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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sağlık Hizmetleri 

DAL Sağlık Bakım Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI Dezenfeksiyon 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/28 

ÖN KOŞUL 
Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda 

gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.  

   MODÜLÜN AMACI 

Öğrenciye, uygun dezenfektan ve antiseptik   maddenin 

seçimi, hazırlanması, araç gereçlerin ve yüzeylerin 

dezenfeksiyon işlemleri ile ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN 

ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Kullanım amacına uygun dezenfektan ve antiseptik 

maddenin seçimi ve hazırlanmasına yardım 

edebileceksiniz. 

2. Uygun dezenfektanı seçerek aseptik tekniğe uygun araç 

gereçlerin dezenfeksiyon işlemine yardım edebileceksiniz. 

3. Uygun dezenfektanı seçerek aseptik tekniğe uygun 

yüzeylerin dezenfeksiyon işlemine yardım edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf / teknik  laboratuvar, sağlık kurumları 

(hastaneler, sağlık merkezleri) 

Donanım: Dezenfeksiyon işleminde kullanılacak dezenfektan 

ve antiseptik maddeler ve dezenfeksiyon işlemine tabi 

tutulacak ortam ve araç gereçler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRM 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci,  

 

Sağlık kuruluşlarında temizlik ve dezenfeksiyon vazgeçilmez işlemlerdir. Hastane 

enfeksiyonları sadece hastaları değil aynı zamanda hastane personelini de tehdit etmektedir. 

Kullanılacak dezenfektanın ve yöntemin seçiminde anahtar rol oynayan ve enfeksiyon 

risklerine göre tıbbi cihazları gruplara ayıran Spaulding sınıflaması (hasta bakımında 

kullanılan alet / malzemeler enfeksiyon riski açısından; kritik, yarı kritik ve kritik  olmayan 

aletler olmak üzere üç gruba ayrılması)  günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. 

Dezenfeksiyon işleminde etkinlik kadar personel, hasta, çevre ve tıbbi malzemelerin 

korunması da önemlidir. Maliyet ve kullanım kolaylığı planlamada dikkat edilmesi gerekli 

diğer faktörlerdendir. Sağlıkla ilgili uygulamalarda antibiyotik ve dezenfektanlara dirençli 

bakteriler gelecekte çok daha fazla sorun oluşturacaktır. Bu nedenle hastane enfeksiyon 

kontrolünde dezenfeksiyon işlemlerinin daha etkin yapılabilmesi için iyi planlanmış 

çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. 

 

Çevre şartlarına daha dirençli hâle gelebilen mikroorganizmaların istenmediği 

durumlarda tamamen veya kısmen yok edilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İnsan 

sağlığının korunması, kontaminasyonun (bulaşma) önlenmesi, patojen (hastalık yapıcı) 

mikroorganizmaların yok edilmesi veya hastalık yapma yeteneklerinin ortadan kaldırılması 

dezenfeksiyon yapmakla mümkün olabilmektedir.  

 

Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde, hastalıklardan koruyucu önlemlerin etkin bir 

şekilde uygulanabilmesinde, çevre sağlığı hizmetleri ile hijyenik koşulların en güzel şekilde 

sağlanabilmesi açılarından antiseptik ve dezenfektan maddelerin stratejik bir önemi vardır.  

 

Mikroorganizmalardan arındırma işlemleri yapılmadığı sürece her çeşit cerrahi işlem 

başarısızlıkla sonuçlanacak; yüzeysel enfeksiyonların tedavisi ile yara, yanık gibi doku 

hasarlarının iyileşmesi de oldukça zorlaşacaktır.  

 

Bu modül aracılığıyla edineceğiniz kazanımlarla, her türlü tıbbi girişimin ve koruyucu 

sağlık hizmetlerinin öncelikli şartlarından olan dezenfeksiyon uygulamalarını tekniğine 

uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

  

GİRİŞ 



 

2 

  



 

3 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Kullanım amacına uygun dezenfektan ve antiseptik maddenin seçimi ve 

hazırlanmasına yardım edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Dezenfeksiyon nedir? Dezenfeksiyon ne amaçla yapılır? Araştırınız. 

 Antisepsi nedir?  Antisepsi ne amaçla kullanılır? Araştırınız. 

 

1. DEZENFEKTAN VE ANTİSEPTİKLER 
 

Temizlik, sağlıklı birey olabilmenin temel ögelerindendir. Yaşadığımız çevrede birçok 

mikroorganizmayla her an karşı karşıya kalmaktayız. Dezenfeksiyon, insanlarda  hastalık 

yapıcı mikroorganizmaları çeşitli yöntemler kullanarak yok etme işlemidir. 

 

Dezenfeksiyonun tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Örneğin suyun bakır ve gümüş 

kaplarda saklanması, suyun kaynatılması gibi uygulamalar bilinçsizce  de olsa tarihin eski 

devirlerinden başlayarak yapılan dezenfeksiyon işlemleridir. 1800’lü yıllarda tifo, dizanteri 

gibi salgın  hastalıkların önlenmesinde yavaş kum filtresi gibi arıtma uygulamalarının yararı 

olduğu belirlenmiştir. Gerçek anlamda dezenfeksiyon ilk defa 1904 yılında  bir tifo 

salgınında sodyum hipoklorit ile klorlama yapılarak önlenmesiyle başlanmış ve 

dezenfeksiyon uygulamaları hızla  yaygınlaşmıştır. 

 

Dezenfeksiyon işlemi daha çok hastanelerde gerçekleştirilir. Yapılma nedeni örneğin 

diş tedavisinde kullanılan bir araç gereci dezenfeksiyon işlemine tabi tutmadan başka bir 

hastada kullanmak mikroorganizmaların o hastaya geçmesine neden olur.  

 

Dezenfeksiyon işleminden önce mutlaka mekanik temizlik yapılmalıdır. Aksi takdirde 

dezenfeksiyon işlemi yeterince etkin olmayacaktır. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan 

maddeler temizlik malzemesi değildir ve bu amaçla kullanılmamasına dikkat edilmelidir. 

Kimyasal dezenfektanlar doğru olarak kullanıldığında dezenfeksiyon işlemi için kullanılan 

en değerli maddelerdir. Bu amacın dışına çıkıldığında bu iş için sarf edilen zaman ve para 

boşa gitmiş olacaktır. Ayrıca belirtilen yoğunluğun üzerinde kullanıldıklarında insan 

sağlığıyla ilgili sakıncalar ortaya çıkar. Buna örnek verecek olursak; su dezenfeksiyonunun 

daha etkin olması için suya daha fazla klor katılmasının yanlışlığını verebiliriz. 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Dezenfeksiyon ve Antisepsi ile İlgili kavramlar 
 

 Dezenfeksiyon : Bir cismin ya da maddenin patojen (hastalık yapıcı) 

mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Bazı bakteri sporları 

dezenfeksiyon sonrası canlı kalabilir.  

 

 Dezenfektan : Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddelerdir.   

 

 Sterilizasyon: Herhangi bir cismin veya maddenin birlikte bulunduğu tüm 

mikroorganizmaların her türlü canlı şekillerinden tamamen arındırılması 

işlemidir. Sterilizasyon kesin bir ifadedir. Bir nesne veya ortam ya sterildir ya 

da değildir.  

 

 Steril: Sterilizasyon işlemi sonucu mikropsuz hâle gelen madde veya cisme 

denir.  

 

 Kontaminasyon: Steril ve dezenfekte edilmiş materyale mikroorganizmaların  

bulaşmasına denir. 

 

 Dekontaminasyon: Bir materyalin, ekipmanın veya ortamın tehlikeli 

(biyolojik, kimyasal, radyoaktif, vb.) maddelerden arındırılarak güvenli hâle 

getirilmesidir. Mikrobiyolojik açıdan bu 3 yolla sağlanabilir; 

 Temizlik 

 Dezenfeksiyon 

 Sterilizasyon 

 

 Temizlik: Su, enzimatit, çözücüler ve deterjanlar yardımıyla bir nesnedeki 

yabancı materyalin uzaklaştırılmasıdır. Mikroorganizmaların kuru ortamda 

üremesi azaldığından her temizlikten sonra mutlaka kurulama yapılmalıdır.  

 

 Asepsi: Belirli bir alanın ve kullanılacak araç gereçlerin kimyasal maddeler 

yardımıyla mikroorganizmalardan arındırılma işlemidir.  

 

 Antisepsi: Patojen mikroorganizmaları öldürmek veya çoğalmalarını önlemek 

için vücut yüzeyine yerel olarak kimyasal maddelerin uygulanmasıdır.  

 

 El antisepsi: El yıkama mikroorganizmaların bireyler arası transferini 

engelleyen en önemli işlemlerden biridir. Su, sabun / antiseptik madde 

yeterlidir. Günlük hayatta 30 saniye elleri sabunladıktan sonra durulamak 

yeterlidir. Hasta ile temastan önce ve sonra, hastaya ait vücut sıvılarıyla 

kontamine bütün maddelerle temas hâlinde el antisepsisine mutlaka uyulmalıdır.  

 

 Antiseptik: Mikroorganizmalar üzerine uygulandığında üremelerini önleyerek 

veya öldürerek onları zararsız hâle getiren özellikle canlı dokulara 

uygulanabilen maddelerdir. 
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 Spor ve sporosidler: Bakteri için ortam koşulları elverişsiz hâle gelmiş ise, bu 

bakterilerden bazıları spor denilen dirençli yapılara dönüşür. Sporlar fiziksel ve 

kimyasal çevre etkenlerine karşı daha dayanıklı yapılardır. Böylece kimyasal 

maddelerin yani dezenfektanların hücre içerisine ulaşarak tahrip etmesini 

zorlaştırmış olurlar. Bu tür mikroorganizmaları da tahrip eden dezenfektanlar 

sporisid etkili dezenfektanlardır.  

 

 Bakterisit (Jermisit): Bakteriler üzerinde öldürücü etkinlik gösteren maddelere 

denir.  

 

 Bakteriostatik: Bakteriler üzerine üremeyi durdurucu etki yapan maddelere 

denir.  

 

 Fungusit: Mantar öldürücü anlamına gelmektedir.  

 

 Fungistatik: Mantarların üremesini durdurucu anlamını taşır.  

 

 Virüsit: Virüsleri öldürücü anlamına gelmektedir. 

 

 Sepsis: Patojen mikroorganizmaların canlı dokuda üreyerek yayılmasıdır.  

 

 Septisemi: Mikroorganizmaların kan dolaşımına geçerek üremesi sonucunda 

ateş oluşturmasıdır.  

 

 Bakteriyemi: Bakterinin kanda bulunması hâlidir.  

 

 Viremi: Virüslerin kanda bulunması hâlidir.  

 

 Piyemi: Daha çok irin oluşturucu mikroorganizmaların vücudun çeşitli 

bölgelerine yerleşerek lokalize apseler oluşturması ve kanda bulunmaları 

durumudur. 

 

1.2. Dezenfeksiyon Yöntemleri 
 

1.2.1. Fiziksel Yöntemlerle Dezenfeksiyon 
 

Fiziksel yöntemlerle yapılan dezenfeksiyon işlemini genelde üç grup altında toplamak 

mümkündür. 

 

1.2.1.1. Kaynatma ile Dezenfeksiyon Yöntemi  

 

100 °C 3-5 dakika süre ile yapılır.   
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1.2.1.2. Isı ile Dezenfeksiyon Yöntemi  


 En sık kullanılan dezenfeksiyon yöntemidir.  

 Yüksek ısı ile mikroorganizmaların proteinleri denatüre olur.  

 Basit, ucuz ve hızlı sonuç alınır.  

 Hem çalışanlar hem de doğa açısından toksik atık oluşturmaz.  

 

70 °C 15 dakika  

75 °C 10 dakika  

80 ° C 2 dakika  

 

1.2.1.3.Pastörizasyon  

 

Genellikle süt ve meyve sularında uygulanır. 65 °C - 30 dakika tutulduktan sonra 

aniden soğutulur. Sütte bulunabilen tüberküloz, salmonelloz ve brucella gibi zoonoz (hayvan 

ve insanda ortak görülen) enfeksiyonlar önlenmiş olur. Pastörize edilmiş sütte ölmeyen 

saprofit mikroplar zamanla üreyerek sütün bozulmasına (kesilmesine) neden olur. 

Pastörizasyon bir dezenfeksiyon yöntemi olduğu için pastörize gıdalarda patojen olmayan 

mikroorganizmalar bulunabilir. Bu nedenle pastörize ürünler buzdolabında saklanmalı 48 

saat içerisinde tüketilmelidir.  

 

 

Resim 1.1: Pastörizasyon üniteleri 

 

Resim 1.1: Pastörizasyon üniteleri 
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1.2.1.4. Radyasyon (UV Işını) ile Dezenfeksiyon 

 

Isı ve kimyasal madde kullanılmadan yapılabilen tek dezenfeksiyon yöntemidir. 

Ultraviyole, bakteri virüs mantar ve diğer mikroorganizmaları UV ışınlarına maruz bırakarak 

öldüren dezenfeksiyon sistemidir. Mikropların öldürülmesi ışının yoğunluğuna ve temas 

süresine bağlıdır. 254 nm dalga boyundaki UV ışınları tüm patolojik mikroorganizmaları 

%99,9 oranında öldürür. Ultraviyole ışını mikroorganizmalar ile direkt temas ederek hücre 

zarından nüfuz eder ve DNA'nın yapısını bozarak mikroorganizmanın öldürülmesini sağlar. 

 

Ultraviyole (UV) sistemi, cihaz gövdesi içinde bulunan bir tüpte anot ve katot uçlarına 

uygulanan bir gerilim ile meydana gelen ateşleme sonucunda, tüp içindeki buharlaşan 

cıvanın iyonize olup ultraviyole ışını oluşturması esasına dayanır. 

 

               

Resim 1.2: UV dezenfeksiyon sistemleri 

 

1.2.2. Kimyasal Yöntemlerle Dezenfeksiyon  
 

Kimyasal maddelerle yapılan dezenfeksiyondur. Isı ile dezenfeksiyon yöntemlerinin 

kullanılamadığı durumlarda dezenfeksiyon öncesi temizleme işleminden sonra 

pulverizasyon, fumigasyon vb. yöntemler ile uygulanmaktadır. Dezenfektanlar 

yapılarına bağlı olarak 2-30 dakika arasında etkilerini göstermektedir.  

 

Dezenfektanların etkinliğini ölçmek için Fenol Katsayısı kullanılır.  

 

 Fenol katsayısı 

 

Jermisit ilaçların antimikrobik etkilerinin göstergesi olarak sıvı ortamda belirli bir 

bakteri popülasyonunu (Salmonella typhimirium'u), belirli bir konsantrasyonda eklenen 

fenolün öldürmesi veya %99 oranında azaltması için geçen sürenin başka bir jermisit ilacın 

aynı koşullar altında ve aynı sürede o bakteriyi öldüren veya sayılarını %99 oranında azaltan 

konsantrasyonuna oranıdır. 
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1.3. Etkinliklerine Göre Dezenfektanla 
 

Dezenfektanlar etkinliklerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfektanlar 

olarak sınıflandırılır. Laboratuvarlarda dekontaminasyon için sıklıkla klorlu bileşikler ve 

alkol gibi orta düzey dezenfektanlar kullanılır.  

 

1.3.1. Yüksek Düzey Dezenfeksiyon 
 

Bakteri sporları hariç mikroorganizmaların tümünü 20 dakikada, bakteri sporlarını da 

6-10 saatte öldürdüğünden yüksek dereceli dezenfeksiyon olarak değerlendirilir. 

 

 

DEZENFEKTAN KULLANIM KONSANTRASYONU 

Gluteraldehit %2,0-3,2 

Formaldehit %6,0-8,0 

Sodyum hipoklorit 100-1.000 ppm serbest klor 

Hidrojen peroksit %6,0-25,0 

Orto-fitalaldehit (OPA) 0,55% 

Tablo 1.1: Yüksek düzey dezenfektanlar 

1.3.2. Orta Düzey Dezenfeksiyon 
 

Bakteri sporları hariç tüberküloz basili ve diğer mikroorganizmalara yaklaşık 10 

dakikada etkili dezenfeksiyon yöntemidir. 

 

Orta düzey dezenfektanlar; M. tuberculosis, mantarlar, vejetatif bakteriler ve 

virüslerin çoğunda etkilidir. 

 

DEZENFEKTAN KULLANIM KONSANTRASYONU 

Gluteraldehit %2,0-3,2 

Formaldehit %6,0-8,0 

Sodyum hipoklorit 100-1.000 ppm serbest klor 

Hidrojen peroksit %6,0-25,0 

Orto-fitalaldehit (OPA) 0,55% 

Tablo: 1.2: Orta düzey dezenfektanlar 

 

1.3.3. Düşük Düzey Dezenfeksiyon  
 

Vejetatif baktelerin çoğunu, bazı mantarları ve yaklaşık 10 dakikada bazı virüsleri 

öldürebilen dezenfeksiyon türüdür. Bakteri sporları ve Tbc basiline etkili değildir. 
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Laboratuvarlarda yüzey dekontaminasyonu amacıyla orta düzey dezenfektanlar, 

özellikle de ucuz ve etkili olduklarından klorlu bileşikler kullanılır. Biyogüvenlik 

kabinlerinin ve çalışma yüzeylerinin temizliğinde de sıklıkla %70 etanol kullanılır.  

 

DEZENFEKTAN KULLANIM KONSANTRASYONU 

Etil veya isopril alkol >%50 

Fenol ve fenol bileşikleri %0,4-5,0 

İyodoforlar 30-50 ppm serbest iyot 

Sodyum hipoklorit 100 ppm serbest klor 

Karterner amonyum bileşikleri %0,4-1,6 

Tablo 1.3: Düşük düzey dezenfektanlar 

 

1.4. Dezenfektan ve Antiseptiklerin Etkisini Değiştiren Faktörler 
 

Mikroorganizmalar, farklı koşullara uyum sağlama yeteneğine sahiptir. Çeşitli 

ortamlara karşı direnç kazanabilmeleri de bu uyum sağlama kabiliyetleri sonucunda 

gerçekleşmektedir. Özellikle doğal olarak diğer mikroorganizmalara göre daha dirençli olan 

mikroorganizmalar uzun temas süreleri sonucu herhangi bir antimikrobiyal maddeye daha 

kolay direnç kazanabilmektedir. Mikroorganizmalar dezenfektan solüsyonda uzun süre 

kaldıklarında antibiyotiklere karşı olduğu gibi, direnç kazanarak canlılıklarını koruyabilir ve 

hatta üremelerini sürdürebilir. Dezenfektan veya antiseptik preparatta bulunan aktif 

maddenin yeterli miktarda olmaması ve mikroorganizmanın yaşamasına engel olacak 

konsantrasyonda bulunmaması mikroorganizmanın direncini arttırırken karşıt olarak etkili 

bir koruyucu sistem içermesi yani uygun konsantrasyonda bulunması dezenfektan 

maddelerin kontaminasyonunu önleyebilir. 

 

1.4.1. Dezenfeksiyon ve Antisepsiyi Etkileyen Faktörler 
 

 Dezenfektanın yoğunluğu, 

 Temas süresi, 

 Isı, 

 pH, 

 Ortamda bulunan organik artıklar, 

 Mikroorganizmalarla ilgili faktörler, 

 Ağır metallerin varlığıdır. 

 

1.4.1.1. Dezenfektanın Yoğunluğu 

 

Dezenfektan veya antiseptik maddenin konsantrasyonu (yoğunluğu) arttıkça etkisi de 

artmaktadır. Kimyasal madde, konsantrasyonuna bağlı olarak yani yüksek konsantrasyonda 

bakterisid (öldürme), daha düşük konsantrasyonlarda ise bakteriyostatik (üremesini 

engelleme) etki göstermektedir.  
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Ancak yoğunluğun yükselmesi etki oranını da aynı şekilde artırmaz. O nedenle en 

elverişli konsantrasyon belirlenir ve bu konsantrasyonda kullanılması tavsiye edilir. 

 

1.4.1.2. Temas Süresi 

 

Dezenfektan veya antiseptik maddenin mikroorganizmaları etkilemesi için belirli bir 

temas süresinin geçmesi gerekir. Bu süre ortamın nemine, ısıya, kimyasal maddenin yapısına 

ve mikroorganizmanın cins ve sayısına bağlı olmak üzere uzun veya kısa olabilir. 

 

1.4.1.3. Isı 

 

Isının artmasıyla dezenfektan ve antiseptik olarak kullanılan kimyasal maddenin 

içinde erimiş olduğu sıvıdaki iyonizasyon (iyonlaşma, iyonlara ayrılma) derecesi artar ve 

bununla birlikte mikroorganizmalara da etkisi artmış olur. 

 

1.4.1.4. pH 

 

Her dezenfektan preparatın en iyi etki gösterdiği optimum bir pH aralığı vardır. Bu pH 

değerinden uzaklaştıkça (asit veya baz yönünde) dezenfektanın aktivitesinde azalma 

gözlenir. 

 

1.4.1.5. Ortamda Bulunan Organik Artıklar 

 

Ortamda bulunan organik maddeler özellikle proteinleri denatüre (doğal yapısını 

değiştirmek) ederek etki gösteren dezenfektanların etkilerini azaltmaktadır. Çünkü bu gibi 

artık maddeler ya mikroorganizma ile dezenfektan maddenin temasını önleyerek veya 

dezenfektanın kimyasal yapısını bozarak etkisini azaltmaktadır. Ortamda bulunan diğer 

kimyasal maddeler de antagonistik (karşı- karşıt) etki göstererek dezenfektanın etkisini yok 

edebilir. Fenol içerikli dezenfektanların ortamda bulunan demir klorür veya karbonla 

etkilerinin yok olması buna örnektir. Yüzey gerilimini azaltan maddelerin bulunması 

dezenfektanların daha kolay yayılmasını ve mikroorganizmalara daha kolay etki etmesini 

sağlar. 

 

1.4.1.6. Mikroorganizmalarla İlgili Faktörler 

 

Mikroorganizmaların cins ve türüne göre dezenfektanlardan etkilenmeleri de farklı 

olmaktadır. Yaşam sikluslarında (döngü) bulundukları evre de bunu etkilemektedir. 

Mikroorganizmaların vejetatif (aktif form) şekilde bulunmaları da sporlu bakterilere göre 

dezenfektanlara karşı daha duyarlı olmalarını sağlamaktadır. 

 

1.4.1.7. Ağır Metallerin Varlığı 

 

Ağır metal iyonlarının varlığında (Ag, Au, Cu) birlikte bulunduğu 

mikroorganizmalara üremelerini durdurucu veya öldürücü (bakteriyostatik veya bakterisid) 

etki yapar. Bu etkiye oligodinamik (germisit, öldürücü) etki adı verilmektedir. 
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1.5. Dezenfektan ve Antiseptiklerin Mikroorganizmalara Etki 

Mekanizmaları 
 

 Hücre zarına etki, 

 Mikroorganizmaların proteinlerini denatüre ederek etki, 

 Mikroorganizma enzimlerinin işlevlerini bozarak etki, 

 Nükleik asitlere etkidir. 

 

1.5.1. Hücre Zarına Etki 
 

Hücre zarı lipoprotein yapısındadır. Hücre zarını etkileyen dezenfektanlar bu yapısal 

düzeni bozmak suretiyle hücre zarının yarı geçirgenliğini, aktif transport sistemlerini ve 

enerji metabolizmalarını inaktif hâle getirir. Bunlar; 

 

 Fenol ve bileşikleri: Krezol, Lizol, Klorhexidin, Hexaklorofen 

 Deterjanlar: Katyonik, Anyonik, Noniyonik deterjanlar  

 Organik çözücüler: Alkol, Aseton, Eter  

 

1.5.2. Mikroorganizmaların Proteinlerini Denatüre Ederek Etki 
 

Bazı dezenfektanlar proteinlerin üç boyutlu yapılarını bozarak halkalanmasına ve 

helezonik (spiral, sarmal)  yapılaşmaya yol açarak etki eder. Enzimler de protein yapısında 

olduğundan bu tür dezenfektanlar enzimleri de etkilemek suretiyle daha etkin olur. Bunlar; 

 

 Asitler,  

 Alkaliler,  

 Alkoller ve  

 Asetondur.  

 

1.5.3. Mikroorganizma Enzimlerinin İşlevlerini Bozarak Etki 
 

Dezenfektan ve antiseptik maddeler enzimlerin esas etkilediği maddeyle birleşen aktif 

gruplarıyla birleşerek enzimin görevini engeller ve işlevlerinin bu şekilde bozulmasını 

sağlar. Bunlar; 

 

 Ağır metaller: Mertiolat, Gümüş nitrat  

 Tuzlar ve iyonlar: Sodyum hidroksit, Potasyum hidroksit, Borik asit, Salisilik 

asit  

 Oksidan maddeler: Hidrojen peroksit  

 Halojenler: Klor, Klorid, İyot  

 Formaldehit, Glutaraldehit  
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1.5.4. Nükleik Asitlere Etki 
 

Bazı kimyasal maddeler mikroorganizmaların nükleik asitlerini etkileyerek de tesirli 

olur. Mikrobiyoloji boyama yöntemlerinde kullanılan boyar maddeler mikroorganizmaların 

nükleik asitleriyle bileşikler yaparak aktivitelerini bozar ve bu şekilde etkili olur. Bu boyar 

maddelerin çeşitli konsantrasyonlarının farklı mikroorganizmalar üzerindeki etkileri de farklı 

şiddette olmaktadır. O nedenle bu seçicilik özelliklerinden yararlanılarak istenmeyen 

bakterilerin inhibe edilmesinde çeşitli besiyerlerinde kullanılırlar. Bunlar; 

 

 Kristal viyole  

 Malaşit yeşili  

 Metilen mavisi  

 Akridin boyaları (Rivanol)  

 

1.6. Dezenfektan Seçimi 
 

Dezenfektan seçimi ideal olarak geniş spektrumlu (Bakterileri, virüsleri, 

protozoonları, mantarları ve sporları öldürmelidir.) ve irritan, toksik koroziv ve pahalı 

olmamalıdır. Seçim kararı, potansiyel patojenlere karşı etkisine, insan ve hayvanlar üzerinde 

kullanım güvenliğine, ekipman, çevre ve fiyat bileşenlerine bağlıdır. 

 

1.6.1. Günümüzde Kullanılan Dezenfektanların Etki Alanları Yüzdelikleri ve 

Özellikleri 

 
 Etil alkol 

 Vejetatif bakterilere bakterisit etkilidir. 

 %95’lik etil alkol tüberkilosiddir. 

 Antiseptik olarak %70’lik solüsyonu kullanılır. 

 Alkolün gerek sporisit etkisinin olmayışı, gerekse kan pıhtılarına nüfuz 

edemeyişi nedeniyle aletlerin sterilizasyonunda kullanılmaz. 

 En az 10 dk. %70’lik alkolle tutulan termometreler bu yolla dezenfekte 

edilebilir. 

 Eğer tam nem sağlanabilirse iki dakika içinde cilt üzerindeki bakteri 

sayısını %90’a yakın bir oranda azaltır. 

 

 Benzalkonyum kloroid (zefiran) 

 Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılabilir. 

 

 Povidon-iyodin (batikon-betadin) 

 Geniş spektrumlu bir antiseptiktir. 

 Sporlara da etkili olduğu bilinmektedir. 

 Preoperatif cilt temizliğinde ve yanık tedavisinde kullanılır. 
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 Heksaklorofen 

 Antiseptik bir solüsyondur. 

 Etkisi bakteriostatiktir. 

 %3 oranında hekzaklorpfen içeren solüsyonlar cilt temizliğinde kullanılır. 

 Deri ve el antisepsisi için el kremleri veya sabunlara katılır. 

 Heksaklorofenin en önemli özelliği ciltten absorbe olmasıdır. 

 

 Merbromin (mersol) 

 Bakteriostatik özelliği olan bir antiseptiktir, 

 %2’lik solüsyonu cilt için, 

 %1’lik solüsyonu ise mukozalara kullanılabilir. 

 

 Gümüş nitrat 

 Gümüş antibakteriyel etkili bir solüsyondur. 

 Gümüş nitrat geniş bir bölgeye uygulandığında vücuttan klorür ve 

sodyum kaybına neden olur. 

 Mukozaya uygulanmasında irritan etki yapar. 

 Ayrıca gümüş nitratın yakıcı etkisinden yararlanarak küçük yaralar tedavi 

edilebilir. 

 

 Formaldehit 

 Güçlü bir dezenfektandır. 

 Bakteri, fungal, virüs, sporlarına etkilidir. 

 Gaz hâlindedir. 

 Formaldehitin gaz hâlindeki buharlarının inhalasyonu gözde ve solunum 

sisteminde irritasyon yapar. 

 Cilde uygulandığında duyarlılık reaksiyonları oluşur. 

 

 Klorheksidin (salvon) 

  %1,5’lik klorheksidin ve %15’lik setrimit maddelerinin karışımı olan 

antiseptik ve dezenfektan özellikte bir solüsyondur. 

 Toksik değildir. 

 Gram (-) ve gram (+) bakterilere bakterisit etkilidir. 

 Antiseptik ve dezenfektan olarak 1/100’lük solüsyonu önerilir. 

 Kirli aletlerin dezenfeksiyonunda 1/30’luk solüsyonu önerilir. 

 

 Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) 

 %0,5-1’lik oranında dezenfektan olarak kullanılır. 

 Özellikle hepatit ve AIDS virüslerine etkili olduğu gösterilmiştir. 

 

 Rivanol 

 Toz şeklindedir. 

 Koklara etkilidir. 

 Sudaki 1/1.000’lik çözeltisi ağız, boğaz mukozası ve yaralar için 

antiseptik olarak kullanılır.  
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 Glutaraldehit (cidex) 

 Kauçuk ve plastik gibi aletlerin sterilizasyonu için kullanılır. 

 Glutaraldehit ciltte temas dermatiti yaptığından antiseptik olarak 

kullanılmaz. 

 

 İzopropil alkol 

 %70’lik ve daha yoğun eriyikleri etil alkolden daha güçlü bakterisit 

etkiye sahiptir. 

 Alkol vejetatif bakterileri süratle öldürürse de spor, virüs ve mantar 

üzerine etkili değildir. 

 Uygulandığı yerde daha güçlü vazodilatasyon yaptığından kanamaya 

eğilim artar. 

 

1.6.2. Dezenfektanlarda Aranacak Özellikler  
 

 Geniş spektrumlu olmalı,  

 Suda kolay ve homojen erimeli, presipitasyon yapmamalı,  

 Dayanıklı olmalı ve etkisi uzun süre devam etmeli,  

 İnsan ve hayvanlar için toksik ve irritan olmamalı,  

 Yüzey gerilimini düşürücü, ozmotik basıncı artırıcı ve iyi ıslatıcı nitelikte 

olmalı,  

 Kısa süre içinde etkilemeli,  

 Harici maddelerle birleşmemeli ve inaktive olmamalı,  

 Normal ısıda ve değişik ısı derecelerinde etkili olmalı,  

 Yakıcı, fena, kokulu, renk verici veya renk giderici olmamalı,  

 Hoş kokulu ya da kokusuz ve koku giderici olmalı,  

 Ucuz olmalı ve kolay bulunmalı,  

 Dezenfekte edilen maddeleri bozmamalı, leke bırakmamalı, korozif olmamalı,  

 Uygulanması kolay olmalıdır.  
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Dezenfektanlar 

Etki 

Düzeyi 

Ölen 

Mikroorganizmalar 

Canlı Kalan 

Mikroorganizmalar 

Gluteraldehit %2 

Sodyum hipoklorit  

1.000 – 5.000 ppm 

YÜKSEK 

Yanda belirtilenler 

dışındaki tüm 

mikroorganizmalar 

Dirençli bakteri sporları, 

Yavaş virüsler (CJD) 

Etil / izopropil alkol %60-95 

İyodoforlar 30-50 ppm 

serbest iyot 

Fenol ve fenol bileş.%0,4 – 5 

Sodyum hipoklorit 100- 1.000 

ppm 

ORTA 

Vejetatif bakteriler 

M. tuberculosis 

HBV dahil çoğu virüsler 

Çoğu mantarlar 

M. aviumintracellulare 

Bakteri sporları 

Yavaş virüsler (CJD) 

Etil / izopropil alkol < %50 

Fenol ve fenol bileş.%0,4 - 5 

İyodoforlar 30-50 ppm    

Serbest  iyot 

 Sodyum hipoklorit 100 ppm 

DÜŞÜK 

Çoğu vejetatif bakteriler 

Bazı virüsler 

Bazı mantarlar 

M. tuberculosis 

Bakteri sporları 

Hepatit B virüsü 

Yavaş virüsler (CJD) 

Tablo 1.4: Dezenfektanların etki mekanizmaları 

 

1.7. Sıvı ve Katı Maddelerden Solüsyon Hazırlama Yöntemleri 
 

Ticari olarak üretilmiş dezenfektan maddelerin kullanım talimatlarına uygun olarak 

hazırlanıp kullanılması etkili dezenfeksiyon işlemi için gereklidir. 

 

1.7.1. Stok / Saf Dezenfektanların Hazırlanması Sulandırılması ve 

Kullanılmasında Dikkat Edilecek Noktalar  
 

Dezenfektanların birçoğu toksik özelliğe sahiptir. Cilde ve gözlere zarar verir. 

Dezenfektan solüsyonları hazırlarken çevreye sıçratmamak için önlem almak ve konsantre 

dezenfektanları kullanırken koruyucu eldivenler ve gözlük takmak gerekir. Bazı ürünlerin 

(özellikle alkol içeren) alev alabileceği göz önünde tutularak kullanırken dikkatli olmalıdır. 

Bir dezenfektan maddenin etkin olabilmesi için en önemli koşul, kullanılması gereken 

yoğunluğun ve etki süresinin iyi bilinmesidir. Konsantre hâlde bulunan birçok dezenfektanın 

kullanım öncesi, uygun dilüsyonunun (seyreltme) ayarlanması gerekir. Bir dezenfektan 

değişik amaçlar için kullanıldığında, dezenfektanın farklı oranlarda sulandırılması gerekir.  
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Bu yüzden, üretici firmanın talimatına uyulmalıdır. Görevli personelin talimatlara 

kesinlikle uyması ve dezenfektan hazırlama eğitimi almış olması gerekir. Dezenfektan 

solüsyonu hazırlarken dikkat edilecek noktalar aşağıda sıralanmıştır; 

 

 Dezenfektanın suya ölçülerek konması gerekmektedir. Göz kararı, kapak sayısı 

olarak eklemek hatalı bir uygulamadır.  

 Dilüsyon için sert su kullanılmamalıdır.  

 Dilüsyonlar cam ya da plastik kaplarda ayarlanmalıdır, metal kaplarda 

hazırlanmamalıdır.  

 Dezenfektan solüsyonu güneş ışığından korumalıdır.  

 Havayla temasını önlemek için ağzı sıkıca kapalı kaplarda saklanmalıdır.  

 Solüsyonların kaplarının kapakları mantar olmamalıdır (Mantar kapaklarda 

mikroorganizmalar hızla üremektedir.).  

 Dezenfektanlar sulandırılmadan önce, içinde saklanacakları kap temizlenmeli, 

kurulanmalı ve mümkünse steril edilmelidir.  

 Dilüsyon eksildikçe üzerine ilave yapılmamalıdır. Her seferinde yeniden 

hazırlanmalıdır. 

 Dilüsyonun üzerine hazırlandığı tarih yazılmalı ve uzun süre bekletilmemelidir.  

 Sulandırılmış bir dezenfektan solüsyon, uzun süre bekletilirse patojen 

mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşur ve etkinliği azalır. 

Bunu önlemek için solüsyonlar günlük tüketilecek kadar sulandırılmalıdır.  

 Maksimum dezenfeksiyonun sağlanabilmesi için uygun solüsyon, üretici 

firmanın önerdiği şekilde ve sürede uygulanmalıdır.  

 Çoğunlukla bir dezenfektanın etkili olabilmesi için 10–20 dakikalık temas 

süresine gereksinim vardır.   

 Tıbbi aletler, önerilen süre boyunca tamamen solüsyonla temasta olmalıdır.  

 Aletin, dezenfektan içinde verilenden daha uzun süre tutulmasının da yararı 

yoktur; aksine uzun temas süresi alette irreversible (geri dönüşü olmayan) hasar 

oluşturabilir.  

 Dezenfeksiyon esnasında kontamine olmuş başka bir alet, solüsyon içine ilave 

edilmemelidir.   

 Dezenfekte edilecek madde ıslaksa, dezenfektanın yoğunluğunun azalmaması 

açısından, kuruladıktan sonra solüsyona atılması gerekir.  

 Yıkama ve durulama işlemlerinden sonra tıbbi malzeme üzerinde gözle görülür 

kir, deterjan ve herhangi bir kimyasal artık kalmamalıdır.  

 

1.7.1.1. Çamaşır Suyu Kullanarak Klorlu Bileşiklerin Hazırlanması 

 

Aktif bileşen: %5 NaOCI (sodyum hipoklorit, 50.000 ppm- Parts per million: 

“milyonda bir”) 

 

 Temizlik için; 

 

1:50 - 1:100 (1.000 - 500 ppm) 
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 Dekontaminasyon için; 

 

1:10 - 1:100 (5.000 - 500 ppm) 

 

 Dökülme saçılmalar için; 

 

1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (5.000 ppm) 

 

1.7.1.2. Klor Tabletleri Kullanarak Klorlu Bileşik  Hazırlanması 

 

 Aktif bileşen: kalsiyum veya sodyum hipoklorit 

 

Tabletlerdeki etken madde miktarı markalar arasında değişiklik gösterebilir. Etiketi 

okuyunuz. Buradaki örnekte, 5 gramlık bir tablet ve her tablette 1,5 gram klor vardır. 

 

 500 ppm klor içeren bir çözelti için; 

3 l suya 1 tablet 

 5.000 ppm klor içeren bir çözelti için; 

2 l suya 7 tablet 

 

 %5 klor solüsyonu hazırlama  

 

Gerekli malzemeler;  

 Plastik kova (dezenfekte edilmiş) 

 Klor  

 Su  

 Ölçü kabı  

 Bulaşık eldiveni (dezenfekte edilmiş) 

 Hazırlanışı  

 Her iki ele bulaşık eldiveni giyilir.  

 Plastik bir kovaya 1 ölçü klor konur.  

 On dokuz ölçü su ilave edilir.  

 

Sulandırımları günlük hazırlanmalı, sulandırılmış bekletilen NaOCI çabuk bozulur. 

 

1.7.2. Dezenfeksiyon İşlemini Etkileyen Faktörler  
 

 Kontaminasyonu yapan mikrobun türü 

Her dezenfektanın antimikrobiyel etki gösterdiği bakteri grubu farklılık gösterir.  

 

 Kontaminasyon derecesi 

Bu kullanılacak dezenfektan miktarını etkiler.  

 

 Dezenfekte edilecek maddeki protein miktarı 

Protein yapılı maddeler dezenfektanları absorbe ettiklerinden dezenfektanları inaktive 

ederler   
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 Dezenfektanın organik maddede ve sabun gibi diğer maddelerle etkileşimi 

Diğer kimyasallar dezenfektan aktivitesini etkiler.  

 

 Dezenfektanın türü 

Etki şeklinin bilinmesi önemli olup uygun dezenfektan seçiminde oldukça önemlidir.  

 

 Dezenfektanın  miktarı ve konsantrasyonu  

Her duruma göre en iyi sonucu alabilmek için uygun konsantrasyonu ayarlayarak 

kullanmak gerekir.  

 

 Temas süresi ve ortam ısısı 

Kullanılacak dezenfektan miktarı, dezenfekte edilecek ortamın kontaminasyon 

derecesi ile yeterli bir süre ve uygun bir ısıda tutulması arasında pozitif bir orantı vardır.  

 

 Isı ve pH 
 

 Dezenfektanın etkisini ortamın ısısı ve pH etkiler.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek dezenfeksiyon işlemine uygun 

dezanfektanı seçerek kullanıma hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dezenfekte edeceğiniz araç gerecinizin 

özelliklerini belirleyiniz. 
 

 Araç gerecinizin özelliğine uygun 

dezenfeksiyon yöntemini kararlaştırınız.  

 Araç gereçlerinizin özelliğine uygun 

olmayan dezenfeksiyonun yönteminin 

araç gerecinize zarar vereceğini 

unutmayınız. 

 Plastik, kauçuk vb. malzemelerin  ısı 

yöntemiyle dezenfeksiyon işleminde 

bozulabileceğini unutmayınız. 

 Araç gerecin hangi amaçla 

kullanıldığını belirleyiniz. 

 Araç gerecinizin kullanım amacına göre 

dezenfeksiyon düzeylerinin 

belirlendiğini unutmayınız. 

 Kimyasal yöntemle dezenfeksiyon 

işleminde  kullanacağınız dezenfektan 

maddenin seçimini yapınız. 

 Yüksek düzey dezenfeksiyonda 

sporisidal etkili dezenfektan maddeler 

kullanılacağını hatırlayınız. 

 Orta düzey dezenfeksiyonda  

tüberkülosidal etkili dezenfektan 

maddelerin kullanılacağını hatırlayınız. 

  Düşük düzey dezenfeksiyonda  

mikroorganizmaların vejetatif ve 

fungsidall etkili dezenfektan maddelerin 

kullanılacağını hatırlayınız. 

 Seçtiğiniz dezenfektan maddenin 

kullanım talimatını okuyunuz. 

 En etkili dezenfeksiyonun kullanma 

talimatına göre hazırlanan dezenfektanla 

yapıldığını unutmayınız. 

 İşlem öncesi kişisel koruyucu 

ekipmanlarınızı kullanınız. 

 Uygun eldiven, göz koruyucu, maske, 

koruyucu önlük vb. kullanmayı 

unutmayınız. 

 Dezenfektan madde hazırlanmasında  

kullanacağınız araç gerecinizi 

hazırlayınız. 

 Günlük kullanım miktarınız kadar 

dezenfektan madde hazırlamaya özen 

gösteriniz. 

 Dezenfektan maddeyi hazırlayacağınız 

kapların temiz ve kuru olmasına dikkat 

ediniz. 

 Dezenfektan maddenin sulandırılışını 

yapınız. 

 Kullanım talimatında belirtilen yoğunluk 

dışında hazırlanmış dezenfektanların 

etkinliğinin azaldığını unutmayınız. 

 İşlem sonrası meydana gelen atıklarınızı 

Tıbbi Atık Yönetmeliği’ne uygun olarak 

uzaklaştırınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Belirli bir alanın ve kullanılacak araç gereçlerin kimyasal maddeler yardımıyla 

hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırılma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Dezenfeksiyon 

B) Antisepsi 

C) Temizlik 

D) Asepsi 

E) Sterilizasyon 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi patojen mikroorganizmaların canlı dokuda üreyerek 

yayılmasına denir? 

A) Fungistatik 

B) Fungusit 

C) Viremi 

D) Bakteriyemi 

E) Sepsis 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon ve antisepsiyi etkileyen faktörlerden değildir? 

Ortamdaki ışık yoğunluğu 

A) Isı    

B) pH 

C) Temas süresi   

D) Ağır metallerin varlığı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi orta düzey dezenfektanlardan değildir? 

 

A) Klorlu ürünler 

B) İyodoforlar 

C) Glutenaldehit 

D) Alkoller 

E) Fenol ve fenol bileşikleri 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi dezenfektanlarda aranacak özelliklerden değildir? 

A) Hoş kokulu ya da kokusuz ve koku giderici olmalı  

B) Suda kolay ve homojen erimemeli 

C) Ucuz olmalı ve kolay bulunmalı  

D) Yakıcı, fena kokulu, renk verici veya renk giderici olmamalı  

E) Kısa süre içinde etkilemeli  

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi ısı ve kimyasal madde kullanılmadan yapılabilen tek 

dezenfeksiyon yöntemidir? 

A) Pastörizasyon 

B) Klorlama 

C) UV 

D) Isı ile 

E) Kaynatma 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Uygun dezenfektanı seçerek aseptik tekniğe uygun araç gereçlerin dezenfeksiyon 

işlemine yardım edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kullanılan araç gereçlere uygun dezenfektan madde ve dezenfeksiyon yöntemi 

nasıl belirlenir? Araştırınız. 

 Aseptik tekniğe uygun olarak araç gereçlerin dezenfeksiyonu nasıl yapılır? 

Araştırınız. 

 

2. ARAÇ GEREÇ DEZENFEKSİYONU 
 

Hastanelerde enfeksiyon kontrol programlarının temelini dekontaminasyon, 

dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri oluşturmaktadır. Sağlık kuruluşlarında teşhis ve 

tedavide kullanılan her türlü  araç gerecin steril edilmesine gerek yoktur. Sağlık 

kuruluşlarında kullanılan  araç gereçlerin kullanım yerine  göre temizleme, dezenfeksiyon 

veya sterilizasyon işlemlerinden birisi uygulanarak  dekontamine edilerek enfeksiyon 

oluşumu engellenir. Bu işlemler hastane enfeksiyon kontrol komitesinin gözetiminde;  yetkili 

personel tarafından planlı ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Bu işlemler sonucunda 

enfeksiyonlar önlenir. 

 

Dezenfeksiyon işlemlerinin etkinliği birçok faktöre bağlıdır. Nesnenin dezenfeksiyon 

öncesi temizliği, organik maddelerle bulaşık olması, mikrobiyal kontaminasyonun miktarı, 

nesnenin biçimi, dezenfektan maddeye dayanıklılığı, ortamın pH’ı ve ısısı gibi faktörler 

dezenfeksiyonun başarısını etkiler. Bu faktörlere bağlı olmak üzere E.H Spaulding, 

dezenfektanları etki seviyelerine göre üç grupta toplamıştır. 

 

 Yüksek düzey dezenfeksiyon 

 

Deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan malzemelerin 

dezenfeksiyonu bu grupta yer alır. Bakteriyel endosporlar hariç mikroorganizmaların tümüne 

etki  gösteren gluteraldehit, formaldehit, hidrojen peroksit, perasetik asit kullanılır. Temas 

süresi yeterli ise bakteri ve virüslerin yanı sıra sporlar üzerinde de etkilidir.  

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 



 

23 

 Orta düzey dezenfeksiyon 

 

Steril vücut bölgelerine girmeyen, bütünlüğü bozulmamış mukozalara temas eden 

malzemelerin dezenfeksiyonu bu grupta yer alır. Bakteri sporları hariç tüberküloz basili ve 

diğer mikroorganizmaları 10 dakikada etkileyen klor bileşikleri, etil veya isopropil alkol, 

fenol ve fenol bileşikleri, iyodoforlar kullanılır.  

 

 Düşük düzey dezenfeksiyon 

 

Normal ve bütünlüğü bozulmamış deriye temas eden nesnelerin dezenfeksiyonu bu 

grupta yer alır. Bakteri endosporları ve tüberküloz basiline etkili olmayan vejetatif 

bakterilerin çoğunu, bazı mantar ve virüsleri 10 dakikada öldüren etil veya isopropil alkol, 

fenol ve fenol bileşikleri, iyodoforlar, kuarterner amonyum bileşikleri  kullanılır.  

 

Klinik ve polikliniklerde mikrobiyal ekoloji üzerinde olumsuz etki 

yarattığından; zemin, duvar, banyo, kapı ve kapı kolu gibi düzenli olarak temizlenen 

enfeksiyon riski bulunmadığı düşünülen yüzeylerde dezenfektan kullanılmamalıdır. 

Ancak gerektiğinde enfekte hasta odaları ve dezenfeksiyon yapılması önerilen 

alanlarda dezenfektanlar kullanılmalıdır. 
 

2.1. Araç Gereç Dezenfeksiyonunun Önemi  
 

Hastane enfeksiyonunun oluşmasında araç gereçlerin etkisi büyüktür. 1968-1970 

yıllarında E.H. Spaulding hastanelerde kullanılan araç gereçleri enfeksiyon oluşturma 

risklerine göre;  kritik araçlar, yarı kritik araçlar ve kritik olmayan araçlar şeklinde üç grupta 

toplamıştır. Sağlık işletmelerinde kullanılan araç gereçler enfeksiyon oluşturma risk 

faktörleri  göz önünde bulundurulup uygun dezenfektanla dekontaminasyonları 

gerçekleştirilir.  

 

2.1.1. Kritik Araçlar 
 

Steril vücut boşlukları veya damar içine giren tüm tıbbi gereçler kritik malzemedir ve 

steril olmalıdır. Yoğun bakımda kullanılan damar içi kateterler, steril organ veya boşluklara 

yerleştirilen drenler, üriner sonda kritik gereçlere birer örnektir. Bu gereçler steril olmalıdır 

ve sterilizasyon basınçlı buhar, etilen oksit, hidrojen peroksit gaz plazma, perasetik asit veya 

diğer kimyasal sterilizasyon yöntemlerinden biriyle sağlanabilir. Yukarıda bahsedilen 

gereçler genellikle tek kullanımlıktır ve ticari firma tarafından steril olarak kullanıma 

sunulmaktadır. Tekrar kullanılması gerekli ise gerekli temizlik işlemlerinden sonra 

bahsedilen sterilizasyon yöntemlerinden biriyle sterilite sağlanmalıdır. Steril olması gereken 

bir madde kimyasal sterilan olarak kabul edilen bir ajanla steril edilecekse önerilen süre, 

konsantrasyon ve ısıya mutlaka uyulmalıdır. 
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2.1.2. Yarı Kritik Araçlar 
 

Mukozaya veya bütünlüğü bozulmuş deriye temas eden ancak vücuda penetre 

olmayan malzemelerdir. Yarı kritik malzemelerin (flexible fiber optik endoskop, 

laringoskop, vajinal spekülüm, anestezi ve solunum sirkülasyon aletleri, oftalmik araçlar, 

bazı diş klinik aletleri vb.) dezenfeksiyonunda bakteri sporlarının dışında tüm 

mikroorganizmaların yok edilmesi amaçlanır. İşlem sırasında bakteri sporlarında da azalma 

görülür. Bu grupta yer alan ısıya dayanıklı malzemeler ısıyla dezenfeksiyon yöntemleri 

kullanılarak yapılmaktadır. Isıya dayanıksız malzemeler için ise gluteraldehid gibi yüksek 

düzey bir dezenfektan ile 20 dakika, ortofitoaldehid (OPA) ile 12 dakikalık bir temas 

yeterlidir. Yarı kritik malzemelerde bu uygulamadan sonra yapılacak durulama 

işleminde legionella, tüberküloz dışı mikobakteriler gibi bakterilerin kontaminasyon 

olasılığı nedeniyle musluk suyu değil, steril su veya pastörize edilmiş su kullanılmalı ve 

dezenfekte edilen cihaz hava ile kurutulmalıdır.  

 

Endoskopların tüm boşluklarından dezenfektan geçirilmeli, yine kanalların kuruması 

için alkol ile muamele edilmelidir.    Yarı kritik grupta yer alan tekrar kullanılan 

malzemelerde biyofilm gelişme riski çapraz kontaminasyon riskini artırmaktadır. Ön 

temizlikte kullanılan deterjan, sitrik asit ve fırçalama biyofilm oluşumunu engelleyecektir. 

Özellikle aldehitler olmak üzere alkol ve perasetik asidin organik maddeleri tespit ettiği 

bilinmektedir. Bu nedenle dezenfeksiyon öncesi mutlaka ön temizlik yapılmalıdır. 

 

2.1.3. Kritik Olmayan Araçlar 
 

Sağlam deri ile temas eden araçlar (EKG elektrotları, steteskop, tansiyon aleti vb.) 

kritik olmayan araçlar grubundadır. Bu gruptaki araç gereçlerin güvenli kullanımı için 

temizleme ve kurutma işlemi yeterlidir. Dezenfeksiyon işlemi gereken durumlarda da düşük 

düzey dezenfeksiyon işlemi önerilmektedir. 

 

Klinik ve polikliniklerde yapılan işlem için bir dezenfektan seçmeden önce gerçekten 

o işlem için bir dezenfektan kullanmaya ihtiyaç olup olmadığının bilinmesi gerekmektedir. 

 

Dezenfektan solüsyonların antimikrobiyal aktivitelerinin dezenfekte edilecek 

maddenin hangi tip mikroorganizma ile bulaştığının bilinmesi dezenfektan seçiminde 

önemlidir. 
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Tablo 2.1: Spaulding araç gereç  enfeksiyon risk tablosu 

 

Hastane klinik, poliklinik ve yemekhanesinde kullanılan kirli malzemeler ve araç 

gereçler aşağıda belirtilen sıklıkta ve yöntemle temizlenir, dezenfekte –gerektiğinde- steril 

edilir. 
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MALZEMENİN ADI 
YAPILMA 

SIKLIĞI 
YÖNTEMİ 

Yatak takımları  

 

Battaniyeler  

 

Yastıklar  

 

Yataklar 

 Yatak takımları 

haftada en az iki 

kez  

 Özel birimler ve 

özel  

 durumlarda daha sık  

 Yastık ve yataklar 

her hasta çıktıktan 

sonra 

 Hasta takımları en az 71 

derecede ve en az 25 dakika 

yıkanmalıdır.  

 HBV, HCV, HIV ve izolasyon  

odalarındaki hastaların takımları 

iki adet eriyebilen enfekte 

çamaşır  torbasına konulup 

transfer edilmeli ve ayrı 

makinede 71 derecede  

 yıkanmalıdır (Çamaşırların 

Toplanması ve Yıkanması 

Talimatı).  

 Battaniyeler, yastık ve yataklar  

 1/100 çamaşır suyu ile 

dezenfekte edilmelidir. 

Yemek kapları ve  

 

Diğer mutfak  

 

Malzemeleri 

 Her kullanımdan 

sonra 

 Her yemekten sonra deterjanla 

yıkanmalıdır.  

 Temizlikte sıcak su 

kullanılmalıdır.  

 Kurulanarak bekletilmelidir.  

 En ideali bulaşık makinesidir. 

Bulaşık bezleri  

Ve fırçalar 

 Her bulaşık 

işleminden sonra 

 1/100 çamaşır suyu ile 

dezenfekte edilmelidir. 

 Kuru tutulmalıdır 

Paspaslar ve  

Temizlik bezleri 
 Günde en az iki kez 

 Sıcak su ile yıkanmalı ve 1/100 

çamaşır suyu ile dezenfekte 

edilmelidir.  

 Kuru tutulmalıdır 

Paspas kovaları  Günde en az iki kez 

 Deterjanla yıkanmalı, 

çalkalanmalı, ters çevrilmelidir.  

 1/100 çamaşır suyu ile 

dezenfekte edilir. 

Sürgüler  

Ve idrar kapları 

 Her kullanımdan 

sonra 

 Deterjanla yıkanmalı, 

çalkalanmalı, kurutulmalıdır.  

 Kuru olarak saklanmalıdır.  

 Hasta odası, ofis, tuvaletler ve 

lavabolar için ayrı fırçalar 

kullanılmalıdır. 

Tablo 2.2: Araç gereç dezenfeksiyon yöntemi 
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MALZEMENİN ADI UYGULAMA YÖNTEMİ 

İlaç kadehleri  

 Tek hasta için kullanılacaksa %70 alkol ile silinip kuru 

saklanmalıdır.  

 Ortak kullanılan ilaç kadehleri; kullanıldıktan sonra 

deterjanla yıkanmalı, durulanmalı ve kuru 

saklanmalıdır.  

Aspirasyon cihazı  

 Her kullanımdan sonra haznesi boşaltılır. Alet 

dezenfektanı ile bağlantı yerleri, cam kısımları 

dezenfekte edilir, silinir, kuru saklanır. Aspiratör uç  

sonrası her hastadan sonra değiştirilir. Disposible ve 

steril olmalıdır.  

Oksijen tüp başlığı, 

humidifer  

 Sürekli kullanımda haftada iki kez dezenfekte 

edilmelidir.  

 Alet dezenfektanı ile silinmelidir.  

 Kullanılmadığı sürece kuru tutulmalıdır.  

 Su haznesindeki su bitmese de 24 saatte bir steril 

distile su ile değiştirilmelidir.  

 Bir hastadan diğerine geçerken nemlendiricideki steril 

distile su yenilenmelidir.  

Nemlendiriciler  

Nebulizatörler  

 Disposible olması tercih edilir.  

 8-24 saatte bir temizlenmelidir.  

 Temizlendikten sonra otoklavda steril edilmeli, 

otoklavlanamıyorsa dezenfekte edilmelidir.  

 Hazneye steril distile su konmalıdır.  

 Kullanılmadığı zaman kuru saklanmalıdır.  

Kendinden şişen balon/ambu 

 Kullanım sonrası hemen dezenfekte edilmelidir.  

 Kullanılmadığı sürece ayda bir dezenfekte edilmelidir. 

Durulanmalı ve kuru saklanmalıdır.  

 Etilen oksit ile steril edilebilir.  

Larengoskop, bleyt 

 İşlem sonrası hipoklorit veya %2 gluteraldehit içinde 

10 dk. bekletilir, steril distile su ile durulanır. Kuru 

olarak saklanır.  

Steteskop  

 Kullanan kişiye özel olmalıdır.  

 Her kullanımdan sonra %70 alkol ile diyafram, 

kulaklık kısmı silinmelidir.  

Tansiyon aleti  

 Manşeti kirlendikçe yıkanır, diğer kısımları 

dezenfektanla silinmelidir.  

 İzolasyon odalarında kullanılan tansiyon aleti ve 

steteskop oda dışına çıkmamalıdır.  

Endoskop  

Artroskop  

Laparoskop  

Sisteskop  

 Steril edilmelidir.  

 Sterilizasyon olasılığı yoksa %2 gluteraldehit içinde 2 

saat bekletilir, steril distile su ile durulanır.  

 Sisteskop %2 gluteraldehit içinde 20 dk. bekletilir, 

steril distile su ile durulanır.  

Cerrahi kaplar, cerrahi 

malzemeler 
 Otoklavda steril edilmelidir.  
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Pansuman malzemeleri, 

pansuman arabaları  

 Pansuman malzemeleri steril olmalıdır. 

 Pansuman arabaları günün sonunda deterjanla 

temizlenip kağıt havlu ile silinmelidir. 

Sürgü - ördek  

 Disposble olmayanlar kullanımdan sonra eldiven 

giyilerek su ile yıkanıp hipoklorit çözeltisinde 

bekletilir. Kuru saklanmalıdır.  

Tablo 2.3:Araç gereç dezenfeksiyon yöntemi 

 

2.2. Dezenfeksiyon Uygulaması  
 

Dezenfekte edilecek aracın kullanım amacı (kritik malzeme, yarı kritik vb.) 

malzemenin yapısı göz önünde bulundurularak dezenfeksiyon yöntemi ve dezenfektan 

seçimi yapılır.  

 

2.2.1. Dezenfektan Seçimi 
 

 Yöntem ve kullanıma uygun olmalı, 

 Belirlenen konsantrasyonlarda kullanılmalı, 

 Belirlenen sıcaklıkta kullanılmalı, 

 Uygulandığı malzemeler ve yüzey ile geçimli olmalı, 

 Geniş spektrumlu ve kısa sürede etkili olmalı, 

 Ucuz olmalı, 

 Toksik olmamalı ve çevreyi kirletmemeli, 

 Uluslararası kabul görmüş standartlarda (AFNOR-Fransa, DGHM Almanya) 

 Test edilmiş ve Sağlık Bakanlığınca uygunluk belgesi almış bir ürün olmalıdır. 

 

2.2.2. Dezenfeksiyon Uygulama Yöntemlerini Belirleme İlkeleri 
 

Dezenfeksiyon uygulama yöntemleri, dezenfaktanın belirlenen  kullanım prosedürü, 

dezenfektana ait referanslar hastanelerin sorumlu birimlerince (genellikle enfeksiyon kontrol 

komitesi) incelenerek onaylanmalıdır. Buna göre; 

 

 Ulaşılacak hedef, 

 Gereksinim duyulun ekipmanlar, 

 Yapılacak işlemin basamakları, 

 Uygulama şekli, 

 Dezenfektana  ait sekonder etkiler ve muhtemel tehlikeleri bakımından personel 

yazılı olarak bilgilendirilmelidir. 

 

Dezenfeksiyon uygulamalarının prosedürlere uygunluğu ve ilgili uygulamaya yönelik 

takipler titizlikle yapılmalıdır. Bu amaçla; 

  



 

29 

 Onaylanan prosedürler talimatlar hâlinde düzenli olarak birimlere yayınlanmalı 

ve yanlış kullanımlara bağlı istenmeyen zararlı etkileri ve geçimsizlikleri 

önlemek için izlenmelidir. 

 Çalışan tüm personeli dezenfeksiyon konusunda eğitmek, bu maksatla özel 

şirketler ile çalışılmakta ise başlangıçta yapılacak anlaşmada bu iş için 

profesyonel ve eğitim düzeyi yeterli eleman talebinde ısrarlı olmak ve periyodik 

olarak bilgi tazeleme eğitimi yapmak gereklidir. 

 Dezenfeksiyon işlemleri ile uğraşanların kendilerini korumalarına yönelik 

gerekli önlemler alınmalı ve bu kişiler eğitilmelidir.  

 Birimlerde görev yapan dezenfeksiyon ekibi ile temizlik ekibi kesinlikle ayrı 

olmalı hatta özel kıyafetlerle birbirinden ayırt edilmelidir. Bu elemanlara ek iş 

verilmemelidir. 

  Tıbbi malzeme araç gereçlerinin dezenfeksiyonunda öncelikle nemli ısı 

yöntemleri tercih edilmeli, bu mümkün değilse malzemenin dezenfeksiyonu, 

enfeksiyon oluşturma riskine göre uygun yöntem belirlenerek öneriler 

doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. 

  Aralıklı olarak otokontrol maksatlı, kullanılan ürünün biyolojik aktivitesi ile 

dezenfeksiyona maruz kalmış tıbbi malzemelerin veya yüzeylerin 

mikrobiyolojik kontrolleri yapılmalı ve / veya yaptırılmalıdır. 

 Hastanelerde dezenfeksiyon ve sterilizasyon faaliyetlerini etkili olarak 

sürdürmek ve gerekli takibi yeterli seviyede gerçekleştirebilmek için öncelikli 

olarak hastane enfeksiyon kontrol komitesi bünyesinde ve komiteye bağlı olarak 

hizmet verebilecek kadroya sahip bir Dezenfeksiyon-Sterilizasyon Alt Komitesi 

(DSAK) kurulmalıdır. 

 

2.3. Araç Gereçlerin Dezenfeksiyonu 
 

Günümüzde sağlık kuruluşlarında birçok araç gereç ( aspirasyon sondaları, beslenme 

amaçlı sondalar veya prezervatif idrar sondaları vb .)  tek kullanımlık olup dezenfeksiyon 

işlemi uygulanmaz. Ancak bazı araç gereçler birden fazla kullanıma göre tasarlanmıştır. Bu 

tür araç gereçler kulanımdan sonra enfeksiyon oluşturma riskine göre steril veya dezenfekte 

edilerek kullanılır. Araç gereçlerin etkili dezenfeksiyonunda öncelikle kirli malzemeler 

tekniğine uygun yıkanıp kurutulmalıdır. Temizlenerek kirlerinden ve dolaysıyla 

mikroplarının çoğundan arındırılmış malzemeler çok daha kolay şekilde dezenfekte veya 

sterilize edilebilirler. Bu nedenle sağlık alanında öncelikle ve ilk yapılması gereken işlem 

temizliktir. Bu işlemden sonra araç gerecin enfeksiyon oluşturma riskine göre uygun 

dekontaminasyon yöntemiyle kullanıma hazır hâle getirilir. Sağlık kurumlarında yaygın 

kullanılan araç gereçlerin dezenfeksiyonları aşağıda belirtildiği şekilde yapılır. 

 

2.3.1. Endotrakeal Tüpler 
 

Endotrakeal tüpler mukoza ile temas ettiklerinden yarı kritik gereç sınıfına girer, 

disposible kullanılmalıdır. 
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2.3.2. Mekanik Ventilatörler 
 

Mekanik ventilatörlerin iç mekanik aksamı alınan havanın kontaminasyonuna neden 

olacak bir kaynak değildir, bu nedenle rutin sterilizasyonu veya yüksek düzey 

dezenfeksiyonu gerekli değildir. Mekanik ventilatörlerin ekranları ve dış yüzeyleri günlük 

olarak düşük düzey bir dezenfektanla silinmelidir. 

 

2.3.3. Solunum Devreleri, Nemlendiriciler 
 

 Isı-nem değiştiriciler 

 

Kabarcık oluşturan nemlendiriciler aerosol oluştururken fitilli nemlendiriciler aerosol 

oluşturmaz, bu nedenle pnömoniye neden olmaz. Bununla birlikte nemlendiriciler içine 

konulan su steril olmalıdır. Solunum devreleri tekrar kullanılacaksa sterilize edilmelidir. 

Gözle görülür kirlenme olmadığı sürece solunum devrelerinin enfeksiyonları önlemek 

amacıyla değiştirilmesi gereksizdir. Solunum devrelerinin içine yerleştirilen küçük volümlü 

ilaç vermeye yarayan nebülizörler bakteriyel aerosol oluşturabilir. Bu tür nebülizörler 

pnömoniye neden olabilmektedir. Eğer kullanılacaksa tek kullanımlık olanlar tercih 

edilmelidir. Birden çok kullanılacaksa işlemi yapacak, dağıtacak kişi, muhtemel 

kontaminasyonu engellemek için ilacı üreten firma önerilerini dikkate almalıdır. 

 

 Kendinden şişen balon (ambu) 

 

Acil durumlarda kullanılan ambuların dış yüzeyi kontamine olup hastadan hastaya 

sağlık personeli elleriyle hastalık bulaşından kaynaklı olabilir. Sekresyonlar içinde birikerek 

aerosol oluşturup hastanın alt solunum yoluna patojenlerin ulaşmasına neden olabilir. 

Temizlemesi zor bir gereçtir ve içerisinde sıvı kalabilir. Sekresyonlarla gözle görülür 

kirlenme olduğunda ve günlük olarak alkolle dezenfekte edilmelidir. Ambunun dış yüzeyi ve 

ekshalasyon valfi dezenfekte edilmelidir. Rutin kullanımda iç yüzünün dezenfekte 

edilmesine gerek yoktur. Yoğun olarak yapışmış mukus nefes çıkış bölümünden kolayca 

temizlenemiyorsa bu kısım sökülüp mekanik olarak temizlenmeli sonra da sterilize edilmeli 

veya yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanmalıdır. 

 

 Solunum fonksiyonu test cihazları 

 

Spirometreler ve ısı ölçme problarına bağlı gram-negatif bakteri enfeksiyonları 

bildirilmiştir. Solunum fonksiyon testi cihazlarının makine kısmının hastalar arasında 

dezenfeksiyonu gereksizdir. 

 

2.3.4. Tansiyon Aleti Manşonu  
 

Kirlendiği zaman veya infekte hastada kullanımdan sonra içindeki kauçuk çıkartılıp 

kılıfı yıkanmalıdır. 
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2.3.5. Sürgü 
 

Kullanım sonrası yıkanmalı ve yüksek ısı ile (80 °C’de 1 dakika) veya düşük düzey bir 

dezenfektan ile dezenfekte edilip kurulanmalıdır. Günümüzde sağlık kuruluşlarında tek 

kullanımlık sürgüler de kullanılmaktadır. 

 

2.3.6. Yatak Etrafındaki Masalar ve Dolaplar 
 

Deterjan ve sıcak suyla veya düşük düzey dezenfektanla günlük temizlik yapılmalıdır. 

 

2.3.7. Cam gereçler 
 

  %70’lik etil alkol veya isopropil alkolde bekletilmelidir. Eğer cam eşya ısıya 

dayanıklı ise otoklav veya pastör fırınında steril edilmelidir. 

 

2.3.8. Laringoskop ve Bleytler  
 

Kaba kirlerden arındırılmalı, orta düzey etkili bir dezenfektanda bekletilmeli ve bol 

distile su ile durulandıktan sonra kapalı kapta kuru olarak saklanmalıdır. Laringoskop 

kesinlikle suya batırılmamalı, üst kısımları uygun bir dezenfektanla silinmelidir. Bleytler 

kullanım sonrası hemen dezenfekte edilmeli ve kullanılmadığı sürece iki haftada bir 

dezenfekte edilmelidir. 

 

2.3.9. Cerrahi Aletler  
 

Vücudun steril alanları ve steril sıvılarıyla temas eden tüm cerrahi aletlerin steril 

edilmesi gerekir.  

 

2.3.10. Pansuman Setleri 
 

Her hasta için ayrı pansuman seti ve malzemesi kullanılmalıdır. Pansuman seti ve 

malzemeleri steril edilmelidir.  

 

2.3.11. Pansuman Arabaları  
 

Pansuman arabaları ılık su ve deterjanla temizlenmeli ve düşük düzey etkili bir 

dezenfektanla silinmelidir. 

 

2.3.12. Böbrek Küvetler 
 

Serviste kullanılan küvetler mümkünse steril edilmelidir, değilse orta düzey etkili bir 

dezenfektanda en az 20 dakika bekletilmeli, durulanıp kurutulduktan sonra kaldırılmalıdır. 
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2.3.13. Nebülizatörler  
 

Nebülizatörlerin mikroorganizmalardan arındırılmasının yanı sıra, uygulanan her 

tedavi sonrası nebülizatörün yeterince yıkanması, yapışkan sekresyonların ve kirlerin 

uzaklaştırılması, kompresörlerdeki kirli filtrelerin değiştirilmesi temizleme işleminin önemli 

bir parçasıdır. 

 

Kullanım sonrası ayrılabilen parçalar ayrılarak fırça ile yıkanmalı ve yüksek düzey 

etkili bir dezenfektan içinde 30 dakika bekletilmelidir. Yıkama için varsa ultrasonik yıkama 

cihazında yıkanıp kurutulmalı ve paketlenmelidir. Hortum etilenoksitte steril edilmelidir. 

Hastadan hastaya kullanılmadan önce temizlik işlemi tekrarlanmalıdır. Su tankında steril su 

kullanılmalıdır, cihaz kullanılmadığı süre içinde su tankı temiz ve kuru tutulmalıdır. 

 

2.3.14. Bebek Kuvözleri 
 

Her bebekten sonra çıkarılabilen aksamları çıkarılmalı ve temizlenerek kurutulmalıdır, 

iç kısımlar deterjanla silinmeli durulandıktan sonra kurutulmalıdır. Kontaminasyon var ise 

yüzeyler düşük düzey etkili bir dezenfektanla temizlenip durulandıktan sonra kurutulmalıdır. 

 

2.3.15. Biberon ve Emzikler 
 

Kaba kirlerden arındırıldıktan sonra mümkünse ultrasonik yıkama makinelerinde orta 

düzey etkili bir dezenfektanla yıkanıp kurutulduktan sonra paketlenmelidir. Yıkama 

makinesi yoksa orta düzey etkili bir dezenfektanda 60 dakika bekletildikten sonra 

durulanarak kurutulmalıdır. 

 

Bebek mamaları önceden steril hâlde hazırlanmalıdır. Eğer lokal olarak hazırlanacaksa 

mutlaka bir beslenme uzmanının kontrolünde ve steril edilmiş ekipmanlarla, steril su 

kullanarak hazırlanmalıdır. 

 

2.3.16. Jiletler, Tıraş Takımları  
 

Mümkünse disposable ve kişisel olmasına dikkat edilmelidir. Ustura kullanılıyorsa 

steril edilmelidir. 

 

2.3.17. Termometreler 
 

Temassız kızılötesi termometre, timpanik kızılötesi termometre, dijital termometre ve 

özafajial termometreler kullanım kılavuzlarında belirtildiği şekillerde dekontamine edilir. 

 

2.3.18. Trakestomi kanülü 

 

Hastanın gümüş kanülü varsa iç kanül 24-48 saatte bir çıkarılır. Ön temizliği 

yapıldıktan sonra steril edilmelidir. Disposable kanüller 21 günde bir değiştirilmelidir. 

  



 

33 

2.3.19. Oksijen Maskesi ve Anestezi Maskes 
 

Oksijen maskeleri disposible hastaya özel olmalıdır. Anestezi maskeleri kullanım 

sonrası ultrasonik yıkama makinelerinde yıkanıp kurutulduktan sonra paketlenmelidir. 

 

2.3.20. İlaç Kadehleri 
 

Her kullanımdan sonra düşük düzey bir dezenfektanda 15-30 dakika bekletilmeli, 

durulanıp kurutulduktan sonra kaldırılmalıdır. 

 

2.3.21. Oyuncaklar 
 

Yapıldığı materyale bağlı olarak deterjan ve sıcak su ile yıkanmalı, durulanmalı ve 

kurutulmalıdır. Yıkandıktan sonra fenollü bir dezenfektan ile silinmelidir. Yumuşak 

oyuncaklar için düşük temparatürde buhar uygulanabilir. 

 

2.3.22. Sürgü ve İdrar Kapları 
 

Olasılık varsa disposible ve kişisel olması tercih edilmelidir. 

Diğer bir alternatif uygulama yüksek buhar basınçlı yıkama makinelerinde yıkanmasıdır. 

Eğer bunlar bulunmuyorsa, her kullanımdan sonra içindeki materyal dökülerek mekanik 

temizleme (deterjan ve sıcak su) yapılmalıdır. Orta düzey etkili bir dezenfektan içinde en az 

20 dakika bekletilmeli ve durulanarak kurutulmalıdır. İşlem esnasında personel eldiven ve su 

geçirmez önlük giyilmelidir. 

 

2.3.23. Lavabo, Banyo ve Tuvaletlerin Temizliği  
 

Lavabo, banyo ve tuvaletler klor içeren bir dezenfektanla temizlenmelidir. 

 

2.3.24. Mutfak ve Yemek Kapları 
 

Mutfak yüzeylerinin temizliğinde özellikle yemek hazırlanan platformlar günlük 

işlerden önce ve sonra noniyojenik deterjanla silinmelidir. Yemek kapları bulaşık 

makinelerinde yüksek ısıda yıkanmalıdır. 

 

2.3.25. Dezenfektan Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

 Saf dezenfektanlar kullanılmadan önce uygun oranda sulandırılmalıdır. 

 Dezenfekte edilecek maddenin kaba temizliği yapılmalı ve ayrılabilir parçaları 

ayrılmış olarak dezenfektana konulmalıdır. 

 Dezenfektan oranının sabit tutulması için dezenfekte edilecek malzeme ıslak 

olarak dezenfektana atılmamalıdır. 

 Dezenfektanların etki süreleri iyi bilinmeli ve önerilen temas süresine 

uyulmalıdır. 

 Solüsyonun üzerine hazırlandığı tarih yazılmalı ve uzun süre bekletilmemelidir. 
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 Dezenfektan solüsyon azaldıkça üstüne ilave yapılmamalıdır. 

 Dezenfektan solüsyonların saklandıkları kapların kapakları mantar içermemeli 

(mantar kaplarda mikroorganizmalar hızla ürediğinden), kapaklar ya metal ya 

da plastik olmalıdır. 

 Solüsyon güneş ışığından korunmalı ve havayla uzun süre temas etmemelidir. 

 Dezenfekte edilecek madde tamamen dezenfektana batırılmalıdır. 

 Kullanılan solüsyonlardan zaman zaman örnek alınarak etkinlikleri test 

edilmelidir. 

 Dezenfektan kullanan kişiler mutlaka eldiven takmalı, gerektiğinde maske 

kullanmalıdır. 

 Dezenfektan kullanımı ile ilgili eğitimler verilmeli ve denetimler düzenli olarak 

yapılmalıdır. 

 

2.3.26. Klinik ve Polikliniklerde Ortam ve Araç Gereçlerin Temizliğinde Dikkat 

Edilecek Noktalar 
 

 Dezenfeksiyon işleminden önce  personelin kendisini direk temastan kişisel 

koruyucu ekipmanları (eldiven, maske, önlük, galoş, yüz koruyucu) 

kullanmalıdır.  

 Klinik ve polikliniklerde, temiz ve steril araç gerecin depolandığı ‘temiz oda’ ile 

kirli araç gereçlerin, atıkların konduğu bir ‘kirli oda’ olmalıdır. Kirli odada 

sürgü ve ördekler için bir temizleyici, temiz sürgü ve ördekleri koymak için bir 

raf, ağzı kapaklı çöp kovaları (evsel, infekte ve cam atık için ayrı), kirli çamaşır 

konteynırları ve lavabo bulunmalıdır. 

 Temiz odada steril malzemelerin konulduğu dolaplar kapalı olmalıdır. Temiz ve 

steril tıbbi malzeme odaları ile temiz tekstilin (çarşaf, havlu vb.) bulunduğu 

odalar birbirinden ayrı olmalıdır. 

 Kliniklerde bulunan tedavi odalarında steril malzemeler dolaplarda kapalı 

tutulmalı, kullanılan malzemelerin dekontaminasyon işlemini yapmak için ayrı 

lavabo bulunmalıdır. Dekontaminasyonu yapılan araç gereçler sterilizasyon için 

gönderilirken çevre kontaminasyonuna engel olacak şekilde kapalı 

gönderilmelidir. 

 Dezenfekte edilen malzemeler kurutulduktan sonra yerlerine kaldırılmalıdır. 

 Tedavi odalarında tıbbi atıkları yerinde ayrıştırabilmek için atık kovaları ve 

kesici delici uçlu aletlerin atıldığı delinmeye dayanıklı kutular kullanıma uygun, 

ağzı kapaklı tutulmalıdır. 

 Klinik ve polikliniklerde, zemin, duvar, kapı kolu, yatak gibi düzenli olarak 

temizlenen yüzeyler enfeksiyon riski oluşturmaz. Ancak ıslak yüzeyler 

mikroorganizmaların üremesini ve potansiyel patojenlerin yayılımını artırıcı rol 

oynayabilir. Yüzeylerin temizliğinde genellikle dezenfektan gerekli değildir. 

Gerektiğinde enfekte hasta odaları, izolasyon ünitelerinin temizliğinde 

dezenfektan kullanılmalıdır. 
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 Enfekte hasta odalarının temizliğinde kullanılan paspasların kullanımdan sonra 

ve bağışıklığı baskılanmış hasta odalarının temizliğinde kullanılacak paspasların 

ise önceden dezenfekte edilmeleri gerekir. En uygun yöntem ise ısı ile 

dezenfeksiyon veya %1’lik sodyum hipoklorit çözeltisinde 20 dakika 

bekletmektir. 

 Yer ve yüzey temizliğinde dezenfektan kullanımı gerekiyorsa önce genel 

temizlik yapılmalı daha sonra dezenfektan madde kullanılmalıdır. 

 Dezenfektan maddelerle deterjanlar birbirine karıştırılarak kullanılmamalıdır. 

 Dökülen kan ve vücut sıvıları zaman geçirilmeden uygun bir dezenfektanla 

temizlenmelidir. 

 

Hasta ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan kişiler kendi çalışma yüzeylerinin 

temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmalıdırlar. Sağlık kuruluşlarının  birimlerinde  temizlik 

personeli hasta bakım işleri için hazırlık yapılan masa, dolap vb. gibi araç gereçlerin 

temizliğini kendi birim yöneticilerinin gözetiminde yapmalıdırlar. 

 

Medikal cihazların temizliği uygun ürünlerle kullanıcıları tarafından yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygun dezenfektanı seçip araç gereçlerin 

dezenfeksiyonuna yardım ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İşlem öncesi kişisel koruyucu 

ekipmanlarınızı takınız. 

 Kendi sağlığınızı korumak için kişisel 

koruyucu ekipman kullanınız. 

 Araç gerecinizin mekanik temizliğini 

yapınız. 

 Araç gerecinizin üzerinde bulunan kan, 

mukus vb. kirlerin etkili dezenfeksiyonu 

etkilediğini unutmayınız. 

 Araç gereçlerinizin kaba temizliğini 

uygun fırça seçmeye özen gösteriniz. 

 Araç gerecinizin deterjanla temizliğini 

yapınız. 

 Yıkama sonrası deterjan bulaşısı 

kalmamasına dikkat ediniz. 

 Araç gerecinizi kurutunuz. 

 Araç gereç üzerindeki suyunu 

dezenfektanın etkisin olumsuz yönde 

etkileyeceğini unutmayınız. 

 Araç gerecinizi dezenfektan kullanım 

talimatına uygun olarak dezenfekte 

ediniz. 

 Belirtilen dezenfeksiyon süresine uyunuz. 

 Araç gerecinizin dezenfeksiyon solüsyonu 

içinde kalmasına dikkat ediniz. 

 Dezenfekte edilmiş araç gerecinizi 

kullanım anına kadar uygun şekilde 

saklayınız. 

 Araç gereçlerinizin kontamine olmaması 

için uygun şartlarda saklayınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Spuading sınıflamasına göre kritik araçlar sınıfında değildir? 

A) Cerrahi aletler 

B) Drenler 

C) Enjektör ve iğneleri 

D) Sürgü ördek 

E) Bronkoskop 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Spuading sınıflamasına göre yarı kritik araçlar sınıfında 

değildir? 

A) Nemlendiriciler 

B) Larengeal tüpler 

C) Yüz maskeleri 

D) Endotrekeal tüp 

E) Nazal kanüller 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon uygulama yöntemleri belirleme ilkelerinden 

değildir?  

A) Yapılacak işlemin basamakları 

B) Uygun dezenfektan seçimi    

C) Uygulama şekli 

D) Gereksinim duyulan ekipmanlar 

E) Ulaşılacak hedef 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi etkisine ve uygunluğuna göre dezenfektan 

özelliklerinden değildir? 

A) Uygulandığı malzemeler ve yüzey ile geçimli olmalı. 

B) Belirlenen sıcaklıkta kullanılmalı. 

C) Geniş spektrumlu ve kısa sürede etkili olmalı. 

D) Toksik olmamalı ve çevreyi kirletmemeli. 

E) Her araç gereçte ve yüzey temizliğinde uygulanabilmeli. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi dezenfektan kullanımında dikkat edilmesi gereken 

noktalardan değildir? 

A) Saf dezenfektanlar kullanılmadan önce uygun oranda sulandırılmalıdır. 

B) Solüsyonun üzerine hazırlandığı tarih yazılmalı ve uzun süre bekletilmemelidir. 

C) Dezenfektan solüsyon azaldıkça üstüne ilave yapılmalı ve su eklenmelidir. 

D) Dezenfekte edilecek madde tamamen dezenfektana batırılmalıdır. 

E) Dezenfektan kullanan kişiler mutlaka eldiven takmalı, gerektiğinde maske 

kullanmalıdır. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Uygun dezenfektanı seçerek aseptik tekniğe uygun yüzeylerin dezenfeksiyon işlemine 

yardım edebileceksiniz 

 

 

 

 

 Yüzey dezenfeksiyonunda alana uygun dezenfektan nasıl seçilir? Araştırınız. 

 Uygun dezenfektan seçtikten sonra aseptik kurallara uygun olarak yer ve tıbbi 

cihazların yüzey dezenfeksiyonu nasıl yapılır? Araştırınız. 

 

3. YÜZEY DEZENFEKSİYONU VE ÖNEMİ 
 

Dezenfeksiyon işleminde, yüksek düzeyde, orta düzeyde ve düşük düzeyde olmak 

üzere üç kademede uygulama yapılabilmektedir Dezenfeksiyon düzeyinin ve kullanılacak 

dezenfektanın seçiminde; öncelikle işleme girecek yüzeyin yapısal özelliği (yüzeyde organik 

maddelerin varlığı) kontamine olduğu, mikroorganizmanın özellikleri (sayı, cins, direnç 

özellikleri), dezenfektanın özellikleri (yoğunluk, süre, pH, ısı) ve işlemin gerekliliği ile 

maliyeti göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Yüzey dezenfeksiyonu için bir dezenfektan solüsyon seçmeden önce dikkat edilmesi 

gereken nokta, o iş için gerçekten bir dezenfektan kullanmaya gerek olup olmadığıdır. 

Örneğin hastadan uzak hastane alanlarının rutin dezenfeksiyonu israftır ve gereksizdir. Bu 

tür yerler, yüzeyler ve lavabolar sıcak su ve deterjan ile temizlenebilir. 

 

Hasta bakımında, steril veya dezenfekte edilip kullanılan alet, cihaz, yer ve yüzeyler, 

lavabolar, duvarlar hasta ile temas derecelerine göre kritik, yarı kritik ve kritik olmayan diye 

üç gruba ayrılır. Hasta odasındaki eşyalar, yatak çarşafları, duvar ve döşemeler, lavabo, 

tuvalet gibi hasta ile yakın temasta olan yüzeyler kritik olmayan gruba girer. Böyle eşya ve 

alanlar en az sıcak sabunlu veya deterjanlı su ile ve / veya düşük düzeyli dezenfektanlar ile 

iyice temizlenmelidir. Ancak bir mikrobik bulaşma söz konusu ise bu durumda hangi 

dezenfektanın kullanılmasının yararlı olacağının bilinmesi gerekmektedir. 

 

Hasta ortamında bulunan organik maddeler özellikle mikroorganizmaların var olduğu 

kan, serum, mukus, dışkı, balgam, idrar vb. ne kadar çoksa dezenfektanların etkisi o denli az 

olur. Çünkü bu maddeler kimyasal dezenfektanların yapısını bozabilir veya dezenfektanların 

mikroorganizmalarla temasını önleyebilir. Öncelikle temizlikle ortam bu maddelerden 

arındırılmalıdır ve organik materyallerden en az etkilenen dezenfektanlar kullanılmalıdır.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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3.1. Hastane Ortamının Dekontaminasyonu ve Rutin Dezenfeksiyon 

Alanları 
 

Hastanelerde; zemin, duvar, tuvalet, banyo ve kapı kolu gibi düzenli olarak temizlenen 

ve yüksek  enfeksiyon riski bulunmayan yüzeylerin genellikle dezenfeksiyonu gerekli 

değildir. Ancak gerektiğinde enfekte hasta odaları ile enfeksiyon komitesince dezenfeksiyon 

yapılması önerilen yerlerde dezenfektanlar kullanılır. Günlük dezenfeksiyon uygulamalarına 

alınabilecek bu alanları üç grupta toplamak mümkündür. 

 

 Kesinlikle enfeksiyonlardan korunması gerekli alanlar 

Yoğun bakım üniteleri, transplantasyon ve yanık merkezleri, ameliyathaneler, doğum 

ünitesi vs. 

 

  Enfeksiyonların kolayca yayılabileceği alanlar 

Septik ameliyathane birimleri, diyaliz üniteleri, izolasyon odaları, mikrobiyoloji 

laboratuvarları vs. 

 

 Orta derecede enfeksiyon riski taşıyan alanlar 

Poliklinikler, ambulans alanları, hasta kabul birimleri, laboratuvarlar, servis koridor ve 

odaları, çamaşırhaneler ve mutfaklardır. Belirlenen bu alanlarda, genellikle düşük seviyeli 

dezenfektanlarla silme ve / veya sprey tarzında gerçekleştirilebilecek bir yüzey 

dezenfeksiyonu yeterlidir. Hastane zemini için kuru ve ıslak temizlik yöntemleri uygulanır. 

Islak temizlik tercih edilmeli ve normal deterjanlarla günde en az bir kez yapılmalıdır. 

Temizlik gereçleri her kullanımdan sonra yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Paspaslar için en 

uygun dezenfeksiyon yöntemi, ısı veya %1’lik sodyum hipoklorit çözeltisinde bekletmektir. 

 

3.1.1. Yüzey Dezenfektanları ve Direnç 
 

Yüzeyel alanlar, hem hastane personeli hem de hastalar açısından enfeksiyon 

hastalıklarının indirekt veya sekonder taşıyıcılığı için birinci kaynaktır. Yüzeylerle ve diğer 

çevresel elementlerle sağlık çalışanları tarafından sürekli kontakt hâlinde bulunulması ile 

sağlanan medikal bakım, çapraz kontaminasyonlara ve enfeksiyonlara neden olacak ortam 

oluşturur. Dezenfektanların kullanımında uygulanması istenen prosedür önce tamamen 

yüzeyin temizlenmesi, ardından da dezenfektanların yüzeye uygulanmasıdır.  

 

Eğer dezenfektan kullanımından sonra mikroorganizmalar kurtulup yaşamaya devam 

ederse, mutant olan dezenfektan değil bu patojenlerdir. Çünkü dezenfektanlar seçici değildir, 

değdikleri yerdeki mikropları öldürür. Dezenfektanların mikropları kaçırması da olasıdır. Bu 

mikroplar yaşar ve çoğalmaya devam eder, sonuçta kontamine ortam yaratır. Mikropların 

dezenfektanla temastan sonra ölümden kurtulmasının tek yolu, bir şekilde dezenfektanın 

hücre membranlarının her yerine yayılmasını engellemek için kendilerini zırhla 

çevirmeleridir. Eğer süper, mutant bakterilerin oluşmasından endişeleniliyorsa; problem, 

dezenfektanların veya birçok pestisitin aşırı kullanımından değil antibiyotiklerin, bazı 

pestisitlerin ve halkın kullanımına sunulan antibakteriyel ürünlerin aşırı kullanımından 

kaynaklanmaktadır. 
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Bu antimikrobiyallerin her birinin etki mekanizması farklıdır, bu yüzden aşırı 

kullanımlarının sonuçları da her birine özgüdür. Bu maddeler ve bu maddelere dirençli 

mikroorganizmalar, ayrı yollardan etkilenebilir. 

 

3.2. Yüzey Dezenfeksiyonunda Kullanılacak Dezenfektanlar ve 

Özellikleri 
 

Hastane ortamının temizlik ve dezenfeksiyonuna; hastanedeki odalar, koğuşlar, hasta 

yatak ve dolapları, banyo ve lavabo, tuvaletler ve kanalları, duvarlar, ameliyathane masaları 

dahil olmaktadır. Ayrıca mutfak personeli, laboratuvar personeli, bakım ekibi, hasta ile 

doğrudan veya dolaylı ilişkisi olabilecek kişiler, kendi çalışma yüzeylerinin temizlik ve 

dezenfeksiyonunu yapmalıdırlar. Herhangi bir yüzey deterjanla temizlenince mevcut 

mikroorganizmaların %80’i yok edilebilir. Oysa dezenfektan kullanılırsa %90-99’u ölür. 

Hastane ortamında kullanılabilecek yüzey dezenfektanları ve özelliklerini aşağıdaki şekilde 

özetleyebiliriz. 

 

Resim 3.1: Dezenfektanlar  

 

3.2.1. Klor ve Klor Bileşikleri (Clidox, Alcide, Clorox %10 Klorindioksit) 
 

 Hipokloritler, klorlu dezenfektanların en eski, en çok kullanılan, en ucuz, kolay 

sağlanan ve hızlı etki eden şekilleri olup sıvı (örneğin sodyum hipoklorit) veya 

katı (örneğin kalsiyum hipoklorit, sodyum dikloroizosiyanürat) hâlde bulunur. 

 Geniş bir etki spektrumları vardır (bakterisit, fungusit, tüberkülosit, virüsit ve 

sporosit) ev temizliği, süt endüstrisi ve yüzme havuzlarında kullanılırlar. 

 Dezavantajları aşındırıcı olmaları (metalleri), organik madde varlığında inaktive 

olmaları ve dayanıksız olmalarıdır. 

 Çamaşır suyu (NaOCl) %5,25 konsantrasyonda sodyum hipoklorittir. 

Dezenfekte edilecek yüzeylerdeki organik madde miktarına bağlı olarak 1/10-

1/100’e kadar sulandırılır. Sodyum hipokloritin %5; 25’lik stok çözeltisinin 

1/10’luk dilüsyonu yaklaşık 5.000 ppm serbest klora eş değer gelmektedir. Bu 

çözelti yere dökülen, etrafa sıçrayan kanların dezenfeksiyonu için CDC (Centers 

for Disease Control) tarafından önerilmektedir. Oldukça temiz yüzeyler için 

1.000 ppm aktif klor yeterlidir.  
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 Ph=8 olan musluk suyu ile taze hazırlanan ve kapalı opak şişelerde oda 

derecesinde saklanan NaOCl stabilitesini bir ay korumaktadır. Ancak bir ay 

içerisinde sık sık ağzı açılırsa aktif klor konsantrasyonu azalmaktadır. 

Çözeltinin 30 gün sonra 5.000 ppm aktif klor içermesi isteniyorsa, yüzde 

5,25’lik stok çözeltiden 1/5 oranında sulandırma yapılmalıdır. 

 Hipoklorit (klorak)= 990 ml su + 10 ml klorak hazırlanır. Yerler ve horizontal 

yüzeyler için kullanılır. (%5’lik) Hipoklorit  ortam dezenfeksiyonudur (süre= 1 

dk.). 

 İkinci bir grup bileşik dikloroizosiyanürik asidin sodyum ve potasyum 

tuzlarıdır. Tablet veya toz hâlinde bulunur, nemden korunmalıdırlar. 

Hipokloritlere üstünlükleri kloru daha uzun süre tutmaları ve daha uzun bir 

bakterisit etki ortaya koymalarıdır. 

 Precept (dikloroizosiyanürat) ile bu olay biraz çözülmüştür. Granül ve tablet 

hâlinde bulunur. 

 Granül hâlinde; hasta çıkartılarının döküldüğü yüzeylere temizlemeden 

dökülerek beklenmelidir. Sulandırılmaz. Nemsiz yerde aylarca stabil kalabilir. 

 Tablet hâlinde; yer ve yüzeyler için 2, 5 g tablet + 8-10 litre su ile sulandırılır ve 

hemen kullanılmalıdır (0, 5 g tablet + 2 litre su, yerler ve horizontal yüzeyler 

için). 

 Sodyum hipokloritten daha etkili, organik kirliliğe ve pH değişikliklerine daha 

dayanıklıdır. 

 Nötralize olmayan konsantre hipoklorit solüsyonları depolandıklarında 

yavaş, eritilince hızla bozulduklarından her gün taze solüsyonlar 

hazırlanmalıdır. 

 

3.2.2. Fenol Türevleri Benzeri Bileşikler ve Fenol Homologları 
 

 Tükürük, dışkı ve benzeri materyallerin dezenfeksiyonunda kullanılır. 

 Saf çözeltileri; toksik, karsinojen, tahriş edici, aşındırıcı ve kötü kokuludur. Bu 

gün kullanılmamaktadır. 

 Uygulandıkları yüzeylerde uzun süre bozulmadan kalır. Organik maddelerden 

etkilenmez. 

 En çok kullanılan üç fenol türevi vardır. Orto-fenil-fenol / orto-benzil-

paraklorofenol / para-tersiyer-amil-fenol. 

 Baz formülasyona deterjanların ilavesi bir seferde hem temizleme hem 

dezenfeksiyon yapma özelliği kazandırır. 

 Fenol bileşiklerinin genel olarak %2-5’lik çözeltileri kullanılır. 

 Lizol (%5) çeşitli fenol bileşiklerinin bir sabun çözeltisi ile karışımını içerir. Bu 

karışım döşemeleri, duvarları, masa yüzeyleri, kontamine rektal termometreleri, 

hastaların salgı ve çıkartılarını, kontamine hasta eşyalarını dezenfekte etmede 

kullanılır. 

 Krezol ve ksilenoller kömür katranı türevleri olup fenol benzeri bileşiklerdir. 

Genellikle sanitasyon amacıyla kullanılır. 

 Fenolün sudaki %5’lik çözeltisi M. tuberculosis dahil vejetatif hücreleri süratle 

öldürür, fakat sporlar çok daha dirençlidir. Virüslere etkisi azdır. 
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 Alkoller (%70) temiz bir yüzey için kullanılabilir. Alkol+deterjan daha etkilidir. 

 Fenol (%5’lik) ortam, laboratuvar bankları, ameliyathane odaları 

dezenfeksiyonunda kullanılır (30 dakika). 

 

3.2.3. Yüzey Aktif Maddeler 
 

 Yüzey gerilimini azaltan, ıslatıcı ve çözücü özellikleri iyi olan maddelerdir. 

Deterjanlar ve sabunlar bu gruptadır. 

 Deterjanlar kompleks organik maddeler olup kimyasal yapılarına göre aniyonik 

(sodium lauryl sülfat, sabunlar), katyonik (kuaterner amonyum bileşikleri) ve 

noniyonik olarak gruplandırılır. En etkili olanlar katyonik deterjanlar yani 

kuaterner amonyum bileşikleridir. 

 

3.2.4. Kuaterner Amonyum Bileşikleri (Roccal, Cetylcide) 
 

 Bazı gram olumlu bakteriler, virüsler, mantarlar ve alglere etkilidir. M. 

tuberculosis, pseudomonas cinsi bakterilere, hepatit virüsü ve sporlara etkisi 

yoktur. 

 Düşük konsantrasyonlarda bakteriostatiktir. 

 En iyi alkali çözeltilerde etki gösterir, organik madde varlığında etkileri çok 

azalır. Sabunlar ve aniyonik deterjanlar tarafından kolayca nötrlenir. 

 Renksiz, kokusuz, boyamayan, aşındırıcı olmayan, ucuz ve toksik etkileri çok 

az olan maddelerdir. 

 En sık kullanılanlar benzalkonyum klorit (zefiran), benzotonyum klorit ve 

setilpridinyum klorittir. 

 Temizleyici maddelerle karıştırılarak hem dezenfeksiyon, hem de temizleme 

yapmak üzere hastanelerde yerlere, duvarlara, mobilyalara, alet yüzeylerine ve 

tuvaletlere uygulanır. Düşük toksisite ve deterjan özellikleri bunları çok iyi 

sanitasyon araçları yapar. Sadece hastane ortamının temizliğinde kullanılır. 

 

3.2.5. Hidrojen Peroksit 
 

 Bakterisit, virüsit ve fungusittir. 

 Buhar fazı çok sporisittir. 

 Biyolojik emniyet kabinlerinin dekontaminasyonunda kullanılır. Yöntem toksik 

olmaması, toksik artıklar bırakmaması ve daha ucuz olması ile etilen oksit ve 

fomaldehit sterilizasyonuna üstünlük gösterir. 

 

3.2.6. Perasetik Asit (Peroksiasetik Asit) 
 

Yüksek düzeyde dezenfeksiyon için besin ve içecek endüstrisinde ve 

ameliyathanelerin soğuk sterilizasyonu için yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

 Bakteri sporları dahil bütün mikroorganizmalara düşük konsantrasyonlarda 

(%0,001-0,2) çok hızlı etki eder. 
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 Önemli bir özelliği, toksik olmayan parçalanma ürünleri (asetik asit, su, oksijen, 

hidrojen peroksit gibi) meydana getirmesi ve artık bırakmamasıdır. 

 Organik madde varlığında bile etkilidir. 

 

3.2.7. Formaldehit 
 

 Katı polimer şekli olan paraformaldehit veya sıvı formalin hâlinde satılır. 

 Hem sıvı hem de gaz hâlinde dezenfektan ve sterilizan olarak kullanılır, keskin 

kokulu tahriş edici bir gazdır. 

 Suda kolay çözünerek formalin denen sulu çözeltiyi meydana getirir. Sulu 

çözeltisi bakterisit, tüberkülosit, fungusit, virüsit, sporosittir. 

 Buhar hâlinde emniyet kabinlerinin ve odaların dekontaminasyonu için 

kullanılmıştır (%3-8) formaldehit, binalar ve odaların dezenfeksiyonunda (10-

30 dk.) uygulanır. 

 Glutaraldehit (Cidex, Cide): Yüzeyleri hızla dezenfekte eder, toksiktir. 

 

3.2.8. Betapropiyolakton 
 

 Patlayıcı olmayan bir sıvıdır. 

 Gaz hâlinde, oksitlerden daha mikrobisit olmakla beraber nüfuz edici etkisi 

daha zayıftır. Bu zayıf etki ve yüksek toksisitesi kullanılışını sınırlar. Binaları 

ve steril odaları dezenfekte etmekte kullanılır. 

 

3.3. Yüzey Dezenfeksiyonu İşlem Aşamaları 
 

 Temizlik (yıkama) 

 Spaulding sınıflaması yapma (kritik- yarı kritik- kritik olmayan) 

 Yüzey dezenfeksiyonu 

 Durulama 

 Kurulama 

 

3.3.1. Dezenfekte Edilecek Yüzeyin Temizliği  
 

Dezenfeksiyon işleminin başarıya ulaşabilmesi için öncelikle temizlik işleminin tam 

olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Temizlik işlemi dezenfeksiyonun ilk aşamasını 

oluşturur. Temizlik işlemine ihtiyaç duyulmasının nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz : 

 

 Tüm görünür hâldeki kir, doku, kan ve yabancı partiküllerin uzaklaştırılması 

Hastanın yüksek riskli alanlarında kullanılan aletlerin görünmeyen mikroorganizmaları 

taşıması önemlidir. Bu aletler steril olsa bile hiçbir kir ya da yabancı partikül taşımamalıdır, 

zira bu maddeler yaralara girerek yaralarda tehlikeli komplikasyonlar oluşmasına neden 

olabilmektedir. Vücut, içine giren yabancı partikülü dışına atma eğilimindedir. Bu hasta için 

şikayet ve iyileşmenin gecikmesine neden olabilir. Operasyon sırasında, yabancı maddenin 

kan dolaşımına karışması daha tehlikeli olaylara neden olabilir. 
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 Biyoburden / biyolojik yüklerin azaltılması 

 

Temizleme sonucu materyallerin üzerinde kalmış mikroorganizmalar (biyoburden) 

anlamlı düzeyde azalmış olur. Böylece yetersiz dezenfeksiyon ya da sterilizasyon sonrası 

olabilecek mikroorganizma sayısı azalmış ve dezenfeksiyon ile sterilizasyonun etkisi artmış 

olacaktır. Temizleme ile mikroorganizmaların yaşamlarını sürdürebilecekleri uygun 

ortamları (kir, kan pıhtısı gibi) yok edilmiş olur. Ölü hâle gelen ve kana karıştığında 

enfeksiyona neden olabilecek pirojen mikroorganizmalar da engellenmiş olur. 

 

 Araç gereçlerin ve yüzeylerin korozyona karşı korunması 

 

Pahalı ürünler olan cerrahi aletlerin özellikle uç noktaları ve eklemlerinde çok kolay 

birikimler olur. Ufak kan depolamaları bile çok aşırı korozyona  neden olabilir. Özellikle 

buhar ile temasta; yumuşatma ve yüksek ısı sonucu bu korozyonlar artabilir. Bu olaylarla 

karşılaşmış aletlerin kullanımı zordur ve hastalar için zararlı olabilir. Kötü kalite su, 

uygunsuz dozda ya da tipte kimyasal ajanla temizlik de korozyon oluşturabilir. Suyun 

kalitesi ve kullanılan kimyasal ajan nedeni ile temizleme işlemi görmüş aletlerin gireceği 

işlemlerde ısı ve zaman gibi parametrelerin çok dikkatli incelenmesi gerekir ki asıl önemli 

olan doğru kimyasal ajanların ve doğru işlemlerin seçilmesidir. 

 

 

Resim 3.1: Kan ve doku artıklarının aletler üzerinde oluşturduğu korozyon 

 

 Ekipman ve materyalleri daha güvenli duruma getirmeyi sağlamak 

 

Temizleme sonrası aletler gözlemlenmelidir. Setler ve cerrahi aletler temizleme 

sonrası sterilizasyon için toplanıp paketlenmelidir. Bu dikkatli bir elden ve gözden geçirme 

sonucu olabilir. Operasyonlarda kullanılan tüm aletlerde büyük miktarlarda kan ve doku 

birikimi oluşmaktadır. Bu kirlenme ve artıkların çoğunluğunu doku artıkları ve kan 

oluşturur, bunlar; protein içeren maddelerdir. Bu proteinler 50 °C üstünde ısıtıldığında 

birbirlerine daha çok yapışır; buna koagülasyon denir. Sıcak su dezenfeksiyonunda ya da ısı 

sterilizasyonundan sonra bunlar geniş alanlara yayılabilir. 
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Bu nedenlerle; 

 

 Tüm bu artıklar dezenfeksiyon ve sterilizasyondan önce ayrıştırılmalıdır. 

  Temizleme işlemine geçilmeden önce kullanılan suyun ısısı 50 °C’den 

yüksek olmamalıdır. 

 

Tüm atıklar temizleme için zaman geçtikçe bulundukları yerlere daha sıkı yapışır, 

bunları temizlemek giderek daha zor hâle gelir. Burada önemli olan kullanımdan hemen 

sonra aletlerin mümkün olduğunca çabuk temizlenmesidir. Bazen kuruyan aletlerde çözülme 

için dezenfektan solüsyonlar kullanılabilmektedir. Ancak bu solüsyonlar da korozyona neden 

olur. 

 

3.3.2. Spaulding Sınıflaması Yapma (Kritik-Yarı Kritik-Kritik Olmayan) 
 

Yüzey dezenfeksiyonunda Spaulding sınıflaması yapılır. Araç gereç, malzeme 

yüzeyleri ile hastane zemin yüzeyleri bu sınıflamaya uygun dezenfektan seçimi yapılarak 

dezenfeksiyon işlemine geçilir.  

 

Spaulding sınıflaması “Araç Gereçlerin Dezenfeksiyonunda Uygun Dezenfektan 

Seçimi ve Uygulanması”  konusunda anlatılmıştır. 

 

3.3.3. Yüzey Dezenfeksiyonu 
 

Bu aşamada yüzey dezenfeksiyonu yapılacak araç gereç, malzeme ve yüzeylerin 

dezenfeksiyonu aşağıdaki tabloya göre yapılmalıdır. 

 

Malzemeler Dezenfeksiyon İşlemi 

Hasta odası mobilyaları, yatak ve 

aparatları 

Deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır. Hızlı yer-

yüzey sprey dezenfektanla veya %1 sodyum 

hipoklorid ile dezenfekte edilir.  

Hasta transfer araçları (sedye, 

tekerlekli sandalye) serum 

askıları vb. 

Deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır. Hızlı yer-

yüzey sprey dezenfektanla veya %1 sodyum 

hipoklorid ile dezenfekte edilir. 

Şilteler / yastıklar  

Yastıkların şilteleri daima plastik olmalı. Hasta 

aralarında ve gerektiğinde deterjanlı su ile temizlenir 

ve %1 sodyum hipoklorid ile dezenfekte edilir.  

Desk, tedavi arabaları, telefonlar  
Deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır. %1 sodyum 

hipoklorid ile dezenfekte edilir.  

Oyuncaklar  

Detarjanlı su ile temizlenir ve kurulanır. Direkt 

temasla yayılabilen (SARS,VRE vs.) bir hastalık 

varsa %1-2 hipoklorid solüsyonla dezenfekte edilir.  

Zeminler  
Deterjanlı su ve %1oranında hazırlanmış sodyum 

hipoklorid solüsyon ile silinir.  

Tablo 3.1: Yüzey dezenfeksiyonu 
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Yeterli dezenfeksiyon sağlandığı sürece tıbbi aletlerin tutma yerleri, düğmeler ve 

kollar, pansuman arabaları, lavabo, yer, duvar gibi çevresel yüzeylerin teorik olarak 

enfeksiyon bulaşmasında önemli rol oynamadıkları kabul edilmektedir.  

 

 Tıbbi aletlerin yüzeyleri 

 

Tıbbi gereçlere ait tutma yerleri, düğme ve kollar, tepsi ve arabalar hastanın direkt 

temas etmediği yüzeylerdir; ancak bu yüzeyler, hasta materyali ve özellikle hasta kanı ile 

kirlenebilir. Bu nedenle böyle yüzeyler hastadan hastaya veya hastadan personele enfeksiyon 

bulaştırma potansiyeline sahiptir. Bu tür yüzeyler, en azından su ve sabunla mekanik olarak 

temizlenmeli, klor, fenol, iyodoform bileşikleri veya alkoller gibi bir orta düzey dezenfektan 

ile dezenfekte edilmelidir. 

 

3.3.3.1. Tıbbi Cihazların Yüzey Dezenfeksiyonu  

 

Tüm bakım önlemlerinin amacı; her hasta için güvenilir, tüm patojen 

mikroorganizmalardan arınmış bir tıbbi cihaz sağlamaktır. 

 

Tıbbi cihazların yüzey dezenfeksiyonu yapılırken sırasıyla aşağıdaki işlemler 

uygulanmalıdır:  

 

 Cihazın kirli yüzeyleri tek kullanımlık nemli bir bezle silinmelidir.  

 Silme işleminde kullanılan bez, atık kutusuna atılmalıdır.  

 Üretici firma tarafından önerilen uygun dezenfektan ile cihazın temizliği 

yapılmalıdır.  

 Tercih edilen dezenfektan solüsyon, temiz bez üzerine dökülmelidir.  

 Cihazın tüm yüzeyi dairesel hareketlerle silinmelidir.  

 

Tıbbi cihazın yüzey dezenfeksiyonu yapılırken dikkat edilmesi gerekenler 

aşağıda sıralanmıştır:  

 

 Tıbbi cihazlar her kullanım sonrasında dezenfektan madde ile dezenfekte 

edilmelidir.  

 Tıbbi cihazların düzgün işleyişi için üretici firma tarafından önerilen yüzey 

dezenfektanları   listesindeki ürünler kullanılmalıdır.  

 Yüzey dezenfeksiyonunda aşamaların sırasına uyulmalıdır.  

 Yüzey dezenfeksiyonu yapılırken kişisel korunma önlemleri alınmalıdır.  

 Dezenfeksiyon sonrası yüzeyin kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.  

 Cihazın yüzeyi, alkol ihtiva eden maddeler ile silinmemelidir.  

 Kirli yüzeyler, dezenfektan ile temizlenmeden önce kullanıldıktan sonra 

atılabilen nemli bir bezle silinmelidir.  

 Cihazın yüzeyi için kullanılan dezenfektanın cihazın içindeki boşluklara 

girmesine izin verilmemeli, bu konuya azami özen gösterilmelidir.  
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3.3.4. Durulama 
 

Durulama işlemini; varsa steril distile su ile yoksa çeşme suyu ile yapınız.  

 

 Dezenfektan tankı kullanılmış ise;  

 

 Malzemeleri steril distile su ya da içerisinde temiz su bulunan temiz su 

tankının içerisine yatırarak durulayınız.  

 Lümenli araç gereçlerde birkaç defa su geçirerek (enjektör yardımı ile) 

dezenfektan atıklarını uzaklaştırınız.  

 Lümenli araç gereçlerde işlemi çeşme suyu ile yapıyorsanız; son olarak 

lümenden %70 etil alkol geçiriniz ve endoskop yüzeyini alkol ile siliniz 

(İşlem süresi yaklaşık 3-5 dakikadır.).  

 Otomatik dezenfeksiyon makinesi kullanılmış ise; durulama kendiliğinden 

yapılacağı için bir sonraki basamağa geçiniz.  

3.3.5. Kurulama 
 

 Durulanan tıbbi araç gereçler tekrar kullanılmak üzere kurulandıktan sonra 

kapalı steril ortamlarda saklanır. Malzemeler uygun yöntemlerle kurutma 

kabinlerine alınır. 

 Lümenli tıbbi araç gereçler tekrar kullanılacak ise; dış yüzeyini steril bir spanç 

ile siliniz, içerisinden alkol geçiriniz ve lümenden basınçlı hava geçiriniz.  

 Gün sonunda; tüm dezenfeksiyon basamakları tamamlandıktan sonra dik bir 

şekilde kurutma kabinine asınız.  

 Dezenfeksiyon işlemi bitmiş skopları ağzı kapalı dolaplarda saklayınız.  

 

3.4. Yüzey Dezenfeksiyonunda Dikkat Edilecek Hususlar 
 

3.4.1. Hastane Yüzey Dezenfeksiyonunda Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Hasta odalarında fırça / süpürge kullanılmamalıdır.  

 Mop kullanılmalı ve biriken çöp faraş ile dış alanda toplanmalıdır.  

 Yer 2 kez / gün düzenli, kirlendikçe ve hasta taburcu olunca ıslak paspas, su ve 

deterjanla temizlenmelidir.  

 Temizlik işlemleri en az kirliden en kirli alana doğru hasta bölgeleri, hasta 

bölgesinin yanındaki alanlar ve daha sonra koridor sırasıyla yapılmalıdır.  

 Dolapların tezgâhları, çalışma yüzeyleri ve benzeri yatay alanlar günde bir kez 

deterjanla ve temiz bir bezle temizlenmelidir.  

 Hastalar arasında yer yüzey dezenfektanı kullanılmalıdır. 

 Kirlenen mop ve bezler yıkanıp kurutulduktan sonra kullanılmalıdır ve kuru 

olarak saklanmalıdır.  

 Kirlenmiş bez veya mop / paspasla temizlik yapılmamalı.  

 Kan ve vücut sıvılarıyla büyük miktarda (>10 ml) kontaminasyon varsa, tek 

kullanımlık emici bir malzeme ile önce sıvı emdirilmeli, sonra dezenfeksiyon 

uygulanmalıdır.  
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 Duvar, pencere, raf ve benzeri kritik olmayan yüzeyler, genel temizliğin parçası 

olarak dezenfektan veya deterjanla düzenli olarak temizlenmelidir.  

 Lavabolar günde en az bir kez deterjanla ovularak temizlenmelidir.  

 Yoğun bakımlarda elle sık teması olan tüm yüzeyler (etajer, monitör ve 

ventilatör yüzeyleri, desk, musluk başı, kapı kolu, kuvözler) günlük temizliğe 

ek olarak dezenfekte edilir.  

 Servis girişinde altı yapışkanlı antibakteriyel paspas gerekli değildir.  

 Hastada kullanılan tüm donanımın rutin temizliği için bir zaman ve uygulama 

çizelgesi olmalıdır.  

 Her işlem için ayrı eldiven kullanılmalıdır. Eldivenle temizlik yapılan alan 

dışındaki yüzeylere dokunulmamalıdır.  

 Yüzeyler görünen kirlilik olduğunda temizlenmelidir.  

 Temizlik temizden kirliye doğru yapılmalı. Hasta odalarında uzak köşeden 

kapıya doğru olmalıdır.  

 Çift kovalı paspas arabası kullanılmalı. Bir kova temiz, diğeri kirli su için 

kullanılmalıdır.  

 Temiz kovaya üretici önerisine göre deterjan / dezenfektan konulmalıdır (Her 

iki kovaya da deterjan konulmalıdır.).  

 Islak paspaslama sonrası silinen alanlar kurulanmalıdır.  

 

3.4.2. Yer Yüzey Temizliğinde Dezenfektan Seçimi  
 

 Klor solüsyonları kullanımdan hemen önce hazırlanmalıdır, bekletilmemelidir.  

 Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) ışık geçirmeyen plastik, ağzı kapalı kaplarda 

saklanmalıdır.  

 Klor içerikli tabletler kolay saklanabilmeleri, daha stabil ve organik maddeden 

daha az etkilenmeleri nedeniyle sodyum hipoklorite alternatiftir.  

 Sıcak su ile hazırlanmamalıdır.  

 Yer yüzey temizliğinde;  

 1/100 oranında = 525 ppm (%5,25 sodyum hipoklorit)  

 Kan ve vücut sıvıları ile kontamine yüzey temizliğinde;  

 1/10 oranında = 5250 ppm (%5,25 sodyum hipoklorit) 

 

Özetle; 

 

 Asıl olan etkin temizliktir.  

 Temizlik olmadan dezenfeksiyon olmaz.  

 Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasalın kullanım talimatına uyulması 

gereklidir.  

 Her malzemenin dezenfeksiyonu-sterilizasyonu farklı koşullarda yapılır.  

 Yüksek düzey dezenfektanlar veya kimyasal sterilanlar çevre temizliğinde 

kullanılmamalıdır.  

 Düşük düzey dezenfektanlarla kritik veya yarı kritik aletler dezenfekte 

edilmemelidir.  

 Her hasta sonrası işlem tekrarlanmalıdır.  

 Servis temizliği protokollere uyularak yapılmalıdır.   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek aseptik tekniğine uygun yüzeylerin 

dezenfeksiyon işlemine yardım ediniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Eldiven giyiniz.   Kişisel korunma önlemlerini almalısınız.  

 Cihazın kirli yüzeylerini kullanılıp 

atılabilen nemli bir bezle siliniz.  

 Kontaminasyonu önlemek için tek 

kullanımlık bez kullanmalısınız.  

 Uygun dezenfektan seçiniz.  

 Cihazın üretici firmasının önerdiği 

dezenfektanları kullanmaya özen 

göstermelisiniz.  

 Cihaz yüzeyinin temizliği için kesinlikle 

alkol kullanmayınız.  

 Dezenfektan solüsyonu, temiz bez 

üzerine dökünüz.  

 Solüsyonu dökerken etrafa 

sıçratmamalısınız.  

 Dezenfektanın cihaz boşluklarına 

girmesini engelleyecek şekilde dairesel 

hareketlerle cihazın yüzeylerini siliniz.  

 Tüm yüzeylerin silindiğinden emin 

olmak için silme işlemini temiz alandan 

kirli alana doğru yapmalısınız.  

 İşlem bitiminde eldivenleri çıkarıp tıbbi 

atık poşetine atınız. Ellerinizi antiseptik 

solüsyonla temizleyiniz. 

 Enfeksiyonu önlemek için eldivenleri 

herhangi bir araç gerece ve üzerinize 

dokundurmadan atık poşetine 

atmalısınız. 
 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyonların kolayca yayılabileceği alanlardan değildir? 

A) Septik ameliyathane birimleri 

B) Diyaliz üniteleri 

C) İzolasyon odaları 

D) Mikrobiyoloji laboratuvarları 

E) Hastane eczaneleri 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yüzey dezenfeksiyonunda kullanılan dezenfektanlardan 

değildir? 

A) Klor ve klor bileşikleri 

B) Fenol, türevleri, benzeri bileşikler 

C) Yüzey aktif maddeler 

D) Alkoller 

E) Kuaterner amonyum bileşikleri 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi hidrojen peroksidin özelliklerinden biri değildir? 

A) Toksiktir.  

B) Bakterisittir. 

C) Virüsittir.   

D) Fungusittir.        

E) Buhar fazı çok sporisittir. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yüzey dezenfeksiyonu işlem aşamalarından değildir? 

A) Temizlik (yıkama) 

B) Paketleme 

C) Yüzey dezenfeksiyonu 

D) Durulama 

E) Kurulama 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

KONTROL LİSTESİ 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Stok / saf dezenfektan ya da antiseptik maddeyi 

prospektüsünde önerilen kullanım oranlarına göre 

sulandırdınız mı? 
  

2. Araç gereçleri dezenfeksiyona hazırlayabildiniz mi?   
3. Araç gerecin özelliğine uygun dezenfektan seçimini 

yapabildiniz mi? 
  

4. Araç gereçlerin dezenfeksiyonunu yapabildiniz mi?   
5. Dezenfeksiyonu yapılacak yüzeye uygun dezenfektanı 

seçebildiniz mi? 
  

6. Uygun dezenfektanı seçerek yer dezenfeksiyonunu 

yaptırabildiniz mi? 
  

7. Uygun dezenfektanı seçerek tıbbi cihazların yüzey 

dezenfeksiyonunu yapabildiniz mi? 
  

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Herhangi bir yüzey deterjanla temizlenince mevcut mikroorganizmaların %80’i 

yok edilebilir. Oysa dezenfektan kullanılırsa %90-99’u ölür.  

2. (   ) Hastane zeminleri dezenfekte edilirken deterjanlı su ve %1oranında hazırlanmış 

sodyum hipoklorid solüsyon ile silinir.  

3. (   ) Tıbbi cihazın yüzeyi, alkol ihtiva eden maddeler ile her tarafı  iyice silinmelidir. 

4. (   ) Yüksek ısı ile mikroorganizmaların proteinleri denatüre olur.  

5. (   ) Dezenfektanların etkinliğini ölçmek için Fenol katsayısı kullanılır.  

6. (   ) Düşük düzey dezenfeksiyon; vejetatif bakterilerin çoğunu, bazı mantarları ve 

yaklaşık 10 dakikada bazı virüsleri öldürebilen dezenfeksiyon türüdür.  

7. (   ) Dezenfektanın yoğunluğu dezenfeksiyonu ve antisepsiyi etkileyen faktörlerden 

değildir. 

8. (   ) Heksaklorofenin en önemli özelliği ciltten absorbe olmasıdır.   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi heksaklorofen için yanlıştır? 

A) Yüksek düzey dezenfektandır. 

B) Etkisi bakteriostatiktir. 

C) %3 0ranında hekzaklorpfen içeren solüsyonlar cilt temizliğinde kullanılır. 

D) Deri el antisepsisi için el kremleri veya sabunlara katılır. 

E) Heksaklorofenin en önemli özelliği ciltten absorbe olmasıdır. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon işlemini etkileyen faktörlerden değildir? 

A) Kontaminasyonu yapan mikrobun tipi 

B) Kontaminasyon derecesi 

C) Kimyasal maddenin miktarı ve konsantrasyonu 

D) Temas süresi ve ortam ısısı 

E) Araç gerece temas etmesinin sıklığı 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi 500 ppm klor içeren bir çözelti için doğru verilmiştir? 

A) 2 l suya 4 tablet 

B) 5 l suya 3 tablet 

C) 3 l suya 1 tablet 

D) 4 l suya 2 tablet 

E) 1 l suya 1 tablet 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 E 

3 A 

4 C 

5 D 

6 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 C 

3 B 

4 E 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 E 

2 D 

3 A 

4 B 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 A 

10 E 

11 C 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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