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obot donan›ml› ameliyathanelerde minimal invaziv giriﬂimlerin artmas› e¤ilimi gü-

R venli ve daha h›zl› cerrahi ortam› oluﬂturmak için yard›mc› olmaktad›r. Bu e¤ilimin
artmas› infeksiyon kontrolü yönünden ihtiyaç de¤iﬂikli¤ine neden olmamaktad›r.

Endoskop arac›l› infeksiyon bulaﬂ›nda etken hastan›n floras›, kolonizasyon, akut veya kronik infeksiyonlar veya taﬂ›y›c›l›k durumu gibi endojen nedenlerden kaynaklanabilece¤i gibi endoskop y›kama ve sterilizasyonunda kullan›lan s›v›lar›n kontaminasyonu
gibi ekzojen kaynakl› da olabilir.
Rutin kullan›m esnas›nda aletler kan, vücut s›v›s›, doku kal›nt›lar› ve mikroorganizmalarla kontamine olur. Bulaﬂman›n ana nedenleri yetersiz temizleme, dekontaminasyon/dezenfeksiyon prosedürlerine uyulmamas›, otomatik y›kay›c›larda aletlerin kontaminasyonu olarak tespit edilmiﬂtir.
Kontaminasyon ve bulaﬂ›n önlenmesinde cihaz›n üretici firma önerilerine uyulmas›,
dezenfeksiyon basamaklar›n›n atlanmamas›, dekontaminasyon ve sterilizasyon aﬂamalar›n›n monitörizasyonu önemli yaklaﬂ›mlard›r.
Robotik cerrahide infeksiyon kontrolü için gerekli önlemler:
• ‹lk kullan›mdan önce ve her iﬂlemin hemen ard›ndan robotik cerrahi aletlerin ve
cihazlar›n hemen temizlenmesi ve steril edilmesi gerekmektedir.
• Cerrahi cihazlar›n tatminkar performans› için uygun bak›m ve kullan›m ﬂartt›r.
• Gerekli aletlerin temizleme, dezenfeksiyon ve sterilizasyondan önce parçalar›na
ayr›lmas› gerekebilir.
• Baz› aletler özel temizleme talimat› gerektirebilir.
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• Aletlerin temizlenmesi esnas›nda naylon uçlu temiz f›rça kullan›lmal›d›r.
• Eklemli ve hareketli aletlerin f›rçalanmas› esnas›nda alet tüm yönlere hareket ettirilerek temizlenmelidir.
• Koter uçlar› gibi yal›t›m gerektiren aletlerin temizli¤ine, yal›t›m›n bozulmamas›
için dikkat edilmelidir.
• Aletlerin temizli¤i ve dezenfeksiyonu esnas›nda, mutlaka cihaz›n üretici firmas›n›n
refere etti¤i enzimatik ve dezenfektan solüsyonlar kullan›lmal›d›r.
• Cihaz üzerinde kalacak olan kireç vb. at›klar›n cihaza zarar vermemesi için mutlaka dekontaminasyon sürecinin tüm aﬂamalar›nda distile su kullan›lmal›d›r.
• Aletler lif b›rakmayan bir bezle kurulanmal›d›r.
• Temizlik ve dezenfeksiyon aﬂamas›ndan sonra eklemli aletlerin üretici firma önerisi do¤rultusunda uygun ya¤lay›c›larla mutlaka ya¤lanmas› gerekmektedir.
• Steril olacak aletler için mutlaka üretici firma önerisi do¤rultusunda gerekli sterilizasyon yöntemi kullan›lmal›d›r.
• Kullan›lan endoskobun üretici firma önerileri do¤rultusunda dekontaminasyonunun yap›lmas› gerekmektedir. Endoskobun tümüyle enzimatik solüsyon içine dald›r›lmas› ve lümenli k›s›mlar›n›n uygun f›rça yard›m›yla f›rçalanarak temizlenmesi gerekmektedir. Üzerinde solüsyon ya da herhangi bir at›k kalmamas› için iyice durulanmas›
ve özellikle lenslerde oluﬂacak lekelerin önlenmesi için uygun bir bezle iyice kurulanmas› gerekmektedir.
• Endoskoplar›n sterilizasyonu üretici firma önerileri do¤rultusunda yap›lmal›d›r.
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