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errahi motorlar ço¤unlukla ortopedi, beyin cerrahi ameliyatlar›nda kullan›lan kesi-

C ci, delici ve oyucu sistemlerle ilgili parçalar› olan cerrahi malzemelerdir.

Motor Çeﬂitleri
Manuel motorlar: El perferatörü, el dermatomu (ortopedi, beyin cerrahi).
Haval› motorlar: Midas motor, sodem ortopedi motor, ansbach motor.
Akülü pilli motorlar: Mikro air motor, aculan motor.
Elektrikli motorlar: Elektrikli dermatom, page dermatom, shawer motor, trapan
motor KBB Tur motor, sternum motor, KBB shawer, maxilla facial motor.
Motorlar›n kullan›ld›¤› farkl› branﬂlar:
Motorlar›n tarihinden k›saca bahsedersek;
1895 y›l›nda saç kesme makinesi ile baﬂlanm›ﬂ.
1904 ilk elektrikli motor güç al›m› duy üzerinden sa¤lanm›ﬂt›r.
1950 ilk üretilen kasnakl› testere motoru.
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1933 ilk elektrikli cerrahi motor. Genel olarak trapan ve kesici serkilaj setinden oluﬂmaktad›r.
1988 ilk akülü delici motor.
2006 Akülü titanyum gövdeli kesici ve delici motor kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ.
Motorlar›n geliﬂiminde y›llar geçtikçe küçük ve konforlu hale gelerek daha güçlü ve
uzun ömürlü oldu¤unu söyleyebiliriz.
Cerrahi motorlarda steril olmas› gereken parçalar; motor baﬂl›¤›, motor kablosu/kordonu, kesici testere uçlar›, driller, bu aparatlar›n tak›ld›¤› ara parçalar, jakobi uçlar›...
Cerrahi motorlarda çal›ﬂma devaml›l›¤›n› sa¤layan parçalar; cihaz motoru, pillerin
bataryalar›n›n dolumunu sa¤layan ünite, motor pilleri ayak pedal› olarak s›ralanabilir.
Kontamine motorlar›n, aksamlar›n dezenfekte ve temizli¤i için haz›rl›¤›n yap›lmas›
son derece önemlidir. Parçalar›n y›kama öncesi olabildi¤ince birbirinden ay›rmam›z gereklidir.
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Dekontaminasyon için her motor kullan›m k›lavuzlar› üretici firmadan temin edilebilir. Bunlar validasyondan geçmiﬂ ve denetlenmiﬂ önerilerdir. Makineye at›labilecek ve
at›lmayacak parçalar› iyi ay›rt etmek gerekir. Makineye at›labilen parçalar aras›nda delici uçlar, freseler, testere uçlar› say›labilir. Makineye at›labilecek motorlar için y›kama
sepetlerinde üreticiden tavsiye edilen aparatlar bulunur.

Y›kama iﬂlemi s›ras›nda kablolar›n cihaz giriﬂleri sudan ve kimyasal maddelerden
korunarak dekontaminasyon iﬂlemi manuel veya ultrasonik cihazda gerçekleﬂtirilir. Malzemelerin lümenli k›s›mlar›ndan küçük yumuﬂak f›rça geçirilerek kontrol edilir. Yan›c› ve
tahriﬂ edici kimyasal deterjanlar kullan›lmaz. Durulama suyunun distile veya demiralize su olmas› gerekir. Y›kama iﬂleminden sonra malzemeler bekletilmeden yumuﬂak ve
emici bezle hemen kurulanmal›d›r. Y›kama iﬂlemi tamamlanm›ﬂ motor hand›llar›n›n her
sterilizasyon iﬂlemi öncesi beﬂ damla ya¤ ile ya¤lanmas› k›saca çal›ﬂt›r›l›p denenmesi
gerekir. KBB sheawerlarda ve trapan motorlarda piyasemenlerin iç k›sm›ndan ya¤ ç›kana kadar ya¤lanmas› öneriliyor. Her sterilizasyondan önce üretici firman›n önerdi¤i ya¤›n kullan›lmas› hareketli yerlerin bir damla ile ya¤lanmas› önemlidir. Dekontaminasyon iﬂlemi sonras› yüzeysel kontrol ve fonksiyon testini yapmam›z gerekiyor. Yüzeysel
kontrolde d›ﬂ gövde hasara karﬂ› ve gözle görülen organik kirler yap›lan temizlik kontrol
edilir. Fonksiyon testinde ise ›s›nma oluyor mu? sesli çal›ﬂ›yor mu? çal›ﬂma esnas›nda
titreme oluyor mu? kontrol edilir.
Yanl›ﬂ temizlik sonras› karﬂ›laﬂaca¤›m›z olas› sorunlar;

Yeterince kurutulmayan bir frese
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Uygunsuz dezenfeksiyon işlemine maruz kalan motor ve parçalar

Dekontaminasyon ve bak›m iﬂlemi tamamlanm›ﬂ motor setleri uygun paketleme
yöntemi seçildikten sonra ilgili talimatlar do¤rultusunda paketlenir. Paketleme yaparken kablolar›n gevﬂek sar›larak konteynere/sterilizasyon rulosuna yerleﬂtirilmesi gerekir.
Sterilizasyon için ilgili firmadan temin edilen öneriler do¤rultusunda standartlara uygun olan güncel sterilizasyon yöntemleri kullan›lmal›d›r.
Cerrahi motorlar›n al›m bak›m/onar›m giderleri yüksek oldu¤u unutulmamal› çal›ﬂan personel firma talimatlar›na uygun davranmal›d›r.
Genel Özetleme
• Yeni ürünler al›nd›¤›nda sterilizasyon çal›ﬂanlar›n›n dekontaminasyon ve sterilizasyon hakk›nda bilgilendirilmesi gerekir.
• Kullan›m k›lavuzlar› üretici firmalardan temin edilmeli çal›ﬂan personel bu bilgi ve
öneriler do¤rultusunda e¤itilmelidir.
• Motorlar hiçbir zaman s›v›ya b›rak›lmaz.
• Motorlar genel olarak makinede y›kanmaz.
• Motora göre alkalit bulunan solüsyonlar kullan›lmal›d›r.
• Bak›m ve ya¤lanmas› her sterilizasyon öncesi yap›lmal›d›r.
• Fonksiyon testi sterilizasyon sonras› kullan›c› taraf›ndan da yap›lmal›d›r.
• Motor bataryalar›n›n handle içerisinde olmad›¤›ndan emin olunmal›d›r.
• Batarya ve kesici delici ucun/testerenin ç›kar›lmadan merkezi sterilizasyon ünitesi
y›kama odas› çal›ﬂan› taraf›ndan teslim al›nmas› y›kama aﬂamas›nda ciddi yaralanma
olmas›na sebep olabilir dikkatli olunmal›d›r.
• Set içinde olmas› gereken kesici testere uçlar›, delici uçlar eksiksiz olmal›dr.
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