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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Ameliyathane Sorumlu 
Hemşiresi 

Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 
 
 
 

1.AMAÇ  

Kontamine olmuş aletler üzerinde bulunan protein, kan, mukus gibi materyalin yok edilerek, aletlerin        

dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla bir yöntem belirlemektir. 

 2. KAPSAM 

Cerrahi el aletlerinin bakımı, kullanılması ve dezenfeksiyonu ile ilgili işlem basamaklarını, Ameliyathane hemşiresi, 

sterilizasyon teknisyenini kapsar.  

3. TANIMLAR  

Dekontaminasyon: Dezenfeksiyon / sterilizasyon öncesinde, fiziksel ve / veya kimyasal yöntemlerle bir yüzey 

veya malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırarak, güvenli hale getirme işlemidir. 

Dezenfeksiyon :  Cansız materyallerde hastalık tapabilen mikroorganizmaların  yok edilmesi işlemidir. 

Dezenfektan: Dezenfeksiyon işleminde kullanılan maddelere verilen isimdir. 

4.UYGULAMA 

4.1.KULLANILAN CİHAZLAR/ MALZEMELER: 

Su geçirmez gömlek, koruyucu gözlük, maske, eldiven, basınçlı hava tabancası,enzimatik ve dezenfektan 

solüsyonları, fırça, kurulama bezi. 

4.2.Ameliyat Sonrası Kontamine Olmuş Cerrahi Aletlerin Ön Temizliği:            

Sterilizasyon ünitesinde aletler hem manuel, hem de yıkama cihazında yıkanabilir. 

A. Manuel Yıkama: 

1. Yıkamayı yapacak görevlinin mutlaka su geçirmez önlük,eldiven, gözlük ve maske takmalıdır. 

2. Ameliyat bitiminde kontamine olan cerrahi aletler ameliyat hemşiresi tarafından eksiksiz olarak toplanır. 

3. Kontamine olmuş cerrahi aletler eklem yerlerinden tam olarak açılır ve yıkama kabına yerleştirilir. 

4. Manuel temizlikte yıkama yapılmadan önce normal aletler hassas aletlerden ve çok parçalı aletler    

birbirinden ayrılır. 

5. Aletler tamamı kapanacak şekilde enzim çözücü solüsyon içerisine batırılmalıdır. 

6. Lümenli aletlerin içinden enjektör veya tabanca yardımı ile solüsyon geçirilmelidir. 

7. Aletlerin üzerinde ve eklemlerde bulunan kan, protein ve müküs gibi materyaller yumuşak fırça ile    

fırçalanır. 

8. Cihazların özelliğine göre uygun aparatlar kullanılmalıdır( basınçlı su tabancası,basınçlı hava, özel    fırçalar, 

sünger, yumuşak bez gibi) 

9. Aletler solüsyon içerisinde 15 dakika(üretici firma önerisi ile) bekledikten sonra çıkarılıp durulanmalıdır.  

10. Durulanan aletler yüksek düzey dezenfektan solüsyonuna atılıp 10–15 dakika bekletilir, tekrar durulanıp 

kurutulur. 

B. Yıkama Cihazında: 

1. Çok kirli malzemeler ve implant setlerinde otomatik yıkayıcılar tercih edilir. 

2. Cerrahi aletler eklem yerlerinden tam olarak açılır, cihazın sepetine yerleştirilir. 
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3. Aletler yıkama makinesine birbirine zarar vermeyecek şekilde yerleştirilir. 

4. Çok parçalı aletler demonte edilerek yıkanmalı ve yıkama sonrası parçalar birleştirilip kontrol edilir. 

5. Yıkanacak malzeme içinde tas varsa, taslar ters çevrilerek yerleştirilir. 

6. Sepetler yıkama cihazına yerleştirildikten sonra cihaz kullanma talimatına göre çalıştırılır. 

5.İLGİLİ DOKÜMANLAR 

İlgili dokümanı yoktur. 


