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1. AMAC

Lümenli aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon ilkelerini belirlemek, sterilizasyon ve dezenfeksiyon

uygulamalarının en verimli şekilde kullanılması için belirli bir standart oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

3.KISALTMALAR

4.TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalanları ve sorumlusu

G.FAALİYET AKISI

6.1. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonu

6.1.1. Lumenli aletleri kullanıma yeniden hazırlamanın ilk adımları ameliyathanede başlar.

6.1.2.Kaba kirler, kanama durdurucu madde artiklanı, cilt dezenfektanları, kayganlaştırıcı maddeler ve 

delici-kesici aparatlar mümkün olduğu kadar hızlı şekilde uzaklaştırılır.

6.1.3. Kontamine lümenli aletlerin ameliyathaneden sterilizasyon ünitesine transferi kapalı

konteynır/arabalarla kuru halde yapılır.

6.1.4. Temizlik öncesi, ayrılabilen parçaları bulunan laparoskopik aletlerin üretici talimatları doğrultusunda

fun aksesuarları ayrılır.

6.1.5.Lümenli aletlerin ön temizleme-dekontaminasyon işlemi gerektiğinde, enzimatik + deterjan +

dezenfektan içeren solüsyonlarda bekletilerek yapılır. Ardından lümenli aletleri temizlemeye uygun farklı

uzunluk ve ebatlardaki fırçalar yardımıyla temizlenir. Basınçlı su ve hava geçirilerek optimal temizlik 

sağlanır.

6.1.6. Manuel temizlik işlemlerinde mekanik destek olarak, temizlemesi zor olan eklemli ve uzantılı 

aletlerdeki sert kirleri çözmek için ultrasonik yıkama cihazı kullanılır. Çoğunlukla ünitemizde laparoskopik 

aletlerin temizliği çalışanlar tarafından elle yapılır. Ancak çok hassas, özellikli ve pahalı olan bu aletlerin 

temizliği kişisel faktörlerden bağımsız yapılmalıdır.

6.1.7 Uluslar arası normlarda bu aletlerin temizliği ve dezenfeksiyonu sadece uygun sepet ve aparatlar
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kullanılarak yıkama cihazlarında dezenfektan, nötralizan solusyon ve yağlayıcı kullanılarak termik

dezenfeksiyon yapılmalıdır.

6.1.8 Dezenfeksiyon sonrası yapılan görsel işlev ve temizlik kontrolünün akabinde, konteynır içinde, ya da

paketlenerek steril edilecek laparoskopik aletlerin hangi sterilizasyon yöntemine maruz kaldığını ve steril

olup olmadığının göstergesi olan kimyasal indikatör konularak sterilizasyon işlemine hazır hale getirilir.

6.1.9 Her ambalaj ve konteynır üzerinde maruziyet bandi, sterilizatör, döngü numarasını, personel adı ve

sterilizasyon geçerlilik süresini gösteren dokümantasyon etiketi mutlaka olmalıdır.

6.1.10. Sonraki aşama olan sterilizasyon işlemi, üretici talimatlarına göre lümenli aletin sıcaklığa 

dayanıklılığı,

lümen çapı ve uzunluğu dikkate alınarak uygun yöntemle yapılır.

6.1.11.Buhar basıncı ya da düşük ısılı gazlar ile steril edilmeye uygun olmayan lümenli aletler ve 

aksesuarları

yüksek düzey dezenfektanlar kullanılarak dezenfekte edilebilir. Steril vücut boşluklarına giren tüm aletler

steril olmalıdır.

6.2.Depolama

6.2.1.Steril edilen lümenli aletler, kapali konteynır sistemleri ya da zarar görmemiş ambalajlar içinde kuru 

ya

da düşük nem oranına sahip serin ortamlarda, sterilizasyon raf ömrü süresince saklanabilir. Hastada

kullanılacak bir aletin sterilizasyonu hakkında en küçük bir şüphe varlığında, alet tekrar steril edilmeden

kesinlikle kullanılmamalıdır.

7. Lümenli aletlerde sterilizasyon süreci kurallar

7.1. Dezenfekte edilecek çok parçalı, lümenli, kompleks yapılı malzemeler demonte edilerek dikkatlice

yıkanmalı, tüm lümenlerden dekontaminasyon solüsyonu geçirilmeli ve organik atıklar tamamen

uzaklaştırılmalıdır.

7.2.Ön temizlikten sonra aletler lümen içleri dahil bol su ile durulanmalıdır.

7.3. Durulama işleminden sonra aletlerin nemi rutulmalıdır.

7.4.Temiz ve kuru aletler uygun dezenfektan solusyon içerisine tamamen batırılmalıdır.

7.5.Aletler solüsyona tamamen batırılarak aletlerin tüm yüzeylerin dezenfektan madde ile temas etmesi
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sağlanmalıdır.

7.6. Dezenfektan çözeltilere daldırma sırasında aletin boşluklarında hava kabarcıklarının kalmamasına 

dikkat

edilmelidir.

7.7. Lümenli aletlerin dekontaminasyonu gerçekleştikten sonra aletlerin işlevselliği kontrol edilerek

parçalanan kısımlar tekrar monte edilir.

7.8.Sterilizasyon tekniğine uygun paketleme kağıdı seçilip içerisine sterilizatöre uygun kimyasal indikatör

bırakılır ve çift kat paketlenir.

7.9.Son olarak malzemenin özelliğine uygun sterilizasyon çevrimine yüklenerek steril edilir.


