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1. Amaç: Hastanemizde bulunan yüksek düzey dezenfektanların uygun şekilde kullanılmasını ve 

bertarafını sağlamak

2. Kapsam: Hastanemizde yüksek düzey dezenfektan kullanılan tüm alanları kapsar.

3. Kısaltmalar: 

4. Tanımlar: 

5. Sorumlular: Temizlik Komitesi,Temizlik ve Dezenfeksiyon Sorumluları

6. Faaliyet Akışı:

1. Spaulding Sınıflandırmasına göre belirlenen yarı-kritik aletlerde Yüksek Düzey Dezenfeksiyon işlemi 

uygulanır. 

2. Dezenfektan solüsyonu içine konulacak malzemelere, ön temizlik işleminin ilk 4 basamağı aynen 

uygulanır. 

3. Malzemeler dezenfektan solüsyonu içine tam olarak yerleştirilir ve uygun sürede bekletilir.  

Dezenfektan çözeltilere daldırma sırasında aletin boşluklarında hava kabarcıklarının kalmamasına 

dikkat edilmelidir.  Lümenli aletlerde tüm lümenlerden dezenfektan solüsyon geçirilmelidir.

 4. Dezenfektan içinden çıkarılan malzeme steril su ile durulanıp, kurutulur. 

5. Dezenfekte edilmiş aletler derhal kullanılmalı ya da tekrar kontamine olma ihtimalini en aza 

indirecek şekilde saklanmalıdır  Dezenfeksiyon işleminden sonra hemen kullanılmayan malzemeler 

tekrar kullanımdan önce dezenfeksiyon işlemi bir kez daha uygulanır. 

YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON SOLÜSYONUNUN KULLANIMI VE BERTARAFI

 1. Solüsyonunu hazırlarken koruyucu önlemler alınmalıdır. (eldiven ,maske, gözlük) 

2. Kullanıma hazır solüsyon şeklindedir, sulandırılmadan kapalı kaplarda kullanılmalıdır. 

3. Cilt ve gözlere toksik etkisinden dolayı dezenfektan küveti kapalı tutulmalıdır ve havalandırması 

uygun bölgede işlem yapılmalıdır. 

4. Aletler Solüsyon içine tamamen batırılmış olarak 12 dakika bekletilmelidir.

 5. Daha sonra çıkarılan aletler bol su ile durulanmalı ve iyice kurutulmalıdır. 

6. Dezenfeksiyon işleminde sonra aletler kapalı, temiz kaplarda muhafaza edilmelidir. 

7. Solüsyonun kullanım süresi 14 gündür. 

8. Her kullanımdan önce solüsyon test bandı ile kontrol edilmelidir.
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 • Çıplak elle dezenfektan içinden malzeme alınmamalı 

• Dezenfeksiyon süresi başladıktan sonra kaba başka bir malzeme konulmamalıdır. 

• Solüsyon azaldıkça üzerine ekleme yapılmamalıdır.

 • Organik materyal varlığında hemen solüsyon değiştirilmelidir.

 • Hazırlanan dezenfektan içeren kaplar üzerine hazırlama tarihi ve hazırlayan kişinin adı mutlaka 

yazılmalıdır. 

• Solüsyon hazırlarken kaza ile cilde veya göze sıçrama dökülme olursa hemen bol su ile yıkanmalıdır. 

• Dezenfektan oranını sabit tutmak için içine atılan malzemenin temiz ve mümkün olduğunca kuru 

olması gereklidir. 

• Dezenfektan değişimi sırasında konteyner iyi bir şekilde temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 9. 

Nötrolizasyonu: 5 lt Solüsyon İçerisine 30 gr glisin konularak nötralize edilir ve kanalizasyona boşaltılır

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Temizlik Komitesi Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


