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1. Amaç: Hastanemizde bulunan cihaz ve malzemelerin uygun şekilde dezenfeksiyonunu ve 

sterilizasyonunu sağlamak.

2. Kapsam: Hastanemizde bulunan enfeksiyon riski açısından kritik,yarı kritik ve kritik olmayan cihaz 

ve malzemeleri kapsar.

3. Kısaltmalar: 

4. Tanımlar: 

5. Sorumlular: Temizlik Komitesi,Temizlik ve Dezenfeksiyon Sorumluları

6. Faaliyet Akışı:

Kritik Araçlar 

Cerrahi araçlar, Kalp-damar kateterleri, Üriner kateterler, İmplantlar, Drenler, Biyopsi aletleri, 

Enjektör ve akupunktur iğneleri, Laparoskop, Artroskop, Sistoskop, Bronkoskop, Damar içine 

verilecek sıvı ve ilaçlar, Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan araç ve besiyerleri bu gruptadır. 

Kritik Araçların Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonu

Laparoskop-artroskop-sistoskop Steril boşluğa girdiklerinden steril olmalıdır. Bu cihazlarda yüksek 

düzey dezenfeksiyon ile sterilizasyon arasında enfeksiyon gelişimi açısından fark yoktur. Enfeksiyon 

gelişen vakalarda önerilen dezenfeksiyon sürelerine uyulmadığı görülür. Dezenfeksiyonda 

glutaraldehit gibi germisid etkisi olan güçlü kemosterilan maddeler kullanılır. Dezenfeksiyon sonrası 

steril su ile durulama yapılmalıdır. Cihazlar hemen kullanılmalıdır. 

Yarı Kritik Araçlar ve Bu Araçların Dezenfeksiyon Ve Sterilizasyonu

Bu araçlar bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalarla temas eden araçlardır. Mukozalar genellikle 

bakteri sporlarına dirençlidir, ancak tüberküloz basiline (Mycobacterium tuberculosis) ve CMV ya da 

HIV gibi virüslere duyarlıdır. 

Fleksible gastrointestinal endoskoplar, Laringoskoplar, Endotrakeal tüpler, Fiberoptik bronkoskoplar, 

Anestezi setleri, Kulak şırınga hortumu, Solunum tedavisinde kullanılan araçlar, Nasal ve vajinal 

spekulumlar, Vajinal ve rektal ultrasonografi probları, Aspirasyon sondaları, Bazı oftalmik araçlar, 

Termometreler, Hidroterapi tankları Yarı kritik araçların kullanıldıktan sonra yeniden kullanıma 

hazırlanmasında; Yüksek düzeyli dezenfektanlar ve Kimyasal germisidler ile dezenfeksiyonu 

yapılmalıdır. 

Kimyasal germisidler: Kemosterilizörler Glutaraldehit, H2O2, Perasetik asit, Klor ve klor bileşikleri gibi

Ancak flora içeren sağlam mukoza ile temas eden bölgelere uygulanan yarı kritik cihazlar için (vajinal 

spekulum, laringoskop gibi) pratik uygulamada orta düzey dezenfektanlar kullanılabilmektedir 

(Medical Microbiology, Murray, Rosenthal, Pfaller, 2013)

Dezenfektanlarla işlemden sonra; steril eldiven giyilerek, birkaç kez steril suyla yıkanmalı, steril havlu 

ile kurulanmalı ve temiz ambalaj kağıtlarına sarılarak saklanmalıdır. Cıvalı cam termometreler ve 
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hidroterapi tankları gibi yarı kritik araçlar için orta düzey dezenfeksiyon yeterlidir. Kritik olmayan 

araçlar Sadece deriye temas eden araçlardır. Sağlam derinin mikroorganizmalara karşı koruyucu 

bariyeri nedeniyle düşük düzeyde dezenfeksiyon uygulaması yeterli olan araç-gereçlerdir. 

Kritik Olmayan Araçlar 

Stetoskoplar, Tansiyon aleti manşonu, Kulak spekulumu, Yatak çarsafı, EKG elektrotları, Küvözler, 

Yemek kapları, Hemodiyaliz yüzeyleri, Bantlar, Yüz maskeleri, Ventilasyon maskeleri, Sürgüler, Masa 

ve mobilyalar 

Kritik Olmayan Araçların  Dezenfeksiyon Ve Sterilizasyonu

Kritik olmayan araçların düşük düzeyli dezenfektanlarla (hatta yalnızca deterjanlı suyla) silinmeleri 

yeterlidir. Hastanın vücut çıkartıları ile kontamine olurlarsa dezenfektan uygulanabilir. Yatak 

çarşaflarının sıcak ve deterjanlı suyla yıkanıp ütülenmesi yeterlidir; kaynatılırsa veya suya hipoklorit 

eklenirse etki artar.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan
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