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1. Amaç: Hastanemiz sterilizasyon ünitesindeki cihazların ve yıkama alanlarının bakım ve 

temizliklerini en etkili şekilde gerçekleştirmek.

2. Kapsam: Suruç Devlet Hastanesi sterilizasyon ünitesini kapsar.

3. Kısaltmalar: 

4. Tanımlar: 

5. Sorumlular: Temizlik Komitesi,Temizlik ve Dezenfeksiyon Sorumluları,Sterilizasyon Birim 

Sorumlusu

6. Faaliyet Akışı:

Dezenfektörün  Temizliği:
Dezenfektörün temizliğinde Kullanılan Malzemeler

·         Ilık su
·         Deterjan
·         Yumuşak bez
·         Özel temizleme pedi
·         Metal parlatıcı

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 ile 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.
Cihazın temizliği;
·         Buhar sterilizatör cihazlarının temizliği haftada bir kez yapılır.
·         Cihaz akşam vardiyasında kapatılır.(cihaz kontrol anahtarı ve buhar vanası)
·         Soğuyunca,  kazanın tabanında bulunan sepet rayı ve süzgeçi çıkarılır.
·         Kazanın iç çemberi, sepet rayı, süzgeç ve kapalı olan kapının iç yüzü deterjanlı ılık suya 

batırılmış yumuşak bir bez ile silinir.
·         Gerekirse (leke görülürse) temizleme pedi ile ovulur.
·         Kapı contalarına ıslak bez temas ettirilmez.
·         Bir bez ile deterjan giderilene kadar aynı bölgeler  durulanır
·         Süzgeç ve sepet rayı yerine yerleştirilir.
·         Cihazın dış yüzeyi de aynı şekilde temizlenir.
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·         Kontrol panelinin plastik bölümü ovmadan ve suyu iyice sıkılmış bez ile temizlenir.
·         Cihazın dış yüzeyi metal parlatıcı ile parlatılır.
·         Yükleme arabaları, deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir,durulanır ve 

kurulanır.

Cihazların Bakımı
Sterilizasyon ünitesindeki cihazların bakım ve onarımı anlaşmalı firmalar tarafından her yıl düzenli

olarak yapılmaktadır.
 

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Birim Sorumlusu Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


