
ÖZET

Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon konular›nda s›k sorulan sorular ve bunlar›n cevaplar› sunulmufltur. 
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SUMMARY

The Frequently Asked Questions About Disinfection, Antisepsis and Sterilization !

In this paper, the replies for frequently asked questions about disinfection, antisepsis and sterilization were given. 

Keywords: antisepsis, disinfection, sterilization

Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon
(DAS) konular› ülkemizde gereken ilgiyi ancak
son y›llarda toplamaya bafllam›flt›r. Hastane in-
feksiyonlar›n›n önlenmesinde çok önemli ad›m-
lardan biri olan DAS uygulamalar› her geçen
gün daha bilinçli ve bilimsel a¤›rl›kl› olarak ya-
p›lmaktad›r. Bu amaçla aç›lm›fl olan forum bö-
lümlerinde araflt›rmac›lar ve bizzat uygulay›c›-
lar taraf›ndan çeflitli sorular yöneltilmekte ve
bunlar›n karfl›l›¤› konunun uzmanlar›nca veril-
meye çal›fl›lmaktad›r. ANKEM Dergisi okuyu-
cular›na da faydal› olaca¤›n› düflünerek bu so-
rular ve cevaplar› düzenlenmifltir. 

Soru 1: Yenido¤an servisinde hangi anti-
septik madde güvenli bir flekilde kullan›labilir ?

Cevap: Yeni do¤anlarda antiseptik olarak
iodoforlar kullan›l›rd›. Günümüzde klorheksi-
din glukonat ve bazen de alkol kullan›lmakta-
d›r. 1000 gram›n alt›ndaki yeni do¤anlarda der-
matite neden oldu¤u için klorheksidin glukonat
kullan›lmaz, iodofor kullan›lmaktad›r. 

Soru 2: Kuvözün içinde yenido¤an var
iken kuvöz nas›l dezenfekte edilebilir ?

Cevap: Kuvözler, yatak ›s›t›c›lar›, kablolar
gözle görülür bir kirlilik oldu¤unda kullan›m
s›ras›nda yeni do¤ana zarar vermeyecek bir an-
timikrobiyal ajanla temizlenir. Bu temizlik klor
ve su, alkol veya kuaterner amonyum bileflikle-
riyle yap›labilir. Germisidal ajan kullan›m›n›n
ard›ndan terminal dezenfeksiyon uygulan›r.
Yeni do¤an›n inkübatör ve yatak tak›mlar› e¤er
kullan›m devam ediyorsa fenolik bilefliklerle si-
linmez. E¤er terminal temizlik fenolik bileflik-
lerle yap›lm›flsa, inkübatör ve tak›mlar su ile iyi-
ce durulan›p, kuruland›ktan sonra tekrar kulla-
n›lmal›d›r.

Soru 3: Endoskop veya benzeri kritik alet-
lerin dezenfeksiyonunda kullan›lan yeni dezen-
fektan seçiminde dikkat etmemiz gereken genel
prensipler neler olmal›d›r ?

Cevap: Endoskoplar yar› kritik parçalard›r
ve yüksek düzey dezenfeksiyon gerektirirler.
Yüksek düzey dezenfeksiyonda bakteri sporlar›
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hariç di¤er tüm mikroorganizmalar inaktive ol-
mal›d›r [OPA (ortho-phtalaldehyde) % 7.5 hid-
rojen peroksit, % 2 glutaraldehit vb.]. Bu seviye-
de bir dezenfeksiyon uygulanmas›nda amaç
hastal›klar›n bulaflmas›n› önlemektedir.

Soru 4: Endoskoplar›n dezenfeksiyonun-
da sporosit etkisi olmayan bir dezenfektan›n
kullan›lmas› uygun mudur ?

Cevap: Yüksek düzey dezenfeksiyonda
kullan›lan baz› ürünlerden sporosidal etki bek-
lenmese de uzun temas süresi uygulamalar› so-
nucu bakteri sporlar›n› etkileyebilmektedirler.
Örne¤in OPA uzun temas süresinde sporlara et-
kili olabilmektedir. Endoskoplarda kullan›lan
ürünler yüksek düzey dezenfeksiyon sa¤lamal›
ve uzun temas sürelerinde sporlara etkili olabil-
melidir.

Soru 5: Mukoza ile temas eden tüm t›bbi
aletlerin yüksek düzeyde dezenfeksiyonu flart
m›d›r ?

Cevap: Vajinal ve rektal problar, gastroin-
testinal endoskoplar, bronkoskoplar gibi mukoz
membranlara temas eden araçlara yüksek dü-
zey dezenfeksiyon uygulanmal›d›r.

Soru 6: Aletlerin korunmas› için bak›m so-
lüsyonlar›n›n dezenfektan ile birlikte kullan›l-
mas› hakk›nda ne düflünüyorsunuz ? Her ikisi-
nin de bir arada kullan›lmas› sizce do¤ru mu-
dur ?

Cevap: E¤er alet bak›m solüsyonlar› suda
çözünebilen ya¤ gibi maddelerse kullan›labilir.

Soru 7: Endoskoplar›n dezenfeksiyonu
için cocopropylenediamine guanidin diaceta-
te+didecyl methyloxetan ammonium propiona-
te maddelerinin kullan›lmas› güvenli midir ?

Cevap: Endoskoplar yar› kritik parçalard›r
ve yüksek düzey dezenfeksiyon gerektirirler.
Yüksek düzey dezenfeksiyonda bakteri sporlar›
hariç di¤er tüm mikroorganizmalar inaktive ol-
mal›d›r (OPA, % 7.5 hidrojen peroksit, % 2 glu-
taraldehit vb.). Yüksek düzeyde bir dezenfeksi-
yon uygulanmas› hastal›klar›n bulaflmas›n› ön-
leyebilmektedir.

Soru 8: QAC gibi maddeler, laparoskopla-
r›n dezenfeksiyonunda kullan›labilir mi ?

Cevap: Laparoskop ve artroskoplar›n de-
zenfeksiyonunda kuarterner amonyum bileflik-
leri ve guanidinler kullan›lmaz. Bu aletler steril
vücut dokular›na temas ettikleri için en ideali
steril edilmeleridir. Ama Amerika Birleflik Dev-
letleri’nde baz› durumlarda sadece yüksek dü-
zey dezenfeksiyon uygulamas› yap›lmaktad›r.
Esnek endoskoplar›n temizli¤i, yüksek düzey
dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu dar lümen ça-
p›, mentefle gibi dizayn özellikleri yüzünden
zordur. ‹yi bir ön temizlik yap›lmas› flartt›r. Ste-
rilizasyon önerilmesine ra¤men bu aletlere iyi
bir ön temizlik sonras› yüksek düzey dezenfek-
siyon uygulamas› yeterli olabilmektedir. Yük-
sek düzey dezenfeksiyonda bakteri sporlar› ha-
riç di¤er tüm mikroorganizmalar inaktive olma-
l›d›r (OPA, % 7.5 hidrojen peroksit, % 2 glutaral-
dehit vb.). Bu aletlerin yeni modelleri buhar
ak›m sterilizasyonuna dayan›kl›d›r.

Soru 9: Endoskoplar›n dezenfeksiyonu s›-
ras›nda kanallardan alkol geçirilmesi rutin bir
uygulamad›r. ‹fllem s›ras›nda lenslerin zarar gö-
rüp görmedi¤i hakk›nda ne düflünüyorsunuz ?

Cevap: Yüksek düzey dezenfeksiyon son-
ras› endoskoplar ve kanallar› steril filtre edilmifl
su veya musluk suyu ile y›kanmal›d›r. Bu saye-
de dezenfektan kal›nt›lar›n›n hastalar üzerinde-
ki olas› zararl› etkileri önlenir. Bu suya dald›r-
may› % 70-90 etil veya isopropil alkole dald›rma
izler. Bu Amerika’da son 20 y›ld›r uygulanan
bir yöntemdir ve endoskop lenslerine herhangi
bir zararl› etkisi bildirilmemifltir.

Soru 10: K›l›fl› vajinal problar güvenilir bir
flekilde nas›l dezenfekte edilir ?

Cevap: CDC’ye göre koruyucu k›l›f kulla-
n›lsa bile yüksek düzey dezenfeksiyon öneril-
mektedir. Bunun nedeni koruyucu k›l›ftaki s›-
z›nt› ihtimalidir. Bu yüzden Amerika’da hasta-
nelerde kullan›lan vajinal ve rektal problara k›-
l›f kullan›lsa bile yüksek düzey dezenfeksiyon
uygulanmaktad›r.

Soru 11: Embriyonik problemlere yol aça-
bilece¤inden vaginal problarda glutaraldehitle
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yap›lan yüksek düzey dezenfeksiyona alternatif
var m›d›r ?

Cevap: Glutaraldehitin gamet ve embri-
yonlar üzerine potansiyel toksik etkisi oldu¤u
düflünülmektedir. Garland ve de Crespigny va-
jinal problar için alternatif bir dezenfeksiyon
prosedürü önermektedir: Probdan jel mekanik
olarak uzaklaflt›r›l›r, su ve sabun ile temizlenir,
% 70 alkol ile silinir, 500 ppm klor ile 2 dakika
muamele edilir, su ile durulan›p havada kuru-
tulur. Bu ve bunun gibi uygulamalar›n etkinlik-
leri klinik kullan›m ve laboratuvar deneyleri ile
ortaya konmam›flt›r. Alternatif metodlar iyi dü-
zenlenmifl deneysel araflt›rmalarla do¤rulanana
kadar personel ve hastalar için toksik etkisi ol-
mayan, problara zarar vermeyecek hidrojen pe-
roksit gibi yüksek düzey bir dezenfektan kulla-
n›m› önerilmektedir.

Soru 12: Dezenfeksiyon sonras› endoskop-
lar nas›l saklanmal›d›r ?

Cevap: Endoskoplar›n tekrar kontaminas-
yonunu önlemek için temiz bir oda veya kabin-
de dik bir flekilde as›lmalar› gerekmektedir.

Soru 13: Üretici firman›n önerileri yeterli
midir ? Endoskoplar› üreten firman›n m›, yoksa
dezenfektan üreten firman›n önerileri mi dikka-
te al›nmal› ?

Cevap: Endoskop ve germisid üreticileri-
nin tavsiyelerine uyulmal›d›r. Ancak profesyo-
nel organizasyonlar›n (CDC, SGNA, ASGE) tav-
siyelerine de ba¤l› kal›nmal›d›r.

Soru 14: Yeni piyasaya sürülen klorür di-
oksit maddesinin 5 dakikada sterilizasyon sa¤-
lad›¤› üretici firma taraf›ndan iddia edilmekte-
dir. Böyle bir fley olabilir mi ?

Cevap: Baz› sterilizanlar h›zl› etkilidir.
Klordioksidin gaz formu h›zl› ve etkili bir steri-
lizand›r. Karsinojenik ve yan›c› etkisi bulunma-
maktad›r. 5 dakikada sterlizasyonun yap›ld›¤›
çok bilinen birfley de¤ildir ancak B.subtilis’in ga-
za maruz b›rak›larak sterilizasyonunun 30 daki-
kada yap›ld›¤› yaz›lmaktad›r. Bu döngü vakum
uygulamas›n›, gaz uzaklaflt›r›lmas›n› ve bazan
döngüyü 3-5 saate uzatan aerasyonu da içer-
mektedir.

Soru 15: Dezenfektan maddelere direnç
hangi düzeydedir ?

Cevap: Germisidlere direnç de antibiyotik
direnci gibi do¤al ve kazan›lm›fl olarak ikiye ay-
r›lmaktad›r. Mikroplar dezenfeksiyona do¤al
dirençte genifl bir çeflitlilik gösterirler. Mikrop-
lar›n tek veya grup formlar›na iliflkin direnç de-
zenfektanlar›n s›n›f›na (fenoller, alkoller, klor
bileflikleri vb.) ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterebi-
lir. Do¤al direnç y›k›m enzimleri ile iliflkilendi-
rilse de daha çok hücresel geçirgenlikle ba¤lan-
t›l›d›r. ‹ki mekanizma da mikropta hedef bölge-
ye ulaflmak için gereken germisid konsantras-
yonunu s›n›rlar. Prionlar germisidlere karfl› en
dirençli ajanlard›r. Yüksek düzey dezenfektan-
lar ile inaktive olmazlar. Cryptosporidium par-
vum gibi koksidial kistler de yüksek düzey de-
zenfeksiyona dirençlidir. Antibiyotik direnci gi-
bi germisid direnci de plazmidde kodlanmakta-
d›r. Germisid direnci ilaç inaktivasyon ve modi-
fikasyonu, hedef bölge de¤iflimi, düflmüfl geçir-
genlik, intrasellüler konsantrasyonun efluks
pompa sistemi ile de¤iflmesi gibi antibiyotik di-
rencinde de rol oynayan mekanizmalar üzerin-
den etki göstermektedir.

Soru 16: Antimikrobiyal maddelere direnç
gibi dezenfektan maddelere direnç için kayg›-
lanmam›z gerekir mi ?

Cevap: Hay›r. Dezenfektan ve antiseptik-
lerin hastanelerde yo¤un olarak kullan›lmas›na
ra¤men nadir olarak direnç bildirilmifltir. Örne-
¤in Klossner ve arkadafllar› sürekli periton diya-
lizine giren ve 6 ayd›r povidon iyot kullanan 40
hastan›n hiçbirinden povidon iyota dirençli ko-
agülaz negatif stafilokok izole edemediklerini
bildirmifllerdir. Dance ve arkadafllar› klorheksi-
din ve antibiyotik dirençli Proteus mirabilis suflu
ile oluflan bir salg›n bildirmifllerdir. Fakat çal›fl-
malar›nda klorheksidin ve antibiyotik direnci
aras›ndaki genetik ba¤lant›y› ortaya koyama-
m›fllard›r.

Soru 17: Dezenfektan maddelere direnci
ne zaman düflünmemiz gerekir ?

Cevap: fiu ana kadar önerilen antiseptik ve
dezenfektanlara karfl› antibiyoti¤e dirençli sufl-
lar gibi oluflan dirence iliflkin bir kan›t bulunma-
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maktad›r. Laboratuvar ortam›nda dezenfek-
tan/antiseptiklere ve antibiyotiklere azalm›fl
duyarl›l›k gösteren sufllar gelifltirmek mümkün-
dür. Dezenfektanlara (özellikle quaterner
amonyum bilefliklerine) ve antiseptiklere (özel-
likle triklosan) azalm›fl duyarl›l›k gösteren do-
¤al sufllar da bulunmaktad›r. Fakat ço¤u zaman
klinikte kullan›lan dezenfektan konsantrasyo-
nu, azalm›fl duyarl›l›k gösteren suflu öldürmek
için kullan›lmas› gereken konsantrasyonun üze-
rinde olmaktad›r.

Soru 18: MRSA, VRE, MDR Mycobacterium
tuberculosis, Acinetobacter veya Pseudomonas ile
infekte olan hastalar›n bulundu¤u odan›n de-
zenfeksiyonu veya al›nmas› gereken önlemler
nas›l olmal›d›r ? Bu hastalar taburcu olduktan
sonra ikinci bir hastan›n al›nmas› için kaç gün
veya süre beklememiz gerekir ?

Cevap: M.tuberculosis d›fl› infeksiyonlarda
güvenlik önlemi almaya gerek yoktur. E¤er has-
ta bir süreli¤ine oday› (Airborne precaution ro-
om) terk ediyorsa kap› en az 30 dakika süre ile
kapal› tutulmal› ve solunum yolundan geçebile-
cek infeksiyonlara karfl› koruyucu ekipman› bu-
lunmayan kiflilerin bu sürede içeri girmesi ön-
lenmelidir. Ayn› uygulama hasta oday› boflaltt›-
¤›nda da uygulanmal›d›r. Yukar›da listelenen
di¤er infeksiyon ajanlar›na karfl› al›nabilecek
özel bir güvenlik önlemi bulunmamaktad›r.
Hasta odas›na giren temizlik personeline di¤er
sa¤l›k personeline uygulanan giysilerin giydiril-
mesi ve di¤er (kep, eldiven, gözlük, vb.) önlem-
lerin uygulanmas› gerekir.

Soru 19: Hangi koflullarda tek kullan›ml›k
pahal› malzemelerin tekrar kullan›lmas› müm-
kündür ? Bu konu ile ilgili hangi etik kurallar
vard›r ? 

Cevap: Tek kullan›ml›k t›bbi aletlerin ye-
niden kullan›m› 1970’lerin sonunda bafllam›flt›r.
Bu yöntem tasarruf sa¤lamas› yönünden tercih
edilmektedir. Amerika’daki hastanelerin % 20’si
en az bir tip tek kullan›ml›k aleti tekrar kullan-
d›klar›n› bildirmifllerdir. 20 y›ld›r bu yöntemin
t›bbi, etik, yasal ve ekonomik yönü tart›fl›lmak-
tad›r. Pek çok insan yeniden kullan›lan aletlerin
infeksiyon oran›n› artt›rmas›ndan korkmakta-

d›r. Araflt›rmalar kardiak elektrod kateterleri gi-
bi tek kullan›ml›k aletlerin tekrar kullan›lmas›-
n›n herhangi bir güvenlik sorunu yaratmad›¤›n›
göstermektedir fakat yeni çal›flmalarla bu du-
rum desteklenmelidir.

A¤ustos 2000’de FDA yeniden kullan›mla
ilgili k›lavuz haz›rlam›flt›r. Hastanelerde tek
kullan›ml›k t›bbi aletlerin tekrar kullan›lmas›n›
test etmek için elektriksel testler ve baflka baz›
testler üretici firma taraf›ndan uygulan›r ve
FAD taraf›ndan düzenlenir. Hangi aletler için
uygulaman›n mümkün oldu¤u gibi konularda
FDA k›lavuzundan bilgi al›nabilir (www.fda.gov).

Soru 20: Hastaneler bu gibi ifllemleri (tek
kullan›ml›k aletlerin yeniden kullan›m›) yap›-
yorlar ise malzemelerin güvenirli¤i için hangi
deneyler yap›lmal›d›r ? 

Cevap: Amerika’da hiçbir hastanede tek
kullan›ml›k t›bbi veya cerrahi alet yeniden ifl-
lenmemektedir. Hastanelerde tek kullan›ml›k
t›bbi aletlerin tekrar kullan›lmas›n› test etmek
için elektriksel testler, stres testleri, fonksiyon
testleri, vb. testler üretici firma taraf›ndan uygu-
lan›r ve FAD taraf›ndan düzenlenir ve bunlar
'‘third party reprocessor'' ad› alt›nda yap›lmak-
tad›r. 

Soru 21: Hastaneler kendileri bu ifllemi ya-
p›yorlar ise ikna olabilmeleri için neler gerekir ?

Cevap: Hastanelerde tek kullan›ml›k t›bbi
ve cerrahi aletlerin kesinlikle yeniden ifllenme-
mesi gerekmektedir.

Soru 22: ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi tek-
rar ifllenen t›bbi aletler için ne yapmal›d›r? Bu
aletlerin birden fazla kullan›lmas›n›n önlenme-
sinin kontrolü için ne yapmal›y›z ?

Cevap: FDA’n›n 2000 y›l›nda kullan›l›p
at›lan t›bbi aletlerin yeniden ifllenmesine iliflkin
kabulünden önce Amerika’da respiratuvar tera-
pi ekipman› ve kardiak kateter gibi tek kulla-
n›ml›k t›bbi aletler tekrar kullan›lmaktayd›.
fiimdi ise genel politika olarak hastane infeksi-
yonu Kontrol Komitesi tek kullan›ml›k aletlerin
tekrar kullan›lmas› için gelen iste¤i inceler ve bu
konuda karfl› taraf› bilgilendirir. Daha sonra bu
aletlerin tekrar kullan›l›p kullan›lmamas›na ka-
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rar verir.

Soru 23: Tekrar kullan›lan malzemeler na-
s›l belgelendirilir ? 

Cevap: Amerika’da hastaneler tek kulla-
n›ml›k t›bbi ve cerrahi aletleri yeniden kullan›-
ma sokmamaktad›r. Kullan›l›p at›lan aletlerin
yeniden ifllenmesiyle iliflkili olarak infeksiyon
ve ateflle karfl›lafl›labilmekte, toksik kal›nt›lar bi-
rikebilmekte, biyouyumluluk (hastan›n hücre
ve biyokimyasal yap›lar› ile uyumlu aletler), gü-
venilir fonksiyon özellikleri (aletin elektronik,
optik, mekanik ve fiziksel özellikleri yafl ve tek-
rarlanan kullan›mlara ba¤l› olarak de¤iflmekte-
dir), fiziksel bütünlük ve sterilite engelleri de-
¤iflmektedir. Bu olay›n etik ve yasal yanlar› da
bulunmaktad›r. Kimi kiflilerde yeni, kimi kifli-
lerde eski alet kullan›laca¤› için etik olarak izin
almak gibi bir durumla karfl›lafl›labilir.

Soru 24: Ameliyathane ve yo¤un bak›m
ünitelerinin ›s›t›lmas› ve havaland›rma (HVAC)
sistemlerinin genel prensipleri var m›d›r, varsa
nelerdir ?

Cevap: Operasyon odalar›nda pozitif ba-
s›nçl› havaland›rma sistemleri kullan›lmal›d›r.
Saatte en az 15 hava de¤iflimi yap›lmal›d›r. Tüm
hava filtrelerden geçer, hava temizlenir ve geri
döner. Tüm operasyon oda kap›lar›; ekipmanla-
r›n, hasta ve personelin geçti¤i durumlar d›fl›n-
da kapal› tutulmal›d›r. Odalara giren kifli say›s›
minimumda tutulmal›d›r. Yo¤un bak›m ünitele-
rinde havaland›rma koridora kadar kontrolde
tutulmal› ve saatte en az 6 hava de¤iflimi uygu-
lanmal›d›r. 

Soru 25: Bowie Dick, Brown’s tüpü veya
biyolojik indikatörler gibi sterilizasyonun kon-
trolünde kullan›lan testlere benzer flekilde de-
zenfeksiyon ve dezenfektanlar için kullan›lan
özel testler var m›d›r ?

Cevap: Hay›r. Basit bir metot bulunma-
maktad›r. Antimikrobiyal aktivite kontrolü için
mikrobiyoloji laboratuvarlar›n›n uygulad›¤›
standart testler uygulanabilmektedir.

Soru 26: Partikül say›m› düzenli bir flekil-
de yap›lmal› m›d›r ?

Cevap: Hay›r. ‹nfeksiyon olsun olmas›n
partiküllerin düzenli olarak say›m› yap›lmas›
gerekmez.

Soru 27: Rutin deneyler baz›nda dezenfek-
tan maddelerin etkinli¤ini belirtmek için hangi
deneyler daha yayg›n olarak kullan›l›r ?

Cevap: S›v› kimyasal germisid maddelerin
de¤erlendirilmesi kantitatif olarak ölçülebilen
bir testtir. Böyle bir testin üreticiler taraf›ndan
uygulanmas› tüm ürünlerin eflit düzeyde ve
yanl›fl pozitiflik oluflmadan test edilmesini sa¤-
layacakt›r. Bunun d›fl›nda her hastane kendine
özgü aktivite testi yapabilir.

Soru 28: Ameliyathanede kullan›lan yük-
sek düzeyde dezenfektan maddelerin takibi ve
bunun belgelendirilmesi gerekli midir ?

Cevap: Glutaraldehit gibi yüksek düzey
dezenfektanlar›n minimum etkili konsantras-
yonlar› gibi yüksek düzey dezenfeksiyonla ilgi-
li baz› bileflenlerin belgelenmesi uygun olabilir.

Soru 29: Yeni teknoloji ile üretilen otoklav-
lar›n parametrik olarak kontrolü yeterli midir ?

Cevap: Parametrik yöntemde örnek testi
ve biyolojik indikatör sonuçlar›ndan çok fiziksel
ve/veya kimyasal prosedür verilerine bak›larak
sterilite kontrolü yap›lmal›d›r. Amerika’da ör-
nek testi yöntemi kullan›lmasa da biyolojik in-
dikatörlerin kullan›lmas›na devam edilmekte-
dir. Her yükteki sterilizasyon durumu en az
haftada bir biyolojik indikatörle test edilmelidir.

Soru 30: Glutaraldehitler baflka maddeler
ile sinerjist etki yaparak % 2’den az konsantras-
yonlarda kullan›labilir mi ?

Cevap: Evet. < % 2 glutaraldehiti baflka bir
sinerjik ajan ile kombine etmek ve etkili yüksek
düzey dezenfeksiyon sa¤lamak mümkündür.
Örne¤in Amerika’da % 1.12 glutaraldehit % 1.93
fenol/fenat ile kombine edilebilmektedir.

Soru 31: Sterilizasyon için formaldehitin
düflük derecede ›s›t›lmas› hakk›nda ne düflünü-
yorsunuz ? 

Cevap: Özellikle Kuzey Avrupa’da sa¤l›k
alan›nda kullan›lmaktad›r. Sterilizasyon prose-
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dürü vakumlama, ak›mla havan›n uzaklaflt›r›l-
mas›, formaldehit ak›m› uygulanmas›, tutma
periyodu, sterilizan›n uzaklaflt›r›lmas› ve hava
kesilmesi gibi basamaklardan oluflmaktad›r.
Karfl›laflt›rmal› çal›flmalar ETO, hidrojen perok-
sit gaz plazmaya göre düflük s›cakl›k formalde-
hit ak›m yönteminin çok etkili oldu¤unu göster-
mektedir. S›cakl›k yaklafl›k 80°C ve tüm prog-
ram 160 dakika (~2.5 saat)’d›r.

Soru 32: HEPA filtreleri hangi s›kl›kla de-
¤ifltirmeliyiz ?

Cevap: HEPA filtreler operasyon odala-
r›nda, yan›k ünitelerinde ve kemik ili¤i trans-
plantasyon bölümlerinde kullan›lmaktad›r. Fil-
trelerin de¤iflmesine üretici firmalar›n mühen-
disleri taraf›ndan karar verilmektedir. Burada
ölçümler filtreye uygulanan bas›nc› ölçen
''magn helic'' ölçüm cihaz› ile yap›labilmektedir.
Kaba filtreler (% 10-60 etkili) yaklafl›k olarak y›l-
da 6 kere de¤ifltirilmelidir. Yüksek verimlilikte-
ki filtreler (% 90-99 etkili) y›lda iki kere, HEPA
(% 99.99 etkili) olanlar y›lda bir veya daha az
s›kl›kta de¤ifltirilmelidir.

Soru 33: Ortofitalaldehit ve perasetik asit
maddelerinin fiksatif özelli¤i hakk›nda ne düflü-
nüyorsunuz ?

Cevap: OPA’n›n fiksatif özelli¤iyle ilgili
bir veri bulunmamaktad›r ama perasetik asit
fiksatiftir, ancak bu özelli¤i glutaraldehitten da-
ha azd›r.

Soru 34: Enzim içeren dezenfektanlar hak-
k›nda ne düflünüyorsunuz ?

Cevap: Aletlerin temizli¤inde nötral veya
nötüre yak›n pH’ya sahip deterjan solüsyonlar›
yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Bu solüsyonlar
iyi materyal uyumu göstermekte ve etkili bir te-
mizlik sa¤lamaktad›r. Proteaz gibi enzimler ba-
zen nötral pH’daki solüsyonlara eklenerek or-
ganik materyal temizli¤inde baflar›l› sonuçlar
al›nmaktad›r. Solüsyonlara lipaz ve amilaz gibi
enzimler de kat›labilmektedir. Enzimatik temiz-
leyiciler dezenfektan de¤illerdir ve proteinler
için olan enzimler germisidler taraf›ndan inakti-
ve edilebilirler. Enzim solüsyonlar› da kullan›c›
firma talimatlar›na ba¤l› kalarak uygun konsan-

trasyonlarda ve temas sürelerinde kullan›lmal›-
d›r. Deterjan enzimleri kullan›c›larda görülen
ast›m ve allerjik reaksiyonlarla iliflkilidir. Enzim
içeren nötral pH solüsyonlar› metal ve di¤er
materyallerle uyumludur ve hassas t›bbi aletler
ve özellikle esnek endoskoplar›n temizli¤inde
tercih edilecek ajanlard›r. Alkali temelli temizle-
yici ajanlar t›bbi aletlerdeki protein ve ya¤ ka-
l›nt›lar›n› parçalar, ancak korozyon özelli¤i bu-
lunmaktad›r. Baz› çal›flmalar enzimatik temizle-
yicileri nötral deterjanlara göre mikroorganiz-
malar›n yüzeylerden uzaklaflt›rmada daha etki-
li oldu¤unu gösterirken baz› çal›flmalar enzima-
tik ve alkalen bazl› temizleyiciler aras›nda et-
kinlik olarak anlaml› bir fark olmad›¤›n› bildir-
mifllerdir. Bir çal›flmada enzimatik ve enzimatik
olmayan temizleyiciler aras›nda etkinlik olarak
bir fark olmad›¤› belirtilmifltir. Enzimatik olma-
yan, hidrojen peroksit bazl› yeni bir formül (he-
nüz FDA onay› yok) protein, kan, karbonhidrat
ve endotoksinlerin yüzeylerden uzaklaflt›r›lma-
s›nda enzimatik solüsyonlar kadar etkilidir. Ay-
r›ca oda ›s›nda 3 dakika temas süresinde 5-10
log bakteri azalmas› gösterdi¤i bildirilmifltir.

Soru 35: Tüberküloz ve viroloji laboratu-
varlar›nda eldivenleri ç›kard›ktan sonra elleri
bir antiseptik ile y›kamal› m›y›z ? Cevap evet ise
hangi antiseptikle ?

Cevap: Amerika mesleki sa¤l›k ve güven-
lik ajans›na göre eldiven kullan›m›ndan sonra
eller y›kanmal›d›r. Genellikle sa¤l›k bak›m siste-
minde klorheksidin glukonat kullan›lmaktad›r.

Soru 36: Gelir düzeyi düflük olan ülkeler-
de çamafl›r suyunun yerine hangi alternatif
maddeler kullan›labilir ?

Cevap: Sodyum hipoklorid kaynaklar› s›-
n›rl› olan ülkelerde yayg›n olarak kullan›lan et-
kili bir dezenfektand›r. Genifl spektrumlu anti-
mikrobiyal etki göstermektedir. Toksik kal›nt›
b›rakmaz. Suyun sertli¤ini etkilemez. H›zl› etki
gösterir. Ucuzdur ve toksik etkisi s›n›rl› düzey-
dedir. Yüksek konsantrasyonlarda (>500 ppm)
metaller üzerinde afl›nd›r›c› etkisi vard›r. Orga-
nik maddeler taraf›ndan inaktive olur. Kumafl-
lar› soldurur, amonyak ve asit ile kar›fl›nca tok-
sik klor gaz› ç›k›fl› olur. Di¤er düflük düzey de-

B. Gürler ve ark.

250



zenfektanlar aras›nda ucuz olanlar› kuaterner
amonyum bileflikleri ve fenollerdir.
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