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hizmeti ile iliﬂkili infeksiyonlar önemli bir sa¤l›k sorunudur ve etken ço¤unS a¤l›k
lukla sa¤l›k hizmeti verilen kurumlarda çevresel yüzeylere kolonize olmuﬂ baz› mikroorganizmalard›r. Sa¤l›k hizmeti ile iliﬂkili infeksiyonlar ile mücadelede hastanelerde
çevresel ortamda kolonize olan hastal›k etkeni mikroorganizmalar›n temizlik ve dezenfeksiyon yöntemleriyle ortamdan uzaklaﬂt›r›lmas› önemli bir yer tutar. Çevresel yüzeylerin deterjanl› su ve bez kullan›larak temizlenmesi veya alkol, hipoklorit gibi bir yüzey dezenfektan› emdirilmiﬂ bez kullan›larak dezenfekte edilmesi baﬂl›ca kullan›lan yöntemlerdir. Ancak yetersiz temizlik, yetersiz dezenfektan miktar›, yetersiz uygulama süresi gibi bireysel uygulama hatalar›na ba¤l› olarak, elle yap›lan temizlik-dezenfeksiyon yöntemlerinin etkinli¤i s›n›rl› kalabilir.
Formaldehid gibi zehirli gazlar kullan›larak yap›lan “terminal dezenfeksiyon” yöntemleri günümüzde hastane ortamlar›n›n dezenfeksiyonunda kullan›lmamaktad›r. Ancak hastane ortam›ndaki çevresel yüzeyleri güvenli ve etkili bir ﬂekilde dezenfekte/dekontamine eden otomatize sistemlerle ilgili aray›ﬂlar halen sürmektedir.
Hidrojen peroksit bu amaçla kullan›lan dezenfektanlardan birisidir. Hidrojen peroksit
özel cihazlar ile mikropartiküller (aerolizasyon) veya buhar (vapour) formuna dönüﬂtürülüp dezenfekte edilecek oda içerisine püskürtülmektedir. Halen piyasada üç farkl› firma
(Sterinis, Steris ve Bioquell) taraf›ndan üretilen hidrojen peroksit dekontaminasyon/dezenfeksiyon cihazlar› bulunmaktad›r. Bu cihazlar küçük boyutlu ve hareketli olmalar› sayesinde odadan odaya taﬂ›nabilmektedir (Resim 1). Cihazlar otomatik olarak programlanabilmekte ve oda içerisinde insan müdahalesini gerektirmeden dezenfeksiyon iﬂlemi gerçekleﬂtirilebilmektedir. Hidrojen peroksit püskürtme iﬂlemi ortamda insan yokken, odan›n kap›-pencereleri ve havaland›rma sistemleri kapat›ld›ktan sonra yap›lmaktad›r.
Sterinis (Fransa) isimli otomatik cihaz; %5 hidrojen peroksit, %95 steril su, gümüﬂ
iyonlar› (< 50 ppm) ve ortofosforik asit (< 50 ppm) içeren solüsyonu (Sterusil) 8-12 μm
boyutlar›nda mikropartiküllere dönüﬂtürüp (aerolizasyon) hasta odas›na püskürtmektedir. Püskürtülecek solüsyon miktar› odan›n hacmine göre (3-6 mL/m3 dozunda) ayarlan7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011
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Resim 1. Sterinis (solda), Steris (ortada) ve Bioquell (sağda) firmalarına ait hidrojen peroksit püskürtme cihazları.

makta ve iﬂlemin bir döngüsü birkaç saat sürmektedir. Hasta odas›nda homojen bir ﬂekilde da¤›lan partiküller çevresel yüzeylerdeki mikroorganizmalar ile temas ederek dezenfeksiyonu gerçekleﬂtirmektedir. Hidrojen peroksit, uyguland›ktan sonraki iki saat
içinde %99.9 oran›nda su ve oksijene dönüﬂmektedir. Bu yöntemin zehirli ve koroziv olmad›¤›, elektrik sistemlerine zarar vermedi¤i belirtilmektedir. Bu nedenle uygulama bittikten hemen sonra hasta odas› tekrar hizmete aç›labilmektedir.
Steris (ABD) firmas› taraf›ndan piyasaya sürülen otomatik cihaz %35 konsantrasyondaki hidrojen peroksit solüsyonunu (Vaprox) buhar (vapour) formuna dönüﬂtürerek oda
havas›na püskürtmektedir. Sistem çal›ﬂmaya baﬂlay›nca cihaz taraf›ndan önce oda havas›ndaki rölatif nem oran› azalt›lmaktad›r. Ard›ndan hidrojen peroksit buhar› oda havas›na püskürtülmektedir. Bu cihaz›n üretti¤i hidrojen peroksit buhar› yo¤uﬂmadan
(kondansasyon olmadan) oda havas›nda yüksek konsantrasyonlarda kalabilmektedir.
Dekontaminasyon iﬂlemi gerçekleﬂtikten sonra ortamdaki hidrojen peroksit su ve oksijene dönüﬂmektedir. Bu nedenle sistemin çevre dostu oldu¤u ve ortamdaki malzemelere zarar vermedi¤i vurgulanmaktad›r.
Bioquell (‹ngiltere) marka cihaz %35’lik hidrojen peroksit içeren solüsyonu buhar
ﬂekline (yaklaﬂ›k 1 μ boyutunda partiküller) dönüﬂtürerek oda havas›na püskürtmektedir. Ortamdaki hidrojen peroksit buhar› doygunluk noktas›na ulaﬂt›¤›nda oda içindeki
yüzeylerde yo¤uﬂmaktad›r (kondansasyon). Dekontaminasyon iﬂlemi sonunda oda havas›ndaki hidrojen peroksit katalitik olarak su buhar› ve oksijene dönüﬂtürülmektedir.
‹ﬂlem sonunda özel detektör ile oda havas›ndaki hidrojen peroksit buhar seviyesi ölçülebilmekte ve istenilen düzeyin (< 1 ppm) alt›nda ise oda kullan›ma aç›labilmektedir.
Sistemin, zehirli at›k b›rakmad›¤› için insan sa¤l›¤› aç›s›ndan güvenli ve çevre dostu oldu¤u, elektrikli cihazlar da dahil olmak üzere hasta odas›nda bulunan materyallere za50
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rar vermedi¤i belirtilmektedir. Otomatik püskürtme cihaz› standart aksesuarlar› içinde
uzaktan kumanda cihaz› ve hidrojen peroksit buhar detektörü de bulunmaktad›r.
Yukar›da isimleri verilen sistemler hasta odas›, yo¤un bak›m ünitesi, ambulans gibi
sa¤l›k hizmeti verilen birçok alanda dezenfeksiyon/dekontaminasyon etkinli¤i aç›s›ndan
denenmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda; metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), Serratia ve
Acinetobacter baumannii, Bacillus atrophaeus, Clostridium difficile ve Mycobacterium tuberculosis gibi çok say›da patojen test mikroorganizmas› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmalarda hidrojen peroksit dezenfeksiyon sisteminin çevresel yüzeylerdeki
patojen mikroorganizmalar üzerine etkinli¤i de¤erlendirilmiﬂ ve genel olarak etkili bulunmuﬂtur. Ancak hidrojen peroksidin ortamda organik materyal varl›¤›nda patojen
mikroorganizmalara karﬂ› etkilili¤i de¤erlendirilmemiﬂtir. Di¤er taraftan, bu çal›ﬂmalarda hidrojen peroksidin dolap içi, çekmece içi gibi hidrojen peroksit partiküllerinin nispeten daha zor ulaﬂabilece¤i alanlarda bulunan mikroorganizmalar üzerine etkinli¤i detayl› olarak incelenmemiﬂtir.
Hastanemizde bu amaçla yürüttü¤ümüz bir çal›ﬂmada, hidrojen peroksidin (Sterinis
sistemi, 6 mL/mm3 doz) test diskleri üzerine inoküle edilen A. baumannii ve metisiline
dirençli Staphylococcus aureus izolatlar›na karﬂ› etkinli¤i bir hasta odas›nda test edilmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada Sterinis sistemi oda içerisinde aç›k alanlarda bulunan test disklerinde
%100 mikrobiyolojik eradikasyon sa¤lam›ﬂt›r. Ancak çekmece içi veya kapakl› petri pla¤› gibi hidrojen peroksit partiküllerinin nispeten daha zor ulaﬂaca¤› alanlardaki disklerde mikrobiyolojik eradikasyon s›n›rl› kalm›ﬂt›r. A. baumannii ve MRSA bakterileri solüsyonlar›na %5 oran›nda steril serum eklenerek test diskleri üzerine inoküle ettikten sonra yap›lan testlerde; ortamda organik materyal varl›¤›n›n hidrojen peroksitin dezenfektan etkinli¤ini belirgin ﬂekilde azaltt›¤› saptanm›ﬂt›r.
Sonuç olarak; hastane ortam›ndaki patojen mikroorganizmalar›n dezenfeksiyonu için
hidrojen peroksit püskürtme sistemi uygulamas› kolay, güvenli ve etkili bir yöntem olarak
görünmektedir. Ancak iﬂlem öncesinde ortamdaki yüzeylerde bulunabilecek organik maddelerin standart yöntemlerle (su-deterjan-silme) temizlenmesi çok önemlidir. Ayr›ca, cihaz
yard›m›yla yap›lan hidrojen peroksit dezenfeksiyon sistemiyle elle yap›lan standart dezenfeksiyon yöntemi (dezenfektan emdirilmiﬂ bezle silme) maliyet ve uygulama kolayl›¤› gibi
aç›lardan iyi k›yaslanmal›d›r. Di¤er taraftan hidrojen peroksit partiküllerinin/buhar›n›n oda
içerisindeki tüm alanlara yeterli penetrasyonu konusunda ileri çal›ﬂmalara gerek vard›r.
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