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1. Amaç: Hastanemizde bulunan dezenfektanların uygun şekilde kullanılmasını ve bertarafını 

sağlamak

2. Kapsam: Hastanemizde dezenfektan kullanılan tüm alanları kapsar.

3. Kısaltmalar: Minimum etkin konsantrasyon  (MEK) sodyum hipoklorit (NaOCl) Sodyum 

dikloroizosiyanürat (NaDCC)

4. Tanımlar: 

Glutaraldehit 

Glutaraldehit, yüksek düzey dezenfektan etkili doymuş bir dialdehitdir.

Klor ve klor bileşikleri

 Klor ve klor bileşikleri yüksek derecede oksitleyici özelliğe sahip olup farklı yapılarına rağmen benzer 

kimyasal reaksiyonlar gösterirler. Hızlı etkili, düşük maliyetli, geniş spektrumlu antimikrobiyal 

aktiviteye (bakteri sporları dahil) sahip ve toksik kalıntı bırakmayan dezenfektanlardır

Hidrojen peroksit 

Hidrojen peroksit mikrobisidal etkisi güçlü bir dezenfektandır.

5. Sorumlular: Temizlik Komitesi,Temizlik ve Dezenfeksiyon Sorumluları

6. Faaliyet Akışı:

Glutaraldehit 

Düşük pH değerlerinde stabilitesi iyi ancak mikrobisidal etki zayıftır. Solüsyon ancak alkali pH’a (pH: 

7.5-8.5) getirildiğinde mikrobisidal etkisi artarak sporisidal etki gösterir. Farklı formülasyonlar ile 

aktivite stabilizasyonu sağlanmış ve kullanım süresi 28-30 güne kadar uzatılmıştır. Materyal uyumu 

oldukça iyidir. Lensli tıbbi cihazlara, plastik ve silikon malzemelere zarar vermez. 

Etkinlik: 

Glutaraldehitin biyosidal aktivitesi mikroorganizmaların DNA, RNA ve proteinlerinin sülfhidril, 

hidroksil, karboksil ve amino gruplarının alkilasyonu ile oluşur. Glutaraldehit suda çözünmüş 

solüsyonu ≥%2 konsantarasyonun üstünde, vejetatif bakterileri 2 dakika içinde öldürürken; M. 

tuberculosis, mantarlar ve zarfsız virüslere oda ısısında 20 dakikada etki eder. Sporosidal aktivite için 

daha uzun temas süreleri (> 3 saat) gerekmektedir.

 Uygulama: 

Aldehit bazlı dezenfektanlar sabitleştirici özelliktedir ve tıbbi cihazlar daldırılmadan önce üzerindeki 

biyolojik artıklar temizlenmiş olmalıdır. Aksi takdirde tıbbi cihaz üzerinde doku ve kanın 

sabitlenmesine sebep olarak biyofilm oluşumuna neden olur. Tıbbi cihazlar üzerindeki dezenfektan 
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kalıntılarının neden olduğu toksik allerjik reaksiyonlara bağlı komplikasyonlar gelişebilir. Kullanım 

sonrası tüm tıbbi cihazlar çok iyi durulanmalıdır. Kullanım süresince tanımlanmış aralıklarda etkinlik 

kontrolü yapılmalıdır. Minimum etkin konsantrasyon  (MEK) % 1.5’tir. Glutaraldehit buharlaşma 

oranını arttıran ısı kaynaklarından uzakta ve kapakları kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir. Saatte 7-

15 kez hava değişimi yapan havalandırma sistemleri olan yerde kullanılmalıdır. Glutaraldehitin sekiz 

saatlik çalışma süresince maruz kalma eşik değeri 0.05 ppm’dir, bu düzey gözleri, boğazı, burunu 

belirgin şekilde irrite eder. Kullanım sırasında personel koruyucu önlemler (göz koruması, su geçirmez

önlük, eldiven, maske) alınmalıdır. Nitril eldivenler tercih edilmelidir. Direkt teması akut veya kronik 

deri irritasyonu, dermatit, mukoza irritasyonu (göz, burun, ağız) veya pulmoner semptomlara yol 

açabilir. Dökülme saçılma durumunda solunum sistemi maruziyetten korunmalıdır. Gluteraldehit 

ekotoksik olması nedeniyle kullanım sonrası atık olarak kanalizasyon sistemine atılmadan önce 

nötralizasyon yapılması gerekir, yürürlükteki tehlikeli kimyasal atık bertarafı ile ilgili yönetmelikler ve 

öneriler doğrultusunda imha edilmelidir.

Klor ve klor bileşikleri

 Klor ve klor bileşikleri yüksek derecede oksitleyici özelliğe sahip olup farklı yapılarına rağmen benzer 

kimyasal reaksiyonlar gösterirler. Hızlı etkili, düşük maliyetli, geniş spektrumlu antimikrobiyal 

aktiviteye (bakteri sporları dahil) sahip ve toksik kalıntı bırakmayan dezenfektanlardır. Ancak tahriş 

edici ve korozif etkilidirler. En önemli klor kaynakları klor gazı ve hipokloritlerdir. İçeriğinde % 5.25 

(50.000 ppm) sodyum hipoklorit (NaOCl) bulunan çamaşır suyu en yaygın kullanılan klor kaynağıdır. 

Diğer klor bileşikleri ise kloraminler, sodyum-dikloro-izosiyanüratlar (klor tableti) ve klordioksittir. 

Sodyum dikloroizosiyanürat (NaDCC) hipoklorite göre daha etkili ve daha dayanıklıdır. Sodyum 

dikloroizosiyanürat suda çözünebilen toz, granül ve tablet şekillerinde kullanıma sunulmaktadır. 

Hipokloritlere göre toksisitesi ve tahriş edici özelliği daha azdır. 

Etkinlik: 

Hücre içi enzimatik reaksiyonların inhibisyonu, proteinlerin denatürasyonu ve nükleik asitlerin 

inaktivasyonu ile mikroorganizmaları öldürür. Yoğunluk ve temas süresine göre etkinlikleri değişir ve 

yüksek, orta veya düşük düzeyde dezenfeksiyon sağlarlar. Etkinlik pH ile ters orantılıdır, pH düştükçe 

etki artar. 

Uygulama: 

Hipoklorit temas ve inhalasyon maruziyeti deri, göz ve akciğerlerin mukozalarında irritasyona neden 

olabilir. Hipoklorit kullanılan alanlar iyi havalandırılmalı, uygun KKE kullanılmalıdır. Klorun stabilitesini 

bozan faktörler; 

• Ağır metal iyonları (demir, bakır) 

• Katyonik deterjanlar 

• Çözelti pH’ının artışı 

• Çözelti sıcaklığındaki değişimler 
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• Biyofilm varlığı 

• Protein gibi organik maddenin varlığı (özellikle düşük konsantrasyonlarda) 

• UV ışın ve güneş ışığı 

Hipokloritin buharlaşması, mevcut klor konsantrasyonunun önemli ölçüde azalmasına neden olur. 

Hipoklorit çözeltilerinin musluk suyu ile her gün taze olarak hazırlanması ve bozulmasını önlemek için 

opak ve ağzı kapalı kaplarda tutulması önemlidir. Kirlendikçe yeni solüsyon hazırlanmalıdır. 

Hipokloritler yüzey dezenfeksiyonunda, hidroterapi tanklarının, hemodiyaliz makineleri ve su 

sistemlerinin dezenfeksiyonunda kullanım için uygundur. Tüm dezenfektanlarda olduğu gibi temas 

süresi önemlidir. Çamaşır suları çoğunlukla 1/100 oranında sulandırılarak (500 ppm) genel 

dezenfektan olarak kullanılır. Kan, serum gibi organik materyalin döküldüğü yerler kağıt veya bezle 

temizlendikten sonra, 1/10 (5000 ppm) oranında sulandırılmış çamaşır suyu kullanılarak 

dezenfeksiyonu yapılır .Klor bileşikleri, tuz ruhu gibi asitler ve amonyakla karıştırıldığında toksik 

kimyasal bileşiklere yol açtığından kesinlikle birlikte kullanılmamalıdır. Amonyak oluşumu nedeniyle 

idrar döküntülerinin temizliğinde klor çözeltisi kullanılması sakıncalıdır. Yüzeylerin dezenfeksiyonu 

temizlik ve durulama işleminden sonra yapılmalıdır.

Hidrojen peroksit 

Su ve oksijene ayrışarak zararsız moleküllere dönüşür. Bu sırada açığa çıkan hidroksil radikalleri 

mikrobisidal etkiyi oluşturur. Düşük yoğunluklardaki kullanım çözeltilerinin dayanıklılığı çok azdır ve 

hızla inative olur. Bazı katkılar ve pH düzenlemeleri ile dayanıklılığı ve etkinliği artırılmış yeni bileşikler

kullanıma sunulmuştur. Yeni bileşiklerin materyal uyumu da daha iyidir.

 Etkinlik: 

Hidrojen peroksitin mikrobisidal etkisi hücre membranı, DNA ve proteinlerini denatüre eden serbest 

radikallere bağlıdır. Hidrojen peroksit sıvı formda düşük konsantrasyonlarda bakterisidal ve fungisidal 

etkilidir. Sporisidal etki oluşturan yüksek konsantrasyonlarda korozif etki çok güçlüdür. Gaz formdaki 

hidrojen peroksit çok düşük konsantrasyonlarda (> 0.1 mg/litre) virüsidal, bakterisidal, fungisidal, 

mikobakterisidal ve sporisidal etkilidir. 

Uygulama: 

Hidrojen peroksitin % 3’lük çözeltisi düşük düzey dezenfektan olarak yüzeylerde efektif ve kalıcı bir 

dezenfeksiyon sağlar. Yumuşak kontakt lenslerin, tonometre prizmaların, ventilatörlerin ve 

endoskopların dezenfeksiyonunda % 7.5’lik çözeltisi yüksek düzey dezenfektan olarak kullanılır. 

Surfaktanlar ile stabilize edilmiş %2’lik çözeltisi oda ısısında 8 dakikada YDD sağlar. Perasetik asit veya

fosforik asit ile etkinliği artırılmış kombinasyonlar endoskop dezenfeksiyonunda kullanılır. Hidrojen 

peroksit ve peroksijen bileşikleri tahriş edici etkilerine karşılık, düşük toksisiteye sahiptir. Özel 

yöntemlerle bertaraf gerektirmez, ekosisteme zararlı etkisi çok azdır. Kullanım öncesinde aktivasyon 

gerekli değildir, organik maddelerden etkilenme potansiyeli düşük hatta organik maddeleri 

uzaklaştırma etkisine sahiptir. Kanı pıhtılaştırmaz veya kirleri yüzeylere sabitlemez.  Kokusuzdur, 

tahrişe neden olmaz ama göze temasla ciddi hasara neden olabilir. Cam veya plastik eşyalara zarar 
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vermez ama bazı metallerde korozyon yapabilir, uygulanacağı tıbbi cihazın yapısı göz önünde 

bulundurulmalıdır.  Hidrojen peroksit ile dezenfeksiyonu gerçekleştirilen tüm malzemeler çok iyi 

durulanmalıdır. Çok iyi durulamadan göze uygulanan lens ve diğer tıbbi cihazların dezenfeksiyonunda 

kullanılırsa korneal hasara neden olabilir.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Temizlik Komitesi Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


