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Sa¤l›k kurulufllar› d›fl›nda enfeksiyonun önlenmesi; el y›kama, kullan›lm›fl araçlar›n
ve di¤er malzemelerin temizlenmesi, yer-yüzey temizli¤i adl› üç ana bafll›k alt›nda
incelenebilir.

I. El Y›kama

El y›kama yüzy›l› aflan bir süre boyunca hastal›klar›n bulaflmas›n› önlemede en
önemli ifllem olarak kabul edilmektedir. El y›kaman›n amac›, kir, organik maddeler
ve geçici mikroorganizmalar› uzaklaflt›rmakt›r. El y›kaman›n etkinli¤inde birçok fak-
tör rol oynamaktad›r.

1. Kullan›lan sabun ya da antimikrobial ürünlerin miktar›

Sabun miktar›n›n artt›r›lmas› etkinli¤i de¤ifltirmez, ancak antimikrobial ürünlerin et-
kinli¤i dozla ba¤lant›l›d›r ve 3 ile 5 ml aras›nda kullan›lmas› önerilmektedir.Rutin el
y›kamada enfeksiyon riskini azaltma aç›s›ndan antiseptik sabunlarla normal sabun
kullan›lmas› aras›nda anlaml› bir fark olmad›¤› bildirilmifltir. Ek olarak antiseptik sa-
bunlar pahal›d›r. Bu nedenle cerrahi el y›kama haricinde kullan›lmalar› gerekmez.

2. El y›kama tekni¤i: Kullan›lan ürün elleri tümüyle kaplamal› ve tüm yüzeyler ve
parmaklar kuvvetlice ovuflturulmal›d›r. Uygulamada yaln›zca elin genifl yüzeylerine
önem verilmesi; baflparmak, el s›rt›, parmak aralar› ve t›rnak aralar›n›n temizli¤i için
gerekli özen gösterilmemesi el y›kaman›n etkinli¤ini azaltmaktad›r.

3- El y›kaman›n süresi: Y›kama süresi, hem mekanik temizlik hem de e¤er kullan›-
l›yorsa antimikrobial ürünün yeterli temas›n› sa¤lamas› aç›s›ndan önemlidir. 15-30
saniye süreyle el y›kama mikroorganizmalar› uzaklaflt›rmak için yeterlidir.
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4. Ellerin y›kanmas›nda antiseptik solüsyonlar›n kullan›lmas›: Antisepsi deri ve di-
¤er vücut dokular›ndaki mikroorganizmalar›n öldürülmesi ya da ço¤almalar›n›n en-
gellenmesi yoluyla enfeksiyonlar›n önlenmesidir. Bu amaçla kullan›lan maddelere
antiseptik solüsyonlar denir. Antiseptik solüsyonlar cerrahi y›kanmada, derinin ya da
vajenin cerrahi ifllem öncesi temizlenmelerinde ve enjeksiyonlara haz›rlama ifllemle-
rinde kullan›lmaktad›r. Sa¤l›k kurulufllar› d›fl›nda ellerin y›kanmas› amac›yla anti-
septik solüsyonlar›n kullan›lmas›na gerek yoktur.

II. Kullan›lm›fl Araç Ve Di¤er Malzemelerin Temizlenmesi

Araç-gereçlere uygulanan enfeksiyonu önleme ifllemlerinin etkinlikleri Tablo 1’de
gösterilmifltir.

1. Araç-gereçlerin y›kanmas›: Yaln›z su ile y›kama %50 oran›nda enfeksiyon riski-
ni azaltmaktad›r. Araç-gereçlerin sabunlu ya da deterjanl› suda f›rça ile temizlenme-
si ise enfeksiyon önleme etkinli¤ini önemli derecede art›rmaktad›r. Kurumufl organik
maddeler dezenfektanlar› inaktive ederek etkilerini azaltabilir. Bu nedenle kimyasal
dezenfektanlar kullan›larak yap›lacak dezenfeksiyon ve sterilizasyon ifllemleri önce-
sinde de y›kama, güvenli araç-gereç sa¤laman›n temel flartlar›ndan biri olarak kabul
edilmektedir. 

2. Yüksek düzeyde dezenfeksiyon: Sterilizasyon gereçlerinin bulunmad›¤› veya uy-
gun olmad›¤› durumlarda yüksek düzeyde dezenfeksiyon kabul edilebilir tek alterna-
tiftir. Yüksek düzeyde dezenfeksiyon tüm mikroorganizmalar› öldürürken baz› bak-
teriyel endosporlara karfl› etkisiz olabilmektedir.

Araçlar suda kaynat›larak ya da kimyasal dezenfektanlarda bekletilerek yüksek dü-
zeyde dezenfeksiyon elde edilebilir. Kaynatma ifllemi pratikli¤i nedeniyle öncelikle
tercih edilir.

a) Kaynatma: 80 °C’deki nemli ›s›, hemen tüm bakterileri, virüsleri, parazitleri ve
mantarlar› 20 dakikada öldürmektedir. Ucuz, pratik ve ileri teknoloji gerektirmeyen
kaynatma ancak baz› kurallara uyuldu¤u zaman etkili bir yüksek düzeyde dezenfek-
siyon sa¤layabilmektedir. Kaynatma için yararl› bilgiler afla¤›da verilmifltir.

Daima kapal› bir kapta 20 dakika süre ile kaynat›lmal›d›r.

2

Mehmet A. Taflyaran

Tablo 1. Araç-gereçlere uygulanan enfeksiyonu önleme iflleminin etkinlikleri

Y›kama (Su ile) %50

Y›kama (Su ve deterjanla) %80

Yüksek düzeyde dezenfeksiyon %95 (baz› endosporlara karfl› etkisiz)

Sterilizasyon %100
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Süre tutmaya su kaynamaya bafllad›¤› zaman bafllanmal›d›r.

Kaynatma s›ras›nda malzemeler tamamen suyun içinde olmal›d›r.

Kaynama bafllad›ktan sonra kaba hiçbir fley eklenmemelidir.

Kullan›m veya depolamadan önce hava ile kurutmal›d›r.

Kaynat›lm›fl cisimler kaynama bittikten sonra asla suyun içinde b›rak›lmamal›d›r.

b) Kimyasal yüksek düzeyde dezenfeksiyon: Kimyasal madde kullanarak yüksek dü-
zeyde dezenfeksiyon için araç-gereçler yüksek düzeyde bir dezenfektanda 20 dakika
süre ile bekletilmeli ve kaynam›fl su ile durulanmal›d›r. Bu amaçla yayg›n kullan›lan
dezenfektanlar afla¤›da belirtilmifltir.

Alkol (etil veya izopropil)

Formaldehit (formalin)

Glutaraldehit

Hidrojen peroksit

‹yot ve iyodoforlar

Klor

Alkollerin dezenfeksiyon amac› ile %50-90 oranlar› aras›nda kullan›lmalar› gerek-
mektedir. Daha düflük oranlarda dezenfeksiyon etkileri h›zla azal›r. Alkoller, ülke-
mizde rutin olarak %70’lik konsantrasyonlarda haz›rlanarak kullan›lmaktad›r. Avan-
tajlar›; metalleri afl›nd›r›c› etkisi yoktur. Plastik, lastik ya da lateks malzemeleri de-
zenfekte etmekte de kullan›labilir. Dezavantajlar›; h›zla buharlafl›rlar. Organik mad-
deleri etkilemeyebilirler. Hidrofilik virüsleri (echo-coxachie) öldürememeleri nede-
niyle yüksek düzeyde dezenfektan olarak kabul edilmezler.

Formaldehitin piyasada s›v› formu olan formalin bulunmaktad›r. Avantajlar›; %8’lik
solüsyonlar› yüksek düzeyde dezenfektand›r. Kimyasal sterilizasyon için bile kulla-
n›labilir. Dezavantajlar›; toksiktir. Formalin solüsyonu haz›rlan›rken veya kullan›l›r-
ken buhar›ndan korunmaya özen göstermelidir. Solüsyon haz›rlan›rken klorlu su kul-
lan›lmamal›d›r.

Glutaraldehitin %2’lik solüsyonlar› kullan›l›r. Avantajlar›; kimyasal sterilizasyon
için bile kullan›labilecek güçlü bir dezenfektand›r. Dezavantajlar›; formaldehitten
daha az tahrifl edici olmakla birlikte bunlarda iyi havaland›r›lm›fl alanlarda kullan›l-
mal›d›r. Deri ile temas› önlenmelidir. Toksiktir. Formalin gibi glutaraldehitle yap›lan
dezenfeksiyonda da kullan›lan plastik kaplar kesinlikle baflka amaçlar için kullan›l-
mamal›d›r.

Hidrojen peroksitin %6’l›k solüsyonlar› dezenfektan etki gösterir. Antiseptik olarak
kullan›lan %3’lük H2O2 solüsyonlar› dezenfeksiyon için kullan›lmamal›d›r. Avantaj-
lar›; ucuzdur, kolay bulunur. Dezavantajlar›; yak›c› etkisi nedeniyle bak›r, alümin-
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yum, çinko ve pirincin dezenfeksiyonunda kullan›lmamal›d›r. Is› ve ›fl›¤a dayan›ks›z-
d›r.

‹yodoforlar suland›r›c› madde ile kar›flt›r›lm›fl iyot solüsyonlar›d›r. Povidon iyot
(PVI) en çok bulunan iyodofordur ve genelde %10’luk solüsyon (%1 iyot) olarak sa-
t›lmaktad›r. Avantajlar›; kolay bulunur, ucuzdur, paslanmaz çelik araç-gereçlerin de-
zenfeksiyonuna uygundur. Dezavantajlar›; yüksek düzeyde dezenfektan olarak s›n›f-
land›r›lamaz. ‹yodoforlar da alkoller gibi, yaln›zca yüksek düzeyde dezenfektanlar›n
bulunmad›¤› yerlerde dezenfeksiyon için kullan›lmal›d›r.

Klor solüsyonlar› ile yüksek düzeyde dezenfeksiyon elde etmek için aletler, plastik
kova içinde haz›rlanan dezenfektan solüsyonda (%0,5’lik klor solüsyonu) 20 dakika
süre ile bekletilmelidir. Avantajlar›; ucuz ve kolay bulunur. Genifl yüzeylerin dekon-
taminasyonu için de çok uygundur. Dezavantajlar›; metallerde paslanmaya neden
olabilir. Korozyonu önlemek için dezenfeksiyon için bekletilen süre sonunda araç-
gereçler solüsyondan ç›kar›lmal› ve su ile hemen y›kanmal›d›r. Bu ifllemleri yapan
kifli mutlaka ucuz lastik ya da ev tipi ifl eldiveni kullanmal›d›r. Klor solüsyonlar› ça-
buk bozulur. En az her gün yeni bir solüsyon haz›rlanmal›d›r.

Haz›rlanan dezenfektan solüsyonda malzemelerin 20 dakika yerine 10 dakika bekle-
tilmesi yüksek düzeyde dezenfeksiyon sa¤lamasa da HBV ve HIV gibi virüslerin de-
kontaminasyonu için yeterli olmaktad›r. Sa¤l›k kurulufllar› d›fl›ndaki iflyerlerinde
klor solüsyonlar› ile kimyasal dezenfeksiyon özellikle berber, kuaför ve güzellik sa-
lonlar›nda kullan›lan aletler için öncelikle uygun olabilir. 

%0,5’lik klor solüsyonu, Türkiye’de yayg›n olarak bulunan ev tipi çamafl›r suyu %5
sodyum hipoklorit içerdi¤inden 1 ölçek çamafl›r suyu ile 9 ölçek su kar›flt›r›lmak
suretiyle elde edilir.

Deri dezenfektan› olarak da adland›r›lan antiseptikler araç-gereç dezenfekte etmeye
uygun de¤ildir. Tüm bakteri virüs ve endosporlar› güvenilir biçimde yok edemezler.

3. Sterilizasyon: Sa¤l›k kurulufllar› d›fl›nda sterilizasyonun (pratik bir ifllem ol-
mad›¤› için) enfeksiyonu önlemede yeri yoktur.

III.Yer Ve Yüzey Temizli¤i

Duvar, yer döflemesi ya da di¤er yüzeylerden özel durumlar söz konusu olmad›kça
enfeksiyon bulaflma riski pek fazla de¤ildir. Bu nedenle su ve deterjanla yap›lan rutin
temizlik yeterlidir. Ancak kan ya da organik bir madde ile bulaflma söz konusu ol-
du¤undan dezenfektan etkili kimyasal maddeler kullan›lmal›d›r. Eski bir deri dezen-
fektan› olan benzalkolyumklorür (zefiran) bu tip uygulamalar için uygun de¤ildir.
Zefiran’ ›n hastanelerde deri dezenfektan› olarak bile kullan›lmas› terk edilmifltir.
1/10 oran›nda suland›r›lm›fl klor solüsyonlar› (çamafl›r suyu) bu amaçla kullan›lacak
en uygun maddedir.
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Sonuç olarak; sa¤l›k kurulufllar› d›fl›nda berber, kuaför, güzellik salonlar›, lokantalar,
genel tuvaletler ve evlerde enfeksiyonun önlenmesi amac›yla yap›lacak ifllemlerde
gereken maddeler su, sabun-deterjan ve çamafl›r suyudur.
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