinde kesinlikle bekletilmez.
-Kaba kirinden arındırılır ve %70 alkol ile yüzeyi silinir.

Ambu ve ambu 
başlıkları

-Ambu ve ambu başlıkları kullanım sonrası ambu balonundan ambu başlıkları ayrılır.

-Ayrılan ambu başlıkları deterjanlı su ve fırça yardımıyla kaba kirlerinden arındırılır.

-Hastanemizde kullanılan %5’lik çamaşır suyu,(sodyum hipoklorit) 1/100’lük oranında sulandırılır, hazırlanan

bu dezenfektan madde içerisinde ambu başlıkları 20 dakika bekletildikten sonra durulanıp kurulanır.

-Ambu balonu dezenfektan solüsyonda bekletilmez dış yüzeyi %70’lik alkol solüsyonu ile silinir.

-Ambu başlıkları tekrar ambu balonuna takılır tekrar kullanım için kapalı ve kuru bir yerde saklanır.

Termometreler -Her hasta için ayrı olmalıdır.

- Su ve deterjanla kaba kirlerinden arındırılır.

-Kapları  ile  birlikte  %70  lik  alkol  içinde  10  dakika  bekletilir,  durulanıp  kurutulduktan  sonra  kaplarına

konularak kaldırılır.

Sürgü  ve  idrar
kapları

-Sürgü ve ördek boşaltılır.

-1/100 lük çamaşır suyu ile hazırlanmış solüsyonda 10dk. bekletilirşdurulanır ve kurulanır.
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Oksijen
manometreleri

-Kullanılmadığı süre içinde kuru tutulur.

-Kullanıldığı  sürece  her 72  saatte bir  yıkanır  ve orta  düzeyde dezenfektanda (1/100 lük çamaşırsuyu

içerisinde 30dk.)bekletilir,durulanıp kurutulduktan sonra kullanılır.

-Sürekli aynı hasta üzerine kullanılıyorsa 24 saatte distile su değişimi yapılmalıdır.

-Oksijen maskeleri hastaya özel olmalıdır.

Nemlendiriciler ve
nebulizatör
haznesi

-Her hasta için ayrı olması önerilir.mümkün olmadığı durumlarda kullanım sonrası ayrılabilen parçaları

ayrılarak yıkanır.

-Yüksek  düzey  dezenfektan  içerisinde  30  dk.  bekletililir.(%2gluteraldehit,1/10  luk  çamaşır  suyu  ,

%2parasetikasit)

-nemlendirici  cihazlar  hastadan  hastaya  kullanıldığında  temizlik  işlemi  yapılır.su  tankında  steril  su

kullanılır.kullanılmadığında temiz ve kuru tutulur. 

Steteskop -Kişiye özel olmalıdır.



-Her kullanımdanönce ve sonra %70 alkol ile diyafron kulaklık kısmı silinmelidir. 

Tansiyon aleti -Manşonu kirlendikçe yıkanır.

-Diğer kısımları %70 alkol ile silinir.

EKG elektrotları -%70 alkol ile silinir.

Pansuman arabası -Günü sonunda deterjanla temizlenip kurulanır.

-Pansuman aralarında alkol ile silinir.

Pansuman setleri -Temizledikten sonra sterilizasyon talimatına uygun olarak seril edilir.

-Her hasta için ayrı set ve malzeme kullanılmalıdır.

Yukarıdaki işlemler mekanik temizlik sonrası yapılılır.

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

Kalite Birim Sorumlusu Kalite Direktörü Kalite-Verimlilik Sorumlu Hekimi
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