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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı yedeği olmayan tıbbi cihazların tekrar kullanılması gerektiğinde temizlik ve yüksek 

düzey dezenfeksiyonunu standart hale getirmek hastanın ve malzemenin temizlik ve dezenfeksiyonunu yapan 

hekim ya da personelin; enfeksiyondan ve kimyasal maddelerin verdiği zarardan korunmasını sağlamaktır. 

 

2. KAPSAM: Bu talimat yedeği olmayan tıbbi cihazların kullanımı sonrası temizlik, dezenfeksiyon ve yeniden 

kullanılıncaya kadar geçen zamana kadar olan süreçleri kapsar. 

 

3. KISALTMALAR:  

 

4. TANIMLAR: 

 

5. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulamasından malzemeyi kullanan hekim ve temizlik ve dezenfeksiyonu yapan 

sağlık personeli sorumludur. 

      6. FAALİYET AKIŞI:  

Temizlik 

- Temizlik ve dezenfeksiyonundan sorumlu personel bu işleme başlamadan önce koruyucu gömlek, eldiven, maske 

ve göz koruyucu takar (siperlikli maske). 

- Temizlik işlemleri malzemenin kullanımından hemen sonra kurumadan başlatılmalıdır. 

- Kullanılan malzeme bol su ile yıkanarak tüm kir, tükürük, kan ve organik maddelerden arındırılmalıdır. Gerek 

görüldüğü takdirde fırça kullanarak temizlenmelidir. 

- Eğer fırça ile temizlik yapıldıysa, kullanılan fırça temiz bırakılmalıdır (tel fırça kullanılmamalıdır). 

Dezenfeksiyon 

- Ürünü yüzeye 30 cm mesafeden püskürtülür. 

- Yüzeyi tamamen ıslatacak şekilde silinir. 

- Kurumaya bırakılır. 

 

 
 

- Ürün temiz bir beze püskürtülür. 

- Yüzeyi tamamen ıslatacak şekilde silinir. 

- Kurumaya bırakılır. 
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DURULAMA 

- Dezenfeksiyon işlemi bittikten sonra kimyasal atıkları uzaklaştırmak için bol su ile yıkanarak durulanmalıdır. 

- Durulama işlemi musluk suyu ile yapıldıktan sonrasında kullanılan malzemenin yüzeyleri orta yüzey %70 alkol 

içeren dezenfektan mendil ile silinip kuru ve kapaklı kaplarda muhafaza edilmelidir. 

KURUTMA VE MUHAFAZA 

- Islak ortam mikroorganizmalarla kontaminasyonu ve yayılmayı kolaylaştırır. Bu durumu önlemek için yüksek 

düzey dezenfeksiyonu sağlanmış malzemenin iyice kurutulması gerekir. 

- Dezenfeksiyon işlemi görmüş malzemeler yeniden kontamine olmalarını engelleyecek ve zarar görmeyecek 

şekilde dolap ve kapaklı kutularda dik bir şekilde saklanmalıdır. 

- Ürün açıldıktan sonra son kullanma tarihi göz önünde bulundurularak kullanılmalıdır. 

- Yüksek düzey dezenfeksiyonu için kullanılacak dezenfekten ve yöntemler için enfeksiyon kontrol komitesinin 

görüşü alınmalıdır. 

- Yüksek düzey dezenfeksiyonu yapılmış malzemenin kullanıldığı işlem sonrası enfeksiyon saptanırsa bu durumdan 

enfeksiyon kontrol komitesi haberdar edilir. 

- Enfeksiyon kontrol komitesi yüksek düzey dezenfeksiyonun kullanıldığı alanlarda haberli veya habersiz 

denetimler ile hasta güvenliği ve çalışan sağlığını korumak üzere talimata uyumu denetlemekle yükümlüdür. 

 

 

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:  

 


