
nfeksiyon kontrolü, bilimsel çal›flmalar, teknoloji alan›ndaki geliflmeler ve infeksi-

yon hastal›klar›nda son durum nedeniyle sürekli gündemdeki yerini korumaktad›r.

Bu konuda de¤iflen bilgi h›zla ürüne dönüflmekte ve yeni standartlarla uygulamaya gir-

mektedir. ‹nfeksiyon kontrolü uygulamalar›, bir toplam kalite yönetimi ya da bir risk yö-

netimi olarak ele al›nd›¤›ndan “sürekli süreç iyilefltirme” kavram› gere¤i de¤iflmektedir.

Ayr›ca son y›llarda çevreci yaklafl›mlar “yeflil difl hekimli¤i infeksiyon kontrolü” kavram›-

n› tetiklemifltir.

CDC-2003 yönergesine göre her difl hekimli¤i klini¤inin yaz›l› bir infeksiyon kontrol

program› olmal›d›r. Difl hekimli¤i infeksiyon kontrol program›n›n amac› difl hekimli¤i

çal›flanlar›n›n mesleklerinden ötürü, hastalar›n da sa¤l›k hizmeti alma s›ras›nda karfl›la-

flabilecekleri infeksiyon risklerini azaltan güvenli bir çal›flma ortam› sa¤lamakt›r. En yay-

g›n bulaflma riski hastadan sa¤l›k çal›flan›nad›r. Difl hekimli¤i sa¤l›k çal›flanlar› aç›s›n-

dan gerek hasta bafl›nda gerek aletleri yeniden kullan›ma haz›rlama sürecinde kazara

keskin aletlerle perkütan yaralanma riski vard›r. New York Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fa-

kültesinde 10 y›ll›k bir çal›flmada alet temizli¤i s›ras›nda keskin aletle yaralanma oran›

%41 olarak bildirilmifltir. Temizlik sonras› paketleme s›ras›nda, sterilizasyon cihaz›na

yerlefltirme s›ras›nda pofleti delen bir uç da yaralanmaya neden olabilir. ‹nfeksiyon

kontrol rehberleri yay›mlanana kadar “yaralanmalar yap›lan iflin gere¤i” olarak kabul

edilir ve bildirilmezdi.

Günümüzde infeksiyon kontrol program›n›n en önemli k›sm›n› yaralanma ve infek-

siyöz materyalle temas riskini en aza indirecek ürün ve teknoloji seçimi ve kullan›m›

oluflturmaktad›r. Son y›llarda bu konuda difl hekimli¤ine giren ürünler alet kasetleri ve

malzeme küvetleridir. Bu ürünler, hasta tedavisinin alet ve malzeme düzenini ve daha

sonraki hasta için de yeniden temin sürecini güvenilir ve zaman kazand›r›c› bir “alet yö-

netim sistemi” içinde gerçekleflmesini sa¤lar.
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Alet Kasetleri

Alet kaseti özel bir tedavi uygulamas›n›n tüm alet ve araç gereçlerini içindeki özel

yerlerde bir arada tutan metal ya da plastikten yap›l› delikli bir tafl›ma sistemidir. Bir an-

lamda çok say›daki aletleri, setler halinde düzenleme sistemidir. Öncelikle bir tedavi uy-

gulamas›nda aletlerin ayr› ayr› paketler halinde bir araya getirilme kalabal›¤›n› ortadan

kald›r›r. Böylece baz› aletlerin unutulma ve yap›lan iflte aksama olas›l›¤› da ortadan kal-

kar. Hasta tedavisinde tüm gerekli aletler önceden düflünüldü¤ünden sonraki hasta için

hasta bafl› haz›rl›k süresi de k›sal›r. Tasarruf edilen zaman hastalarla ya da çal›flma eki-

bi ile daha verimli olarak kullan›labilir. 

Alet kasetleri hasta bafl›nda araç gereçlerin kullan›lacak miktarda (tek dozluk) bulun-

durulmas›n› sa¤lar. Böylece kullan›lmayanlar›n kirlenmesi ve yeniden sterilizasyonu ön-

lenir. 

Tedavi s›ras›nda alet kaseti düzeninden alet kullan›m› ve geri yerine b›rak›lmas›, te-

davi sonunda hasta bafl›ndan aletlerin geri toplanmas› ve sterilizasyon alan›na tafl›n-

mas›n› kolaylaflt›r›r. 

Sterilizasyon alan›nda aletlerin temizlik, çalkalama, kurulama, paketleme, sterilizas-

yon, depolama ve yeniden hasta bafl›na getirme ifllemlerinden oluflan yeniden kullan›-

ma haz›rl›k sürecini kolaylaflt›r›r. Temizlikte aletlerin tek tek ellenmesi, sterilizasyon için

tek tek paketlenmesi ve sonra paketleri bir araya getirmek için harcanacak zaman› ciddi

olarak azalt›r. Alet kaset sistemi ile ifllem bafl›na 5-10 dakika kazan›l›r. Aletlerin yeniden

kullan›ma haz›rl›k ifllemleri s›ras›nda kaybolma ve zarar görme olas›l›klar›n› ortadan kal-

d›r›r.

Difl hekimli¤i metal aletlerinin ço¤u yüksek kalite paslanmaz çelikten yap›l›d›r; y›p-

ranma ve afl›nmaya dirençlidir. Ancak aletlerin bu kapasiteleri birbirlerine ve yüzeye

çarpma yüzünden; temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon ifllemlerinden ve yap›lan yan-

l›fllardan ciddi zarar görür. Zarar gören aletlerin ise ifl görme kapasitesi azal›r ve yeni-

lenmeleri gerekir. Alet kaset sistemi, aletlerin zarar görme olas›l›¤›n› en aza indirir ve

yenileme gereklili¤i gibi s›k›nt›lar yaflanmaz. Ayr›ca, alet kaset sistemiyle kazan›lan za-

man, atlanan alet bak›mlar› ve keskin aletlerin bileme ifllemlerinin düzenli olarak yap›-

labilmesi için kullan›labilir; bu da hem aletlerin ömrünü hem verimlili¤i art›r›r. Bu ayn›

zamanda para tasarrufu anlam›na gelir. 

Kat› s›zd›rmaz bir kap içinde sterilizasyon alan›na getirilen alet kasetleri do¤rudan

ultrasonik temizleyici, y›kay›c› dezenfektöre ya da otoklava sokulabilir. Delikli alet kase-

ti su, kimyasallar ya da buhar girifline olanak verir. Alet kasetleri bir bütün olarak temiz-

lik, çalkalama, kurulama sonras› aç›larak içine gazl› bez, pamuk tampon gibi eklemeler

yap›labilir. Otoklav sterilizasyonu için paketlenirken alet kaseti içine iç indikatör kon-

mal› ve paket malzemesi içini göstermeyen yap›daysa d›fl indikatörü de olmal›d›r. 

Alet kasetleri kontamine aletlerle en az düzeyde temas edilmesini sa¤lad›¤›ndan ya-

ralanma riskini azalt›r. Son y›llarda infeksiyon kontrol rehberleriyle difl hekimli¤i çal›-

flanlar›n›n keskin alet yaralanmalar›ndan korunmas›na yard›mc› olacak mühendislik ve
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ifl yapma kontrolleri zorunlu olmufltur. Bu kontroller s›kl›kla birlikte kullan›l›r. Mühen-

dislik kontrolü örnekleri tek kullan›ml›k kesici ve delici alet at›k kab›, güvenlikli aneste-

zi fl›r›ngas›, güvenlikli bistüri, rubber dam ve yaralanmay› önleyecek yeni dizayn difl

ünitleridir. ‹fl yapma kontrolleri ifl yapma tarz›nda yaralanmay› önleyecek flekilde de¤i-

fliklik yap›lmas›d›r; örne¤in anestezi i¤nelerinin i¤ne kapat›c› ile ya da tek el yöntemiy-

le kapat›lmas›, kapat›lmadan elden ele geçirilmemesi, atmadan önce i¤nenin bükülme-

mesi ya da ç›kar›lmamas›d›r. Bir alet kaseti hem mühendislik hem ifl yapma kontrolü

sa¤lar. Aletler bir kasette daha düzenli halde bulundu¤undan hasta bafl› ifllemlerinde

aletlere uzan›ld›¤›nda yaralanma riski azd›r. Alet kaseti yap›s›na i¤ne kapama ayg›t› ek-

lenmesi, tek elle kapamaya yard›mc› olur ve bu ayg›t› ayr›ca sat›n alma gereklili¤ini or-

tadan kald›r›r. 

Alet kasetleri otoklav›n afl›r› yüklenmesini önleyerek sterilizasyon etkinli¤ini etkiler.

Otoklavda steril edici buhar›n kasetin her yüzeyine temas edebilmesi için alet kasetleri

dik olarak yerlefltirilmelidir. Otoklav haznesinde alet kasetlerini dik tutacak düzenek ol-

mal›d›r; yoksa edinilmelidir. Otoklav sterilizasyonunda yükün metal ya da tekstil olma

özelli¤ine göre yük a¤›rl›¤› çok önemlidir. Otoklav yap›mc›n›n belirledi¤i a¤›rl›k s›n›r›

a¤›r yekpare tepsiler yerine hafif alet kasetlerinin kullan›m› sayesinde afl›lmaz; bu da

otoklav cihaz›n›n bozulmas›n› önler.

Alet kaseti kullan›m› steril paketlerin saklama (depolama) ifllemini de kolaylaflt›r›r. Ay-

r› ayr› paketler için farkl› yerlerde ve çok say›da dolap ve çekmece gereklili¤ini azalt›r. Te-

davi alan›nda depolama yerine sterilizasyon alan›nda depolama ve bir merkezden da¤›t›m

da hem tedavi alanlar›n› geniflletir hem iflleri kolaylaflt›r›r. Kasetler di¤er paketlenmifl ma-

teryallere göre daha fazla yer kaplayabilece¤inden dolap ya da çekmecenin geniflli¤i ka-

setlere göre ayarlanmal›d›r. Paketlenmifl alet kasetleri, di¤er alet paketlerine göre y›rt›l-

maya daha dayan›kl›d›r. Bu da yeniden steril edilme gereklili¤ini ortadan kald›r›r. 

Alet kaset sisteminin en önemli yarar›, zaman kazand›rmas› ve ifl verimlili¤ini art›r-

mas›d›r.

Alet Kasetinde Aranacak Özellikler 

• Delikli olmal›: Ultrasonik temizleyici ya da y›kay›c› dezenfektör ve otoklavda ultra-

sonik dalgalar, deterjan, su buhar› gibi temizleyici ya da steril edici ajanlar›n içine gir-

mesine olanak verecek flekilde delikli olmal›d›r. Delikler aletlerin kasetten d›flar› ç›k›nt›

yapmas›na olanak vermemelidir.

• Boyut uygunlu¤u: Kullan›lmakta olan ultrasonik temizleyici ya da y›kay›c› dezen-

fektör ve otoklava girecek boyutta olmal›d›r. 

• Materyal uyumlulu¤u: Kasetler paslanmaz çelik, plastik ya da alüminyumdan yap›-

l›d›r; kullan›lmakta olan ultrasonik temizleyici ya da y›kay›c› dezenfektör ve otoklavla

uyumlu olmal›; bozulmamal›d›r. Örne¤in; plastik kasetler kuru s›cak hava sterilizatörü-

nün yüksek s›cakl›¤›ndan zarar görebilir.

• Eklem yerleri: Kasetin tam kapanmas›n› sa¤layacak flekilde aç›l›p kapanmay› sa¤-

lamal›; dayan›kl› olmal›, kopmamal›d›r.
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• Mandal: Mandal›n düzgün çal›flt›¤›ndan emin olunmal›; kapan›p aç›lmas› kolay ol-

mal›d›r.

•  Tan› etiketleri ve çeflitli renkler: Kasetler etiket ve farkl› renklerle kolay ay›rt edile-

bilmelidir.

• ‹ç düzene¤i ve aksesuarlar: Kaset içinin aletleri tutan raylar›, tutucular› ve raflar›-

n›n aletlerin çizilmesini önleyecek yap›da örne¤in yumuflak materyalden olmas›na, tu-

tucular›n sa¤laml›¤›na dikkat edilmelidir. Kaset içindeki rubber dam kelepçeleri, anes-

tezi fl›r›ngalar›, frezler, amalgam godeleri, hava su fl›r›ngas› uçlar› gibi aksesuarlar› yer-

lefltirecek ek düzenekler de aranmal›d›r. Ayr›ca i¤ne kapama ayg›t›n›n monte edildi¤i ka-

setler de bulunmaktad›r.

Malzeme Küvetleri

Alet kasetleri yan›nda sert ve s›zd›rmaz küvetler içinde özel bölmeleri ile sarf malze-

melerinin kolay görülebilir ve tafl›nabilir flekilde düzenlenmesini sa¤layan bir tafl›ma

sistemidir. Piyasada yap›lan ifle göre farkl› renklerde Hu-Friedy, Dux Dental, L&R Manu-

facturing ve Zirc Company’e ait kasetler ve küvetler bulunmaktad›r. Örne¤in; bir kompo-

zit uygulamas›n›n gerekli tüm sarf malzemeleri için mavi küvet ve aletleri için de mavi

rayl› kaset vard›r. Bu renk eflleflmesi çabuk ay›rt edilmeyi sa¤lar. Amalgam, endo, kuron

köprü, fissür örtücü, veneer ve kompozit küvetleri yan›nda; tedavi/kuron köprü, endo,

muayene ve hijyen kasetleri bulunmaktad›r. Hu-Friedy küvetlerine yap›m aflamas›nda

EPA onayl› antimikrobiyal özellikli “microban koruyucu” kat›lm›flt›r; bu sayede yüzeyde

leke, koku ve bozulmaya neden olabilecek mikroorganizma üremesi engellenir.

Efllefltirilen alet kaseti ve küvet, bir ifllem için gerekli alet ve malzemenin çekmece-

lerden ve di¤er saklama alanlar›ndan ayr› ayr› al›nmalar› için harcanan zaman› muazzam

azalt›r. Muayene ya da tedavi odas› eksiksiz olarak hemen haz›rlanabilir. Ayn› zamanda

bir tedavi uygulamas›nda geliflebilecek de¤ifliklik do¤rultusunda alet ve malzeme de¤i-

flikli¤i de hemen sa¤lanabilir. 

Kaset ve küvet kullan›m›yla herfleyin kolay görülebilir ve ulafl›labilir olmas› mal stok

kontrolünü de olumlu etkiler; eksikler zaman›nda ve uygun fiyata temin edilebilir.

Mobil Teknoloji

Bir dakika farkla yeni bir uygulamaya geçebilmeyi sa¤lar. Özellikle klinik odalar›nda

ifl yapacak %90 malzeme var ve geri kalan %10’unun baflka bir yerden gelmesi gerekiyor-

sa bunlar hareket eder hale getirilebilir. Mobil teknoloji ile ilgili en yayg›n uygulama

“endo arabas›”d›r. Uygulamalar ak›lc› ve verimli yaklafl›mlarla yeniden flekillenmektedir.

Hareketli olmaya aday di¤er uygulamalar ortodonti, cerrahi, sedasyondur. Hareketli

ekipmanlarla yap›lan uygulamalarda da infeksiyon kontrol önlemleri atlanmadan yeri-

ne getirilmelidir.

Alet Yönetim Sisteminin Avantajlar›

• Güvenlik: Kontamine aletlerin daha az ellenmesi nedeniyle yaralanma riskini en

aza indirir. Tafl›ma s›ras›nda aletlerin düflme riskini azalt›r. Kasetler do¤rudan ultraso-
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nik temizleyici ve y›kay›c› dezenfektöre konabilir. Küvetler sert ve s›zd›rmazd›r. Konta-

mine aletlerin güvenli olarak tafl›nmas› sa¤lan›r.

• Sterilite: Alet düzeni etkin sterilizasyon için uygun aral›kl›d›r. Otoklav›n afl›r› yük-

lenmesi önlenir. Paketlenmifl halde sterilizasyon sonras› saklamada güvenlidir.

• Verimlilik/Etkinlik: Hasta tedavi tipine göre farkl› renk kodlar›yla kolayca tan›mla-

nabilir. Aletler set halinde düzenlenmifl ve depolanm›fl oldu¤undan yeniden bir araya

getirilme süresi söz konusu de¤ildir. Çal›flma ekibinin e¤itimi kolayd›r ve hasta bafl› ve-

rimlili¤i yüksektir. Eski kal›n metal küvetlerden daha az yer kaplar. Paketleme iflini azal-

t›r. Gelir getirici aktivitelere daha çok zaman kal›r. 

• Maliyet: Temizlik s›ras›nda aletler güvenli bir flekilde bir arada tutuldu¤undan za-

rar görmeleri önlenir. Tafl›ma s›ras›nda alet kay›plar› önlenir. Depolama, tafl›ma ve ifl-

lemler s›ras›nda aletlerin zarara u¤rama olas›l›¤›n› azalt›r. 

Sonuç 

Son y›llarda infeksiyon kontrol önerileri do¤rultusunda son teknoloji ürünleri art-

m›flt›r. Bu ürünlerden olan alet kasetleri ve malzeme küvetleri difl hekimli¤i infeksiyon

kontrol uygulamalar›nda güvenli bir çal›flma ortam› sa¤lamak için ak›lc› ve etkin bir yak-

lafl›md›r.
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