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irminci yüzy›l baﬂlar›nda medikal aletler cam,
metal gibi otoklavda sterilize edilebilecek
malzemeden yap›lmakta ve tekrar tekrar kullan›lmaktayd›. 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra
ise plastik ve benzeri maddelerden yap›lan
ürünler geliﬂtirildi. Bu ürünler, sterilizasyon s›ras›ndaki yüksek ›s›ya duyarl›l›klar› nedeniyle tekrar kullan›lamamalar›yla birlikte birim fiyatlar›
oldukça ucuza gelmekteydi. Kanla bulaﬂan hastal›klar›n artan bir ilgi ve endiﬂe kayna¤› olmas›
ile de tek kullan›ml›k aletler daha da yayg›nlaﬂt›. Son zamanlarda ise, giderek karmaﬂ›klaﬂan
aletlerin maliyeti artt›rmas›, ›s›ya duyarl› aletlerin etilen oksit (EO) ile steril edilebilmesi ve
çevrecilik bilincinin geliﬂmesi tek kullan›ml›k
aletlerin tekrar kullan›m›n› gündeme getirdi.

Y

TEK KULLANIMLIK ALET
Üzerinde “tek kullan›ml›k (disposable)” yaz›p
yazmad›¤›na bak›lmaks›z›n, tek bir hastada tek
bir iﬂlem için kullan›ld›ktan sonra at›lmas› öngörülen alettir. Paketinden ç›kmam›ﬂ ancak sterilitesi bozulmuﬂ aletlerin tekrar sterilizasyonu
(resterilizasyon), paketinden ç›kar›lm›ﬂ ancak
hastan›n kan ve vücut s›v›lar› ile temas etmemiﬂ

aletin paketleme ve sterilizasyon iﬂlemlerine
tekrar sokulmas› (reprocessing) gibi farkl› durumlar olmas›na karﬂ›n, tekrar kullan›m (reuse):
Bir hastada kullan›lan aletin temizleme-paketleme-sterilizasyon iﬂlemlerinden geçirilerek baﬂka
bir hastada tekrar kullan›lmas›d›r (1). Bu uygulamada üretici firma onay› aranmamaktad›r. Aletin
direkt hastaya temas etmeyip, operasyon masas›na getirilmesi ve üzerine kan ve di¤er vücut s›v›lar›n›n s›çramas› da bu tan›m içine girmektedir.
Tek kullan›ml›k aletlerin tekrar kullan›lmas›n›n ana nedeni iﬂin ekonomik boyutudur. Avustralya’da bu tür malzemelerin tekrar kullan›m› sonucu y›lda 100 milyon USD kar edildi¤i bildirilmektedir (2). Di¤er bir çal›ﬂmada ise endoskopik
retrograt kolanjiopankreatografi (ERCP)’deki
sfinkterotomlar›n birden fazla hastada kullan›lmas›yla y›lda 65 bin USD üzerinde maliyetin aﬂa¤› çekildi¤i saptanm›ﬂt›r (3). Ekonomik neden d›ﬂ›nda zamandan kazanma ve baz› aletlerin özelli¤i (denenmiﬂlik, elde edilmesinde zorluk vb.)
de tekrar kullan›m› gündemde tutmaktad›r (2).
Üretici firma taraf›ndan tek kullan›ml›k olarak
tan›mlanmas›na karﬂ›n dünyadaki pek çok merkezde defalarca kullan›lan aletlerin baﬂl›calar›
Tablo 1’de gösterilmiﬂtir. Avustralya’da yap›lan
bir anket çal›ﬂmas›nda büyük hastaneler baﬂta
olmak üzere hastanelerin %38’inde en az bir aletin tekrar kullan›ld›¤› bildirilmiﬂtir (2). Kanada‘da ise bu oran %100’e yak›n bulunmuﬂ, ancak
yaln›z %40 hastanenin yaz›l› bir prosedür oluﬂturdu¤u saptanm›ﬂt›r (4). Tekrar kullan›m› en çok
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Tablo 1. Baﬂl›ca Tekrar Kullan›lan Tek Kullan›ml›k Aletler.
• Oksijen maskeleri, nazal oksijen hortumlar›, endotrakeal tüpler, pulse oksimetri, nemlendiriciler
• Doku almada kullan›lan ince makaslar, biyopsi i¤neleri ve forsepsleri
• Diyalizörler
• Kardiyak kateterler, koroner anjioplasti (PTCA) balon kateterleri, arteriyel kateter i¤neleri
• Cerrahi testere, matkap, laparoskopi makaslar›, trokarlar
• Elektrofizyoloji kateterleri, elektrodlar›

uygulayan bölümler ise kardiyolojik ve endoskopik giriﬂimlerin yap›ld›¤› bölümlerdir. Hemodiyaliz merkezleri de tekrar kullan›m›n yo¤un oldu¤u yerler aras›nda bulunmaktad›r.
Aletlerin kaç kez güvenle kullan›labilece¤i
hakk›nda kesin bir say› yoktur. Kullan›m say›s›n›,
aletin iﬂ görme kapasitesindeki azalma ve infeksiyon riskindeki art›ﬂ belirlemektedir. Kalp pilleri üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda bu aletlerin
birkaç kez kullan›m›n›n sak›nca yaratmad›¤›, hatta denenmiﬂ olduklar›ndan daha güvenilir bulunduklar› bildirilmiﬂtir (5). Üzerlerinde kolayca
organik art›k kald›¤› belirtilen endoskopik biyopsi forsepslerinin ise tekrar kullan›m›n›n infeksiyon riski nedeniyle sak›ncal› olabilece¤i
saptanm›ﬂt›r (6).
Tek kullan›ml›k alet üreten firmalar tekrar
kullan›ma karﬂ› ç›kmaktad›r. Bu firmalar, paketi
aç›lm›ﬂ aletin hastada kullanmadan önce tekrar
steril edilmesini (reprocessing) bile onaylamamaktad›r (1). Amerika Birleﬂik Devletleri
(ABD)’ndeki G›da ve ‹laç Yönetimi (FDA), Hastal›k Kontrol Merkezi (CDC) gibi merkezler ise
yapt›klar› çeﬂitli çal›ﬂmalar sonucunda halk sa¤l›¤›n› tehdit eden bir uygulama ile karﬂ›laﬂmad›klar›n› ve tek kullan›ml›k aletlerin tekrar kullan›m›n›n güvenli, iﬂ görür ve ucuz oldu¤unu bildirmekte, ancak bu durumda tüm sorumlulu¤un uygulayanlara ait olaca¤›n› da eklemektedirler
(2,7). Hastanelerde tekrar kullan›m› uygulatan ve
denetleyen organ infeksiyon kontrol komiteleridir. ‹nfeksiyon kontrol uzman›n›n sorumlulu¤u
bu konuda büyük olup tekrar kullan›m karar›n›n
multidisipliner olmas› gerekti¤i önemle vurgulanmaktad›r (8).
TEKRAR KULLANIM ÖNCES‹ AﬁAMALAR
Önceden hastada kullan›lan bir aletin tekrar
kullan›labilmesi için belirli aﬂamalardan geçmesi gereklidir. Bu aﬂamalar s›ras›yla; temizlik, pa-
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ketleme, sterilizasyon ve havaland›rma (y›kama)’d›r.
Temizlik
Temizlik, en önemli aﬂama olup alette gözle
görülebilen tüm art›klar›n uzaklaﬂt›r›larak potansiyel patojen say›s›n›n azalt›lmas› iﬂlemidir (1).
Mikroorganizma say›s›n›n yaln›z temizlikle beﬂ
kat azald›¤› saptanm›ﬂt›r (8). Yap›lan bir baﬂka
çal›ﬂmada, ördek Hepatit B virüsü ile kontamine
edilen anjioskoplar incelenmiﬂ; uygun temizlendi¤inde ikinci kez kullan›m›n›n güvenli oldu¤u,
ancak iyi temizlenmedi¤inde sterilizasyon sonras› bile bulaﬂ olabilece¤i gösterilmiﬂtir (9). Temizli¤i kontrol edebilecek standart bir test yönteminin olmamas› karﬂ›laﬂ›lan en büyük problemdir. Tüm aﬂamalardan geçerek kullan›ma haz›r hale gelen ve kontrolde üreme saptanmayan
aletin bile temizli¤i garanti edilememektedir.
Paketleme ve Sterilizasyon
Uygun ﬂekilde paketlenen alet için bir sonraki aﬂama sterilizasyondur. Aletlerin ço¤u polimer
içermesi nedeniyle ›s›ya duyarl› olmakta ve bu
nedenle etilen oksitle (EO) sterilizasyon önerilmektedir (1). Glutaraldehit, formaldehit, hidrojenperoksit ve perasidik asit sterilizasyonda kullan›lan di¤er maddelerdir. Sterilizasyon sonras›
üreme kontrolü (Bacillus subtilis ile) yap›lmal› ve
üreme varl›¤›nda sterilizasyona daha uzun süre
devam edilmelidir.
Havaland›rma (Y›kama)
Aletlerin, EO ile sterilizasyonu sonras› toksik
kal›nt›lar› uzaklaﬂt›rmak amac›yla standart olarak
12 saat 50°C ya da 8 saat 60°C’de havaland›r›lmas› önerilmektedir (1). Havaland›rma süresi aletin
kal›nl›¤›, yap›s›, a¤›rl›¤› ve konfigürasyonuna göre de¤iﬂebilmektedir. Glutaraldehit gibi bir solüsyonla sterilizasyon sonras›nda ise alet steril
serum fizyolojik ya da distile su ile y›kanmal›d›r.
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KOMPL‹KASYONLAR
‹nfeksiyon
Literatürde, solunum aletlerinin tekrar kullan›m›yla ortaya ç›kan Xanthomonas maltophilia salg›n› ve diyalizörlerin formaldehitle yetersiz sterilizasyonu sonras› geliﬂen Pseudomonas aeruginosa
sepsisi bildirilmiﬂtir (10,11). Bu gibi durumlar›n
s›kl›kla gerekli kurallara uyulmamas›ndan kaynakland›¤› ve normalde infeksiyonun oldukça az
görüldü¤ü belirtilmektedir. Beﬂyüzellidokuz
hastaneyi kapsayan bir araﬂt›rmada tekrar kullan›m sonucu geliﬂen infeksiyon bildirilmemiﬂtir
(2). Yap›lan iki di¤er çal›ﬂmada da, kardiyopulmoner bypass operasyonlar›ndaki kanüllerin ve
ERCP’de kullan›lan sfinkterotomlar›n tekrar kullan›lmas›yla infeksiyon riskinin artmad›¤› (%1)
bulunmuﬂtur (3,12). Benzer ﬂekilde anjioplasti
balon kateterlerinin dar lümenleri nedeniyle temizli¤inin zor olmas›na karﬂ›n, yeterli temizlik
sonras› güvenle tekrar kullan›labilece¤i saptanm›ﬂt›r (13). Genel olarak bak›ld›¤›nda; tekrar kullan›lan aletlerle geliﬂebilecek infeksiyon riskinin
s›f›ra yak›n oldu¤u, ancak 20’den fazla tekrar kullan›mda bu riskin önemli oranda artt›¤› belirlenmiﬂtir (2).
Kanla geçen viral infeksiyonlar›n genelde
uzun inkübasyon dönemlerinin olmas› ve hastal›¤›n asemptomatik geçirilebilmesi nedeniyle
gözden kaçabilece¤i belirtilmektedir. Sterilizasyon yöntemlerine oldukça dirençli olan “Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD)”, tekrar kullan›lan aletlerde önemli di¤er bir sorundur. Kanada Sa¤l›k
Bakanl›¤› 1996 y›l›nda CJD bulaﬂ riski nedeniyle
anjioplasti kateterlerinin tekrar kullan›m›n› yasaklam›ﬂ, ancak literatürde bu ﬂekilde bir geçiﬂ
bildirilmemiﬂtir (14). CJD’nin inkübasyon süresinin uzun olmas› nedeniyle yaﬂl›larda bu tür aletlerin kullan›labilece¤i belirtilmekte, ancak yine
de ilerleyici demans› olan, GH kullananlar›n bu
uygulama d›ﬂ›nda tutulmas› gerekmektedir (14).
Beyin cerrahisindeki aletlerin ise CJD’yi bulaﬂt›rma riski daha fazla oldu¤undan tekrar kullan›lmas› önerilmemektedir.
Endotoksik Reaksiyon
Alet temiz görünmesine ve uygun steril edilmesine karﬂ›n hasta için tehlikeli olabilecek endotoksinleri üzerinde hala bar›nd›rabilmektedir.
Bu nedenle invaziv giriﬂimde bulunulacak aletlerin belli aral›klarla limulus lizat testinden geçirilmesi önerilmektedir (1).
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Toksik Kal›nt›lar
Tekrar kullan›m aﬂamalar› s›ras›nda alet üzerinde çeﬂitli kimyasal ve toksik maddeler birikebilmekte ve doku hasar›na neden olabilmektedir. Bu nedenle sterilizasyon sonras› yeteri kadar havaland›rma (y›kama) yapmak önemlidir.
Biyolojik Uyumsuzluk
Uygun temizlik yap›lmayan alette bir önceki
hastan›n hücre ve di¤er organik materyali kalabilmekte ve allerjik reaksiyonlara, aletin reddine
neden olabilmektedir.
Aletin Aﬂ›nmas›
Tekrar kullan›lmas› planlanan bir aletin steril
edildikten sonra hala sa¤lam ve iﬂ görebilir halde kalmas› gerekmekte, ancak her kullan›m sonras› fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinde azalma
olmaktad›r. Bir aletin kaç kez kullan›labilece¤i
henüz kesinlik kazanmam›ﬂ olup kullan›c›n›n deneyimleri bu konuda önemlidir. Literatürde entübasyon s›ras›nda alüminyum bir parçan›n k›r›larak duedonumu perfore etmesi, balon kateterin y›rt›lmas› gibi olgular bildirilmiﬂtir (15,16).
‹ﬂ Riski
Tekrar kullan›m aﬂamalar›nda görev yapan
personelin kanla bulaﬂan infeksiyonlar aç›s›ndan
her an dikkatli olmas› gerekmektedir. Sterilizasyonda kullan›lan EO, glutaraldehit gibi dezenfektanlar›n yapabilece¤i hasara karﬂ› da e¤itimli
ve haz›rl›kl› olmalar› önemlidir.
PROGRAM PROTOKOLÜ
Yurtd›ﬂ›nda baﬂta FDA olmak üzere hastaneler ve ticari firmalar gerek hasta gerekse personel için en uygun program› belirlemek amac›yla
çeﬂitli protokoller haz›rlam›ﬂlard›r (1). Bu protokollerin genel hatlar› ve ortak noktalar› aﬂa¤›da
özetlenmiﬂtir:
Uygulama Olanaklar›n›n Araﬂt›r›lmas›
Güvenli bir ﬂekilde aletin tekrar kullan›labilmesi için önce baz› sorular cevapland›r›lmal›d›r;
• Tekrar kullan›m gerçekten gerekli mi?
• Gerekli prosedür belirlenmiﬂ mi?
• Personel yeteri kadar e¤itimli mi?
• Hasta bilgilendirilmiﬂ mi?
• Alet iﬂ görebilir mi?
• Ne tür materyalden yap›lm›ﬂ?
• Uygun ﬂekilde temizlik-paketleme ve sterilizasyon yap›labilir mi?
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• Kaç kez kullan›ld›¤› nas›l kontrol edilmeli?

Tek Kullan›ml›k Aletlerin Tekrar Kullan›m›

2.

• Hangi durumlarda at›lmal›?
Olas› Maliyet Analizi
Tekrar kullan›m ucuza gelmelidir. Tekrar kullan›lacak alet say›s›, bir prosedür oluﬂturularak
uygulamaya geçirilmesi, personelin bu iﬂe kanalize olmas›, sarfedilen malzeme ve kalite kontrol
aﬂamalar› için gerekli para hesaplanmal›d›r.
Prosedürün Geliﬂtirilmesi ve
Etkinli¤inin De¤erlendirilmesi
Hastada kullan›lm›ﬂ ve kirlenmiﬂ aletin taﬂ›ma, temizleme, performans›n› test etme, paketleme, steril etme, havaland›rma, depolama ve
kullan›c›ya tesliminin güvenli bir ﬂekilde yap›lmas› ve her seferinde ayn› kalitenin tutturulmas› gerekmektedir.
Çal›ﬂanlar›n E¤itimi
Personele yapt›¤› iﬂin önemi anlat›lmal›, hangi tür alette nas›l bir yol izleyece¤i, nelere dikkat
etmesi gerekti¤i belirtilmeli ve denetimi yap›lmal›d›r. Bu amaçla ulusal protokollerin oluﬂturulmas› önerilmektedir.
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Yeni Teknolojilerin ‹zlenmesi
Tekrar kullan›m her zaman ucuza gelmemektedir. Temizlik-paketleme-sterilizasyon aﬂamalar›ndaki standart harcamalara ek olarak aletler
belli aral›klarla test edilmeli ve personelin e¤itimi gözard› edilmemelidir. Bu uygulamalar›n
hepsi programa belli bir mali yük getirmekte,
oysa yeni ç›kan bir ürünün bir kez kullan›m› daha ucuz olabilmektedir. Teknolojideki güncel
durum ayn› zamanda iﬂçi güvenli¤ini artt›rmak
ve yeni geliﬂtirilmiﬂ dekontaminasyon malzemelerini saptamak amac›yla da izlenmelidir.
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SONUÇ
Tek kullan›ml›k aletlerin tekrar kullan›m›, yeni teknolojilerin ortaya ç›kmas› ve iﬂçi sa¤l›¤›na
verilen önemin artmas› nedeniyle giderek s›n›rlanacak gibi görünmesine karﬂ›n günümüzde hala en ekonomik seçenek olarak görülmektedir.
Komplikasyon riskini en azda tutabilmek amac›yla standart bir program oluﬂturmak ve baﬂta
temizlik olmak üzere tüm aﬂamalar› titizlikle uygulamak gerekmektedir.
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