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AMAÇ: 
Alet  ve  malzeme  yıkama  ve  dekontaminasyonu  için  kullanılan  cihazların  kullanımı  ve  kontrolünü
tanımlamaktır.
KAPSAM: 
Sterilizasyon  ünitesinde  alet  ve  malzemelerin  temizlik  ve  dekontaminasyonu  için  kullanılan  cihazların
kullanım ve kontrol uygulamalarını  kapsar.
UYGULAMADAN SORUMLU KİŞİLER:
 Sterilizasyon  ünitesinde  alet  ve  malzemelerin  temizlik  ve  dekontaminasyonu  için  kullanılan  cihazları
kullanan ve kontrollerini gerçekleştiren kişiler bu talimatı uygulamaktan sorumludur.
UYGULAMA:
Dezenfektör
Dezenfektörün  Hazırlanması Ve Çalıştırılması:

 Temizlik yapılmışsa veya cihaz kapalı ise: Cihaz power düğmesine basılarak cihaz açılır.

 Cihaz ekranındaki alet yıkama  programlardan hangisi kullanılacak ise ileri geri tuşlar ile program
seçilir

 Her gün cihazda kullanılan deterjan ve nötralizasyon solusyon miktarları kontrol edilir .

 Biten solüsyonların yenisi takılır.  (Solüsyonlar bittiği zaman alarm verdiğinde solüsyonların yenisi
takılır.)

 Cerrahi alet yıkama/ Plastik malzeme yıkama  programına okey tuşları ile gelinir. Program başlatma  
( Cycle start) tuşuna basilır. Program başlatılır.

 Program bittikten sonra malzemeler alet hazırlık bakım paketleme alanında Dezenfektör opendoor
tuşuna basılarak set alet ve malzemeler dezenfektörden çıkarılır.

 Cihaz arızalanması  durumunda ilgili birimlere haber verilir.
Dezenfektör Yükleme:

 Yıkanacak setler  malzemeler sepetlere sıkıştırılmadan yerleştirilir.

 Mümkün olduğu kadar aynı tip malzemeler birlikte yıkanır. (örneğin tekstil setleri, alet setleri vb.)

 Ağır alet setleri yoğunlaşmayı önlemek amacıyla iki sepete bölünür.

 Sıvı  kapları  içlerindeki  sıvının  en  kolay  boşalabileceği  gibi  ters  olarak  sepetlere,  sepetlerde
dezenfektör arabasına yerleştirilir.

 Sepetlerin uygun yerleşimi için ,  sepet kolları  yerleştirirken içeri  çevrilir  ve arabanın sepet freni
kapatılır.

 Araba dezenfektöre  kilitlenir.

 Arabanın kayan kısmı yavaşça dezenfektörün içine itilir.

 Yıkama programı seçilerek dezenfektör çalıştırılır.

 Dezenfektöre yüklenenler dezenfektör kullanım formuna kaydedilir.

 Dezenfektör  kontrolü için yıkama ve protein testi yapılır ve kayıt altına alınır.
Boşaltma:

 Program bitiminde dezenfektörün kapısı açılır.

 Boşaltma tarafındaki araba dezenfektöre kilitlenir.

 Kayan kısım dışarıya doğru çekilir.

 Dezenfektörün çizelgesi kontrol edilir .
Dezenfektörün  Temizliği:
Dezenfektörün temizliğinde Kullanılan Malzemeler

 Ilık su

 Deterjan

 Yumuşak bez

 Özel temizleme pedi

 Metal parlatıcı
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Dezenfektörün  temizliği

 Dezenfektör cihazlarının  temizliği her gün bir kez yapılır.

 Dezenfektörün  iç çemberi, sepet rayları, süzgeç ve kapalı olan kapının iç yüzü deterjanlı ılık suya
batırılmış yumuşak bir bez ile silinir.

 Gerekirse (leke görülürse) temizleme pedi ile ovulur.

 Bir bez ile deterjan giderilene kadar aynı bölgeler  durulanır.

 Süzgeç ve sepet rayı temizlenip yerine yerleştirilir.

 Cihazın dış yüzeyi de aynı şekilde temizlenir.

 Kontrol panelinin gösterge bölümü ovmadan ve  suyu iyice sıkılmış bez ile temizlenir.

 Cihazın dış yüzeyi metal parlatıcı ile parlatılır.

 Yükleme arabaları her gün, deterjanlı  ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir,  durulanır ve
kurulanır.

Dezenfektörün Elektronik Test Sistemleri İle Kontrol Edilmesi

 Her gün ilk kullanımda alet ve malzemeler cihaza yüklenirken cihaz içine konur

 Program  sonunda  alet  ve  malzemelerle  birlikte  dezenfektörden  çıkarılan  data  logger  bilgisayar
bağlantısı yapılarak cihazdaki süreçleri kaydedilir.

Ultrasonik Yıkama Cihazı

 Ultrasonik yıkama cihazı solüsyonu kirlendikçe ,  kirlenmediyse günlük değiştirilir.

 Solusyon değişimi için cihazın arka kısmındaki su gider vanası açılarak su boşaltılır.

 Solüsyon boşaltıldıktan sonra aletlerin konulduğu hazne yıkanır.

 Cihaz silinip kurulanır.

 Cihazın fişi takılır. Power tuşuna basılarak cihaz açılır.

 Cihaz içine operatinglevel çizgisine kadar önce distile  su konulur.

 250-300 mililitre enzimatik solüsyon ilave edilir.

 Set degasmodunda 5 dakika çalıştırılarak solüsyon ve suyun karışması sağlanır.

 Ultrasonik yıkamasına konacak alet ve malzemeler solüsyona atılmadan önce akan ılık su altında
yıkanır.

 Lümenli  olan aletlerin  içinden basınçlı  su tabancası  ile  su ve hava geçirildikten sonra ultrasonik
yıkayıcıya konur.

 Solüsyon  da  bulanıklık,  gözle  görülür  bir  kirlenme,  su  yüzünde  partikül  görülmesi  durumunda
solüsyon değiştirilir.

 Cihaz 70 Santigrat derecede  15 dakika çalıştırılır.  Yeterli temizlik sağlanmamışsa 15 dakika tekrar
çalıştırılır.

 Ultrasonik  yıkamaya  konulan  malzemelerin  tamamen  solüsyona  batırılmış  olması  sıvının  aletin
üzerine çıkması sağlanır

 Ultrasonik yıkayıcıdan çıkarılan alet ve malzemeler akan su altında yıkanır

 En son durulaması deminarilize su ile yapılır.

 En son durulamadan sonra basınçlı hava ile kurutulur.


