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ir tedavi esnas›nda klinik sette kullan›lm›ﬂ tüm alet ve malzemeler kontamine ka-

B bul edilir. Kontamine aletlerin yeniden kullan›m› temizleme, paketleme, sterilizas-

yon ve saklamay› da içine alan birtak›m zincirleme iﬂlemler dizisini gerektirir. Alet temizli¤i, aletlerin yeniden kullan›lmak üzere haz›rlanmas›nda en önemli aﬂamad›r. Temizlik iﬂlemi ile hasta üzerinde kullan›lm›ﬂ aletlerin tükürük, kan, doku parças› gibi biyolojik materyallerden ya da siman gibi malzeme art›klar›ndan ar›nd›r›l›r. Bu art›klar
kimyasal ya da ›s› ile sterilizasyonun mikroorganizmalar üzerine do¤rudan etki etmesini engelleyebilir. ‹yi bir temizlik ile kirler uzaklaﬂt›r›larak sterilizasyon iﬂleminin aletin
tüm yüzeyine temas etmesine olanak sa¤lan›r.
Kontamine alet üzerindeki proteinler, mikroorganizmalar ve lipopolisakkaridler “biyolojik yük” olarak adland›r›l›r. Alet üzerindeki ya¤lar ve proteinler kimyasal dezenfektanlar›n etkisini geciktirir ya da inaktive eder. Aletler üzerindeki kurumuﬂ kan ise içerdi¤i demir, asit, sodyum klorid ve oksijenden dolay› aletler üzerinde korozyona ve ayr›ca
steril ancak kirli bir görüntüye neden olur. Tüm bunlar›n yan›nda, steril edilmiﬂ olsa bile mikroorganizmalar›n parçalanmas› sonras›nda ortaya ç›kan endotoksinler sterilizasyon iﬂlemi ile inaktive olmazlar; baﬂka bir canl› dokuda toksik etkiye neden olabilir. Endotoksinle kontamine olmuﬂ aletlerle yap›lan ameliyat sonras› ciddi iltihapsal (inflamatuvar) reaksiyonlar oluﬂabilme riski vard›r.
Kuru biyolojik yükün kald›r›lmas› daha güç oldu¤undan aletler kullan›ld›ktan sonra
mümkün oldu¤unca k›sa sürede temizlenmelidir. Üzerlerindeki biyolojik yükün kurumamas› ve gevﬂeyerek uzaklaﬂt›r›lmas› için aletler bir solüsyonun içinde bekletilerek ›slak
kalmas› sa¤lanmal›d›r. “Ön ›slatma” ad› verilen bu aﬂamada kullan›lan solüsyon bir deterjan, dezenfektan/deterjan ya da enzimatik bir temizleyici olabilir. Aletlerin ›slat›lmas›nda amaca en uygun solüsyon kan ve tükürükteki proteinleri parçalayabilen proteaz7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011
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lar› içeren enzimatik solüsyonlard›r. Islakl›k süresinin uzamas› korozyona neden olabilece¤inden süre üç saatten az olmal›d›r.
Alet temizli¤i elde ya da ultrasonik temizleyici ve y›kay›c› dezenfektörlerde yap›labilir. Bu aﬂama, yapan›n yaralanma riski ve aletlerin zarar görmesi aç›s›ndan da önem taﬂ›r. Alet temizli¤inin elde yap›lmas›, infeksiyon kontrol önlemlerinin mikroorganizmalarla temas›n en aza indirilmesi ya da önlenmesi ﬂeklindeki birincil yaklaﬂ›ma uygun de¤ildir. Elde y›kamada batma, s›yr›k ve kesik ﬂeklinde yaralanma riski yüksektir. Cerrahi
aletlerin elde temizlenmesi, aletlerin üzerindeki mikroorganizma say›s›n› azaltmak yerine yükseltmektir. Özellikle frezler, matriks bandlar› ve kanal e¤eleri gibi yüzeyi karmaﬂ›k
yap›daki alet ve malzemenin elde etkin olarak temizli¤i çok güçtür. Elde temizlik mikrop
yükünü azaltmas›na ra¤men y›kama sonras› rekontaminasyona neden olmas›n›n yan›nda zaman al›c› bir iﬂlemdir. Günümüzde aletlerin elde temizli¤i art›k terk edilmesi gereken bir yöntemdir; sadece üretici firman›n talimat›nda aletin temizli¤inin otomatize süreçlere uygun olmad›¤› belirtildi¤inde kullan›lmal›d›r.
Alet temizli¤inde uzun kollu önlük, kal›n mutfak tipi eldiven, maske ve gözlük kullan›lmal›d›r. Alet üzerindeki proteinlerin koagüle olmamas› için so¤uk su kullan›lmal›d›r.
Sonraki aﬂamada ›l›k su/deterjan kullan›labilir. Aletler temizlendikten sonra kurulanmal›d›r. Aletler temizlik iﬂleminden sonra gözle kontrol edilmeli; kir ve art›k varsa temizlik
iﬂlemi yinelenmelidir. Aletlerin gerekti¤inde bak›m ve onar›mlar› yap›lmal›; fonksiyon
kontrolleri de atlanmamal›d›r. Baz› aletlerin temizlenmeden ve steril edilmeden önce
demonte edilmesi gerekebilir. Özellikle yeni bir cihaz›n yeniden kullan›ma haz›rlanma
iﬂlemlerinde üretici firman›n talimatlar›n› izlemek çok önemlidir; cihaz›n y›kay›c› dezenfektör ve ultrasonik temizleyicilere dayan›kl›l›¤› test edilmeli ve elde temizlik gerektirip
gerektirmedi¤i bilinmelidir.
Yaralanma riskini en aza indirmek için aletler için “kaset sistemi” kullan›labilir. Kaset sistemi diﬂ hekiminin yapaca¤› iﬂe uygun olarak gerekli tüm alet ve malzemenin yerleﬂtirildi¤i, hafif delikli metal ya da plastik taﬂ›y›c›da oluﬂturulan bir settir. Bu sistem ile
aletlerin kullan›ld›ktan sonra tek tek ayr›lmas›na, da¤›n›k b›rak›l›p y›kan›p kurulan›p paketlenmek için ellenmesine gerek kalmamaktad›r.
Ultrasonik Temizleyici
Ultrasonik temizleyici insan kula¤›n›n duyma s›n›r›n›n ötesindeki ses dalgalar›n›n
(20-120 kHz) bir s›v› içinde mikroskobik kabarc›klar›yla “kavitasyon” olarak adland›r›lan
“ﬂiddetle içine çökme etkisi” yaratmas› sonucunda sal›nan enerji ile çal›ﬂ›r. Bu etki, temizleme solüsyonunun da katk›s›yla alet yüzeylerindeki tüm kirleri ufak girintiler içinde
bile olsa temizler.
Ultrasonik temizleyicide kullan›lacak solüsyonlar hakk›nda üretici firman›n önerileri
mutlaka dikkate al›nmal›d›r. Bildi¤imiz bulaﬂ›k deterjanlar›n› kullanmak sak›ncal›d›r.
Bunlar›n baz›lar› oldukça alkalen olabilir; paslanmaya karﬂ› koruyucular› veya durulama
maddeleri içermeyebilirler. Günümüzde tükürük ve kan gibi birikintileri etkin bir ﬂekilde uzaklaﬂt›r›labilen enzim çözücülü solüsyonlar› piyasada bulmak mümkündür.
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Uygun solüsyonun kullan›lmas› kadar, solüsyonun etkinlik süresinin de dikkate al›nmas› ﬂartt›r. Bu tür solüsyonlar›n kullan›m süreleri de¤iﬂiktir. En iyisi her seferinde yeni solüsyon haz›rlamakt›r. Her günün sonunda ultrasonik temizleyici boﬂalt›lmal›, temizlenmeli ve kuru b›rak›lmal›d›r. De¤iﬂtirilmemiﬂ ultrasonik temizleyici solüsyonunda
temizlenen cerrahi aletler üzerinde endotoksin kontaminasyonu oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Ultrasonik temizleyicide aletlerin daha iyi temizlenmesinde ön ›slatmadan sonra ultrasonik temizli¤in yap›lmas›n›n daha etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Ön ›slatman›n kanal
e¤eleri için yararl› olmad›¤›; ultrasonik temizleyicide iﬂlem süresinin beﬂ-10 dakika olmas›n›n uygun oldu¤u; ancak az say›daki e¤enin üzerinde gene de birikintilerin kald›¤› saptanm›ﬂt›r. Bu durum kanal e¤elerinin tek kullan›ml›k olmas› gere¤ini iﬂaret etmektedir.
Uygun bir temizlik için aletlerin solüsyona tamam›n›n bat›r›lm›ﬂ olmas›na dikkat
etmek gerekir. Üretici firman›n birlikte sundu¤u sepetler kullan›lmal›d›r; aletler asla
tank›n dibine yerleﬂtirilmemelidir. Sepet aﬂ›r› yüklenmemeli ve aletlerin üst üste gelmesine izin verilmeden tamamen y›kama solüsyonuna batmas›na özen gösterilmelidir. Eklemler ve ba¤lant›l› aletler tamamen aç›lmal› ve bat›rmadan önce uygun yerde sökülmelidir. Sepetten de cihaz içine düﬂebilecek parçalar temizlenecekse sepete
uygun bir taﬂ›y›c› içine yerleﬂtirilerek konmal›d›r. Alet kasetleri cihaza, temizleme solüsyonu etrafa s›çrat›lmadan sokulmal›d›r. Ultrasonik temizleyici aletlerin üzerindeki biyolojik kirden aerosol yaratabilece¤inden cihaz çal›ﬂt›r›l›rken ve sonras›nda kapa¤› kapal› olmal›d›r. ‹ﬂlem sonunda aletler cihazdan sepetle birlikte, sepet tutaçlar›ndan tutularak ç›kart›lmal› ve s›çratmadan suyla çalkalanarak duruland›ktan sonra
kurulanmal›d›r. Böylelikle aletlerin üzerine yap›ﬂ›k olarak kalabilen solüsyonun ve
içinde kir ve mikroplar›n uzaklaﬂt›r›lmas› sa¤lanmal›d›r. Ultrasonik temizleyici suya
ba¤lanabilen özellikte ise durulama iﬂlemi makinenin içinde gerçekleﬂir; bu nedenle
ayr›ca durulamaya gerek kalmaz.
Ultrasonik temizleyiciden ç›kan aletlerin hala kontamine olduklar› unutulmamal›d›r.
Bu iﬂlemler s›ras›nda aletler ya da kasetler asla elle tutulmamal› batma ve yaralanmalara karﬂ› kal›n eldivenlerle çal›ﬂ›lmal›; maske de tak›lmal›d›r.
Temizlik bittikten sonra aletler çok dikkatli bir ﬂekilde gözle incelenmeli, yeterince
temiz de¤ilse makinenin süresi uzat›lmal›, temizse de en etkili süreyi bulana kadar k›salt›lmal›d›r. Ultrasonik temizleyicinin kullan›m› s›ras›nda duyulan çal›ﬂma sesinin yüksekli¤ine aldanmamal›d›r. Baz› cihazlar çok gürültülü çal›ﬂ›p yeterli temizlik yapamazken, baz›lar› sessiz çal›ﬂ›r, ama iyi temizler. Bazen cihaz›n bir yerindeki aletler bir baﬂka
yerine göre az temizlenebilir. Bu nedenle cihaz›n etkinli¤i düzenli olarak ayda bir (‹ngiltere’de üç ayda bir) yap›lan “folyo testi” ile kontrol edilmeli ve tüm sonuçlar kaydedilmelidir.
Folyo testi: Ultrasonik temizleyici yeni haz›rlanan solüsyon ile doldurulur. Bir alüminyum folyo
ka¤›d›, cihaz›n kenarlar› ve dibine de¤meyecek büyüklükte kesilir. Cihaz›n üst yan kenarlar› üzerine yerleﬂtirilen bir çubu¤a sar›larak solüsyon içine sark›t›l›r. Cihaz›n ›s›t›c›s› çal›ﬂt›r›lmadan 20-60 saniye çal›ﬂt›r›l›r. Ç›kar›lan alüminyum folyo üzerinde oluﬂan deliklerin düzenli da¤›lm›ﬂ olmas› cihaz›n her noktas›nda eﬂit temizledi¤inin göstergesidir.
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Y›kay›c› Dezenfektör
Y›kay›c› dezenfektörler genel olarak so¤uk su ile baﬂlayan ve 30-93°C aras›ndaki s›cakl›kta çal›ﬂan programlarla aletlerin otomatik olarak y›kanmas› ve dezenfeksiyonunu
sa¤layan makinelerdir.
Y›kay›c› dezenfektörler temizlik iﬂleminin kolay, etkin, güvenlikli, yinelenebilir, kan›tlanabilir ve uygun bedelli olarak yap›lmas›n› sa¤lar. Aletler, yüksek s›cakl›kta su ve kimyasal eklenmesi ile temizlenir ve dezenfekte edilir. Bir y›kay›c› dezenfektörde aletlerin
ellenmesi ve gözle muayenesi için güvenli k›lan bir dezenfeksiyon evresi vard›r. Aletlerdeki kontaminasyon miktar›nda 107 de¤erinde azalma sa¤lad›klar› gösterilmiﬂtir.
Diﬂ hekimli¤i aletlerine özel olarak üretilmiﬂ farkl› modellerde y›kay›c› dezenfektörler bulunmaktad›r. Cihaz seçimi boyut, model ve tip çal›ﬂma yüküne göre ve gereksinimleri karﬂ›layaca¤› ve kaplayaca¤› yere göre yap›lmal›d›r.
Tipik bir y›kay›c› dezenfektör çevrimi beﬂ evreden oluﬂur:
1. Ak›tma; 45ºC’den daha düﬂük ›s›da su ile kontaminasyonu uzaklaﬂt›r›r.
2. Y›kama; yap›mc›n›n önerdi¤i deterjan ile kalan kirleri uzaklaﬂt›r›r.
3. Çalkalama; deterjan› uzaklaﬂt›r›r.
4. Is› ile dezenfeksiyon; 80ºC’de 10 dakika ya da 90°C’de bir dakikada dezenfeksiyon
sa¤lan›r.
5. Kurutma; kalan nemi uzaklaﬂt›r›r.
Kullan›lacak suyun kalitesi/tipi, deterjanlar ve/veya dezenfektanlar ve alet yükü üretici firman›n önerileri do¤rultusunda belirlenmelidir. Dezenfeksiyon s›cakl›¤› ve süresi
modellere göre de¤iﬂiklik gösterir. Baz› makineler deterjan, nötralize eden ajan ve tuz
gerektirirken baz›lar› salt deterjan ve bir “anti-scaling” ajan gerektirir. Bu konuda yap›mc› firman›n önerilerine mutlaka uyulmal›d›r. Kurutma evresi olan makinelerin program›
36-54 dakika sürer.
Y›kay›c› dezenfektörler etkili temizlik için do¤ru ﬂekilde yüklenmelidir: Alet taﬂ›y›c›lar› ya da aletler üst üste gelecek ﬂekilde aﬂ›r› yüklenmemeli, aletlerin eklem yerleri aç›k
olmal›, y›kaman›n do¤ru olarak gerçekleﬂmesi için ba¤lanmas› gereken aletler ba¤lanmal› ve gerekirse filtreler yerleﬂtirilmelidir.
Makineler günlük ve haftal›k olarak test edilmelidir. Bu testler basit ve yap›mc› taraf›ndan sa¤lanabilen protein uzaklaﬂt›rma test stripleri gibi testler olabilir. ‹ngiltere’de
test kay›tlar›n›n saklanmas› zorunlulu¤u en az iki y›ld›r.
Türkiye’deki Durum
‹nfeksiyon kontrolünde birincil yaklaﬂ›m mikroorganizmalarla temas›n en aza indirilmesi oldu¤undan günümüzde sterilizasyon öncesi alet temizli¤i elde yap›lmamal›d›r.
Türkiye’de 2004-2006 y›llar›n› kapsayan bir anket çal›ﬂmas›na göre son y›llarda diﬂ hekimlerinin sterilizasyon öncesi alet temizli¤inde ultrasonik temizleyici ve y›kay›c› dezenfektör kullan›m›nda anlaml› bir art›ﬂ saptanmakla birlikte, aletlerin el ile temizlenme
oran› %58’dir.
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‹stanbul Üniversitesi Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi 2009 y›l› bitirme tez çal›ﬂmas› olarak ‹stanbul’da farkl› semtlerde yap›lan bir baﬂka anket çal›ﬂmas›nda elle temizli¤in özellikle
sosyoekonomik düzeyi düﬂük semtlerde daha yüksek olmak üzere semtlere göre %50-90
aras›nda de¤iﬂen oranlarda tercih edildi¤i; elle temizlikte ayr› lavabo kullan›m›, f›rça seçimi, eldiven, maske ve gözlük kullan›m› konusunda standartlara uyulmad›¤› belirlenmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada y›kay›c› dezenfektör kullan›m› %10 olarak belirlenmiﬂtir. ‹skoçya’da
2007 y›l›nda yap›lan bir anket çal›ﬂmas›nda da aletlerin temizli¤i en s›k el ile yap›ld›¤›,
ankete kat›lan 179 diﬂ hekiminin hiçbirisinin y›kay›c› dezenfektör kullanmad›¤›; ankete
kat›lanlar›n yaklaﬂ›k yar›s›n›n temizlik esnas›nda maske ve gözlük kullanmad›¤› bildirilmiﬂtir.
‹ngiltere Diﬂ Hekimleri Birli¤inin Diﬂ Hekimli¤inde ‹nfeksiyon Kontrolü Doküman›
2009’a göre diﬂ hekimleri elle temizlikten vazgeçmeli, alet dekontaminasyonunda valide edilmiﬂ y›kay›c› dezenfektör kullan›m›na geçmelidir.
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