
astane infeksiyonlar› yatakl› tedavi kurumlar›n›n hizmet kalitesinin bir göstergesi

olmas› nedeniyle tüm dünyada verilen sa¤l›k bak›m hizmetlerinin en önemli konu-

sudur. Bu konuda yap›lan çal›flmalar›n artmas›yla her geçen gün daha fazla önem ka-

zanmaktad›r. Hastane infeksiyonlar›n›n ortaya ç›kmas›na neden olan bafll›ca risk faktö-

rü hastanelerde yap›lan giriflimsel uygulamalard›r. Özellikle ameliyat ve di¤er giriflimsel

ifllemlerde kullan›lan t›bbi alet ve medikal cihazlar›n yeterli temizli¤i, dezenfeksiyonu ve

sterilizasyonunun sa¤lanmas› anlam›nda sterilizasyon ünitelerinde verilen hizmet has-

tanelerin infeksiyon kontrol programlar›nda en önemli k›sm› oluflturmakla birlikte has-

tanenin genel kalite standartlar›n› ve hasta güvenli¤ine bak›fl›n› belirlemektedir. Steri-

lizasyon üniteleri güvenli sterilizasyon döngüsünü sa¤layarak infeksiyon kontrolünde

en önemli basama¤› yerine getirmektedir.

Merkezi sterilizasyon ünitesi (MSÜ) faaliyetleri, t›bbi aletlerin kullan›m alan›ndan

transferinden bafllayarak, ön-temizlik ve dekontaminasyonu, haz›rl›k ve bak›m alan›na

tafl›nmas›, say›m›-bak›m› ve kontrolü, paketlenmesi, steril edilmesi, depolanmas›, kul-

lan›m an›na kadar sterilitesinin korunarak saklanmas› basamaklar›n›n tümünü içeren

bir ifllemler dizisidir.

Kontamine cerrahi alet ve malzemelerin sterilizasyon ünitelerinde tekrar kullan›ma

haz›rlanmas›nda ilk ve en önemli basamak y›kama ve dezenfeksiyondur. 

YIKAMA NED‹R?

Kullan›lm›fl t›bbi alet ve malzemelerin gözle görülen bütün kir, doku, kan ve yaban-

c› maddelerinden uzaklaflt›r›lmas›, dolay›s›yla alet üzerindeki mikroorganizma say›s›n›n

azalt›lmas› ifllemine “temizleme” denilmektedir. “Centers for Disease Control and Pre-

vention (CDC)”a göre ise; görünür kir, kan, protein yap›da maddelerin, mikroorganizma-
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lar›n ve di¤er kal›nt›lar›n yüzeylerden, yar›k ve çentikli eklemlerden, lümenli alet ve ekip-

manlardan deterjan ve su ya da enzimatik temizleyici ve su kullan›larak kald›r›lmas›;

manuel veya mekanik süreçlerle güvenli kullan›m ve/veya dekontaminasyon için haz›r-

lanmas›d›r (CDC 2008).

Temizlikte suyun tüm kirleri çözmesi ve uzaklaflt›rmas› temel prensiptir. Bu nedenle

su, temizli¤i etkileyen önemli faktördür. Temizli¤in su ya da farkl› solüsyonlar kullana-

rak yap›lmas› ise “y›kama” olarak tan›mlan›r. Y›kama ifllemi bütün DAS uygulamalar›n›n

en önemli parças›d›r. 

Hasta bak›m›nda kullan›lan malzemeler sterilizasyon ya da yüksek düzey dezenfek-

siyon prosedürleri öncesinde su ve deterjan ya da su ve enzimatik kullan›larak özenle

temizlenmelidir (CDC 2008 Kategori IB).

STER‹L‹ZASYON ÖNCES‹ YIKAMA YAPILMASININ NEDENLER‹

Görünür organik kal›nt›lar (kan, doku gibi) ve inorganik tuzlar y›kama ile temizlen-

melidir. Görünür organik ve inorganik kal›nt›lar› temizleme yetene¤ine sahip temizleyi-

ciler kullan›lmal›d›r (CDC 2008 Kategori IB).

T›bbi malzemelerin yeterli temizli¤inin sa¤lanamamas› biyolojik yük, protein yükü

ve tuz konsantrasyonunu art›r›r. Bu nedenle sterilizasyon etkinli¤inin azalmas›na neden

olur (CDC 2008).

Y›kama Etkinli¤inin De¤erlendirilmesi
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Çal›flan Personelin Güvenli¤inin Sa¤lanmas›

Perkütan bir yaralanma durumunda transportta ve alanda çal›flan personelin çapraz

infeksiyondan korunmas›.

Alet Üzerindeki Biyoyükün Azalt›lmas›

Görünen kir, doku, kan ve yabanc› maddelerin uzaklaflt›r›lmas›, sterilizasyon etkinli-

¤inin art›r›lmas›, ölü mikroorganizmalardan kaynaklanacak pirojen etkilerin önlenmesi,

aletlerin korozyondan korunmas›.

STER‹L‹ZASYON ÜN‹TELER‹NDE YIKAMA ÇEfi‹TLER‹

‹fllem ya manuel olarak (sürtme kullanarak) ya da mekanik olarak gerçeklefltirilmeli-

dir (ultrasonik temizleyiciler, y›kay›c› dezenfektörler ve y›kay›c› sterilizatörler gibi) (Ka-

tegori IB).

• Manuel (elle) y›kama,

• Ultrasonik makinelerde y›kama,

• Y›kay›c› dezenfektörlerde y›kama.

Manuel (Elle) Y›kama

Manuel y›kama emek ve zaman yo¤un bir ifllemdir. Makinede y›kanamayacak dere-

cede hassas ve komplike aletlerle beraber suya dayan›ks›z cerrahi ekipmanlar›n temiz-

li¤inde üretici tavsiyelerine göre kullan›l›r.
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Elde y›kamada siner halkas›nda ifllev gören parametrelerden (su, kimyasal, mekanik,

s›cakl›k ve zaman etkisi) optimal düzeyde yararlanma standart olmamaktad›r. Elde y›ka-

maya yard›mc› olan çeflitli küçük aletler (sünger, f›rça, ovma maddeleri vd.) kullanma-

n›n yan›nda ultrasonik y›kama cihazlar› da kullan›labilmektedir.

Ultrasonik Alet Y›kama Makinelerinde Y›kama

Ultrasonik y›kama genel olarak lümenli aletler ile temizli¤i zor olan alet ve malzeme-

lerin manuel ya da otomatik y›kamas›na ek olarak kullan›l›r. Yüksek frekansl›, yüksek

enerjili ses dalgalar› alet ve malzemelerin üzerindeki kan, protein ve di¤er organik mad-

delerin belli bir s›cakl›kta (40-50°C) ç›kar›lmas› için kullan›l›r. Suya nötr veya alkali, az

köpürme özelli¤ine sahip bir deterjan eklenmelidir. 

Y›kay›c› Dezenfektörlerde Y›kama

Y›kama-dezenfektör makineleri kapal› mekanda temizlik ve dezenfeksiyon iflleminin

yap›lmas›n› sa¤lar. Otomatik y›kay›c› dezenfektörlerde y›kama iflleminden sonra 90°’de

suyun kullan›lan programa göre 1-10 dakika püskürtülmesi, y›kama ifllemi sonras›nda ter-

mal dezenfeksiyon ifllemini sa¤lamaktad›r.

Y›kay›c› dezenfektörler doz ayarl›d›r. Programa göre kullan›lan deterjan miktar› be-

lirlenmifltir. Kullan›m› kolay ve basittir, de¤iflik yükler için özel programlar içerirler.

“Cerrahi aletler için en uygun temizleme yöntemi otomatik dezenfektörlerde y›kama ola-

rak kabul edilir. Çünkü otomatik temizleme yöntemleri manuel yönteme göre daha kap-

saml›, kontrollü ve standart tekrarlanabilir temizlik sa¤lar.” Verimlili¤i ve temizlik etkin-

li¤ini art›r›r. Ünite çal›flan›n›n aletlerdeki kan ve vücut s›v›lar›na maruziyetini ve infeksi-

yon olas›l›¤›n› azalt›r.

Y›kama Etkinli¤inin De¤erlendirilmesi
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YIKAMA ETK‹NL‹⁄‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LME NEDENLER‹

Yap›lan araflt›rmalarda araflt›rmac›lar görsel ve mikroskobik inceleme ile yap›lan te-

mizli¤in etkinli¤ini derecesini tarif eder.

DesCoteaux ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada görsel olarak temiz ol-

du¤u kabul edilen t›bbi araçlar›n oran› %91'i bulmas›na ra¤men mikroskobik olarak in-

celendi¤inde aletlerin %84’ünün üzerinde mikrobiyolojik yük oldu¤u görülmüfltür. 

Yine Rutala ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lan baflka bir araflt›rmada 660 yatakl› bir

hastanede kullan›ld›ktan sonra standart prosedürlerle temizlenen cerrahi aletlerin üze-

rindeki mikrobiyal yük araflt›r›lm›flt›r. Bu aletlerin %72’sinin üzerinde 0-10 CFU (colony-

forming units), %14’ünün üzerinde 11-100 CFU, %14’ünde de > 100 CFU mikrobiyal yü-

ke rastlanm›flt›r. Bu nedenle y›kama prosedürlerinde standart ifllemler ve düzenli kont-

roller sa¤lanmal›d›r. 

YIKAMA ETK‹NL‹⁄‹N‹ DE⁄ERLEND‹RME YÖNTEMLER‹

Etkin y›kama ve temizli¤in sa¤lanabilmesi için y›kama çeflitlerine göre oluflturulmufl

standartlar ve standartlarda belirtilmifl çeflitli etkinlik de¤erlendirme yöntemleri tan›m-

lanm›flt›r. Uluslararas› kabul edilebilir tek bir test yöntemi flu an için mevcut de¤ildir.

As›l amaç her bir uygulamada, do¤ru temizlik/dezenfeksiyon flartlar›n› yerine getirmek,

yerine getirildi¤ine dair mümkün oldu¤unca fazla kan›t sa¤lamakt›r.

T›bbi Cihazlar›n Görsel ‹ncelemesi

Tüm y›kama yöntemleri için ortak bir yöntem olmakla beraber paketlemeden önce

mutlaka tüm aletler görsel olarak incelenmelidir. T›bbi cihazlar görsel muayeneye

mümkünse bir büyüteç yard›m›yla tabi tutulur. Bu yöntemle hemoglobin art›klar› kolay-

ca tespit edilebilir, ancak örne¤in mukoza gibi renksiz kal›nt›lar için yeterli ve do¤ru bir

yöntem de¤ildir. Lümenli t›bbi cihazlar›n muayenesi de k›smen yap›labilir. 

Ultrasonik Y›kama Makineleri ‹çin Y›kama Etkinli¤i

1. Ultrasonik y›kay›c› test kiri: Ultrasonik y›kay›c›n›n y›kama etkinli¤ini üzerindeki

test kirinin tamamen temizlenmesi ile gösterir.

2. Lam testi: 1. Lam testi: Bir lam yüzeyine kurflun kalemle köflegenlerden geçen

çapraz çizgilerin y›kamada ç›k›p ç›kmad›¤›na bak›l›r.
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3. Alüminyum folyo testi: Bir parça alüminyum folyonun yüzeyine kalem benzeri bir

malzeme sar›l›r, ifllem s›ras›nda bekletilir. ‹fllem sonras› folyoda y›rt›k, çizik olufltu¤u in-

celenir. 

4. Kimyasal ‹ndikatör: Ultrasonik y›kay›c›n›n etkinli¤ini göstermek amac›yla kulla-

n›ma haz›r tüpler ticari olarak mevcuttur. ‹fllem öncesi yeflil olan rengin uygun ifllem

sonras› sar›ya dönmesi beklenir. 

Y›kay›c› Dezenfektörler ‹çin Y›kama Etkinli¤i ISO 15883

Bu standart, t›bbi cihazlar için y›kay›c›-dezenfektörlerde ifllem s›ralar›n›n do¤rulanmas›-

n›, ayn› zamanda bu ifllemlerin yeniden onaylama ve rutin izlenmesini düzenler. Sürekli ola-

rak etkili ve tekrar edilebilir ifllemlerin yerine getirilmesini sa¤lamak üzere izlemenin en az

k›sm› gerekli oldu¤undan yeniden do¤rulamay› yeniden yinelemek ve rutin izleme önemli-

dir. ISO 15883 temelde;

• IQ (montaj niteli¤i),

• OQ (operasyonel nitelik) ve

• PQ (performans niteli¤i) üzerinde yo¤unlafl›r.

Performans özelli¤i: Kullan›c›lara prosedürlere uygun monte edilen ve iflletilen

ekipman›n, sürekli olarak önceden belirlenen kriterlere uygun performans gösterdi¤ini

ve bu suretle ürünün özelliklerinin karfl›land›¤›n›n meydana ç›kar›lmas›n› gösteren ka-

n›tlar›n sa¤lanmas› ve dokümantasyon sürecidir.

Dezenfeksiyon etkisi: Nemli ›s›n›n dezenfeksiyon iflleminde belirli bir süre ve s›cak-

l›kta mikroorganizmalara karfl› ölümcül etkisi oldu¤u bilinmektedir. 15883 standard› ter-

mal dezenfeksiyon için A
0

de¤erini getirmektedir.

Y›kama Etkinli¤inin De¤erlendirilmesi
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Holding time for Holding time for Holding time for 
A0= 3000 A0= 600 A0= 600

Process (critical MP) (semicritical MP) (uncritical MP)

Temp (°C) sec min sec min sec min

65 94868 1581.1 18974 316.2 1897 31.6

70 30000 500.0 6000 100.0 600 10.0

75 9487 158.1 1897 31.6 190 3.2

80 3000 50.0 600 10.0 60 1.0

85 949 15.8 190 3.2 19 0.3

87 599 10.0 120 2.0 12 0.2

90 300 5.0 60 1.0 6 0.1

93 150 2.5 30 0.5 3 0.1

95 95 1.6 19 0.3 2 0.03



Standartta ad› geçen “A” harfi, 80°C’de 1 saniyede oluflan dezenfeksiyon etkisine efl

de¤er zaman› belirtmektedir. “D” de¤eri, belirli bir ›s›da mikroorganizma say›s›n› 1 log

seviyesine indirmek için gerekli süreyi belirler. “Z” de¤eri ise, D de¤erini 1 log oran›nda

azaltmak için gereken ›s› art›m miktar›d›r. E¤er belirlenen ›s› 80°C iken Z de¤eri 10 ise,

“A
0
” terimi kullan›l›r.

A
0

de¤eri 80°C’de mikroorganizmalar›n yok edilmesi için gerekli olan süreyi saniye

olarak belirler. Bu de¤er mikroorganizma çeflidine (mikobakteriler, mantarlar, virüsler

vs.) ve kullan›lacak olan aletin kullan›m amac›na göre de¤iflir. Örne¤in;

Kritik aletler (örn. cerrahi enstrumanlar) = 3000

Yar› kritik aletler (örn. anestezi ekipmanlar›) = 600

Kritik olmayan aletler (örn. sürgü) = 60

Y›kay›c› dezenfektörlerde etkin temizlik ve dezenfeksiyon için önemli koflullar:

• Do¤ru ayarlanm›fl s›cakl›k ve bekleme süreleri,

• Optimal, belirtilen su miktar›, kalitesi ve bas›nc›,

• Döner kol ve püskürtme (sprey) aparatlar›n›n düzgün iflleyifli,

• Deterjan ve kontrollü optimal dozaj konsantrasyonu.

Y›kay›c› Dezenfektörlerin Monitörizasyonu

• Mekanik temizli¤in yap›l›p yap›lmad›¤›n› gösteren kimyasal indikatörler (her çev-

rimde),

• Protein varl›¤›n› saptayan ninhidrin veya benzeri testler (haftada bir),

Emre YILDIZ PAMUK

7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 65



• Y›kama esnas›ndaki ›s›, zaman parametrelerinin ba¤›ms›z flekilde ölçülmesini sa¤-

layan elektronik kontrol sistemleri (her çevrimde) ile monitörize edilir (EN ISO 15883).

Kimyasal indikatörler (test kirleri): Y›kaman›n etkinli¤i, sprey jetlerinin y›kay›c› de-

zenfektör çemberinin içindeki etkinli¤i ve uygun flekilde çal›flt›¤› test kirleri ile test edi-

lir. ISO 15883-5’te 19 ayr› test kiri tan›mlanm›flt›r. Bunlardan en çok kullan›lan› baflta

kan ya da kan› temsil eden albumin, hemoglobin ve fibrinden oluflan kirdir. Bundan

baflka patates, yumurta/yumurta sar›s›, ya¤, süt de farkl› ülkelerde test kirleri olarak kul-

lan›lmaktad›r. 

Kabul kriteri görsel denetime dayanmaktad›r. Temizleme kalitesini test etmek için

gelifltirilmifl ve valide edilmifl ticari kirlilik testleri ve zorlaflt›r›c› aparatlar› mevcuttur.

Bunlar standardize edilmifl ve haz›rlamas› kolay (gerekti¤inde su ile kar›flt›r›larak) ço¤al-

t›labilir, nontoksik ve tekrarlanma sürecinde istikrarl›d›r. 

Protein kal›nt›lar› kontrolü (ninhidrin testi): Cerrahi aletlerin yüzeyi üzerinde kal-

m›fl olan protein kal›nt›lar›n› arginin vas›tas› ile tan›mlayabilen testlerdir. Yüzeyden sü-

rüntü al›n›r. Yaklafl›k 45 dakika inkübe edilerek elde edilen renge göre alet üzerindeki

protein miktar› hakk›nda bilgi verirler. Protein kal›nt›s› varsa aminoasitler, proteinler ve

peptitler ile reaksiyon s›ras›nda mor renk geliflimi görülmektedir. Ticari test flekilleri

mevcuttur. Bu testler yüzey veya lümendeki protein miktar›na göre renk de¤iflikli¤i gös-

terebilir, test üzerindeki renk skalas›na göre protein miktar› belirlenebilmektedir. 

Y›kama Etkinli¤inin De¤erlendirilmesi
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Lümenli aletleri ve fleksibl endoskoplar› refere eden, protein ya da polisakkarit ka-

l›nt›lar›n› tespit eden ürünlerde bulunmaktad›r. 

OPA metodu: Kal›nt› protein saptanmas›nda, sürecin do¤rulanmas› için kullan›labile-

cek çok kesin bir yöntemdir. Bu yöntemde medikal aletlerin üzerinde amino asitlerin

varl›¤›n› göstermek için ortofitalaldehid (OPA) kullan›l›r. 

Biüret metodu: Serumda mevcut proteinlerin kimyasal olarak ayn› flekilde reaksiyona

girdikleri varsay›m›na dayan›r. Proteinler, deriflik alkali ortamda bak›r iyonlar› ile me-

nekfle renginde kompleks olufltururlar.

Proses kontrol araçlar› (Process challenge devices) PCD: ISO 15883 standard›,

sterilizasyon öncesi y›kay›c› dezenfektör makinelerinde y›kanan aletlerin y›kama esna-

s›ndaki ›s›, zaman parametrelerinin ba¤›ms›z bir flekilde ölçülmesini gerektirmektedir. 

Y›kay›c› dezenfektörlerin ifllem s›ralar›n›n do¤rulanmas›n›, ayn› zamanda bu ifllem-

lerin yeniden onaylanmas› ve rutin izlenmesini düzenleyen EN ISO 15883 standard›na

göre; y›kama makinesi/dezenfektörlerden ç›kan her bir yük ›s›-zaman de¤erlerine göre

test edilmeli ve elde edilen sonuca göre kullan›lmal›d›r. 

Y›kay›c› Dezenfektör Elektronik Test Kontrol Sistemleri

• Y›kama/dezenfeksiyon makinelerinde ›s›-zaman monitörizasyonunun ba¤›ms›z

olarak ölçülmesini sa¤larlar.

• Y›kama/dezenfektörlerin termal dezenfeksiyonun baflar›s›n›, termal dezenfeksiyon

yapt›¤› süreyi, zaman-›s› aral›klar› vs. gibi detaylar›n grafik üzerinde analitik analizinin

yap›lmas›n› sa¤larlar. 

• Yaz›l›m üzerinden seçilecek kritik, yar›-kritik ölçme kriterlerine göre geçti/kald› flek-

linde kesin sonuç verirler. ‹flleme tabi tutulan yükün kabul edilip edilmeyece¤ini kesin

olarak bildirirler.
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