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1. AMAÇ: Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde (MSÜ) bulunan cihazların sağlıklı kullanımını sağlamak, olası
mikroorganizmaları uzaklaştırmak, cihazın performansını arttırmaktır.
2. KAPSAM: MSÜ’de bulunan tıbbi cihazları kapsar.
3. KISALTMALAR: Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde: MSÜ
4. TANIMLAR:
5. SORUMLULAR: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanları, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Temizlik
Personeli
6. FAALİYET AKIŞI:
MSÜ genel temizliği “Genel Temizlik Talimatı” doğrultusunda yapılır.
Dezenfektör cihazın temizliği:
Gerekli malzemeler: Ilık su, deterjan, yumuşak bez, ön temizleme bezi, metal parlatıcı

-

Dezenfektör cihazın temizliği her gün bir kez yapılır.

-

Deterjan giderilene kadar aynı bölgeler bezle durulanır.

-

Dezenfektörün iç çemberi, sepet rayları, süzgeç ve kapalı olan kapının iç yüzü deterjanlı ılık suya batırılmış
yumuşak bir bez ile silinir.
Süzgeç ve sepet rayı temizlenip yerine yerleştirilir.
Cihazın dış yüzeyi de aynı şekilde temizlenir.
Kontrol panelinin gösterge bölümü bastırılmadan suyu iyice sıkılmış bez ile silinir.
Cihazın dış yüzeyi metal parlatıcı ile parlatılır.
Yükleme arabaları her gün deterjanlı ılık suya bastırılmış yumuşak bir bezle silinir, durulanır ve kurulanır.
Temizlik sonrasında “Merkezi Strelizasyon Ünitesi Temizlik Planı ve Takip Formunda” yer alan tıbbi
cihazların temizliği bölümü doldurulur.
Sterilizatörlerin(otoklav) temizliği
Gerekli malzemeler: Ilık su, deterjan, yumuşak bez, özel temizleme pedi, metal parlatıcı.
Otoklavların temizliği haftada bir kez yapılır.
Temizlik işlemi cihaz soğukken yapılır.
Kazanın iç çemberi, sepet rayı, deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bezle silinir.
Gerekirse temizleme pedi ile ovulur.
Kapı contalarına ıslak bez temas ettirilmez.
Bir bez ile deterjanı giderilecek şekilde durulanır.
Cihazın dış yüzeyi de aynı şekilde temizlenir.
Kontrol panelinin gösterge bölümü bastırılmadan suyu iyice sıkılmış bez ile silinir.
Cihazın dış yüzeyi metal parlatıcı ile parlatılır.
Yükleme arabaları, deterjanlı ılık su ile silinir, durulanır, kurulanır.
Temizlik işlemi sonrası “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Planı ve Takip Formunda” yer alan tıbbi
cihazların temizliği bölümü doldurulur.

- Paketlenecek malzemeye uygun büyüklükte kağıt / plastik poşet seçilir.
- Kağıt / plastik poşet malzemeye uygun boyutta kesilir.
- Paket açma yönünün aksi tarafı makine yardımı ile yapıştırılarak malzeme konulmaya hazır hale gelir.
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Malzeme içine konulduktan sonra açık olan kısım makine yardımı ile yapıştırılır.
Küçük müdahale birimlerinde kullanılacak tüm paketler çift paket yapılır.
Diğer birimlerde kullanılacak alet ve malzemeler ağırsa veya birden fazla ise çift kat paketleme yapılır.
Paket yapılan aletin özelliğinin kapatılmamasına dikkat edilir.
Her pakete kimyasal indikatör konur.
Paket yapıldıktan sonra paket kapatılır.
Paketin arka kısmına steril edildiği tarih ve paketleyen kişinin bilgileri yazılır.
Kağıt kesme ve kapatma makinasının temizliği
Gerekli malzemeler: Ilık su, deterjan, yumuşak bez, metal parlatıcı.
Cihazın temizliği her gün bir kez yapılır.
Deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir.
Deterjanı giderilene kadar durulanır ve kurulanır.
Kontrol paneli iyice sıkılmış bez ile bastırmadan silinir, durulanır ve kurulanır.
Cihazın dış yüzeyi metal parlatıcı ile parlatılır.
Temizlik işlemi sonrasında “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Planı ve Takip Formunda” yer alan
tıbbi cihazların temizliği bölümü doldurulur.
Ultrasonik yıkama makinası temizliği
Cihaz fişten çekilir.
Cihazın arka kısmındaki su, gider vanası açılarak boşaltılır.
Solüsyon haznesi yıkanır.
Cihaz yüzey dezenfektanı ile silinir.
Temizlik işleminden sonrasında “Merkezi sterilizasyon Ünitesi Temizlik Planı ve Takip Formunda” yer
alan tıbbi cihazların temizliği bölümü doldurulur.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
Genel Temizlik Talimatı
Merkezi Strelizasyon Ünitesi Temizlik Planı ve Takip Formu

