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Tan›mlar
Tek kullan›ml›k alet (single use device):
Üzerinde “tek kullan›ml›k” yaz›p yazmad›¤›na
bak›lmaks›z›n, tek bir hastada tek bir iﬂlem için
kullan›ld›ktan sonra at›lmas› öngörülen alettir.
Tekrar steril etme (resterilizasyon): Paketinden ç›kmam›ﬂ ancak sterilitesi bozulmuﬂ aletlerin tekrar sterilizasyonu.
Tekrar iﬂlemden geçirme (reprocessing):
Paketinden ç›kar›lm›ﬂ, ancak hastan›n kan ve vücut s›v›lar› ile temas etmemiﬂ aletin paketleme
ve sterilizasyon iﬂlemlerine tekrar sokulmas›.
Tekrar kullan›m (reuse): Bir hastada kullan›lan aletin temizleme-paketleme-sterilizasyon iﬂlemlerinden geçirilerek baﬂka bir hastada tekrar
kullan›lmas›d›r (1). Aletin do¤rudan hastaya temas etmeyip, operasyon masas›na getirilmesi ve
üzerine kan ya da di¤er vücut s›v›lar›n›n s›çramas› da bu tan›m içine girmektedir. Tekrar kullan›mda üretici firma onay› aranmamaktad›r.
Tek kullan›ml›k aletlerin tekrar kullan›lmas›n›n ana nedeni iﬂlem maliyetlerini düﬂürebilmektir. Bir aletin tekrar kullan›lmas›n›n iﬂlemin

maliyetini yar› yar›ya düﬂürdü¤ü belirlenmiﬂtir.
Avustralya’da bu tür malzemelerin tekrar kullan›m› sonucu y›lda 100 milyon dolar kâr edildi¤i
bildirilmektedir (2). Amerika Birleﬂik Devletleri
(ABD)’nde her y›l perkütan transluminal koroner
anjiyoplasti (PTCA) kateterlerinin tekrar kullan›m›yla 50 milyon, endoskopik retrograt kolanjiyopankreatografi (ERCP) sfinkterotomlar›n›n tekrar
kullan›lmas›yla 65 bin dolar, elektrofizyoloji aletlerinin tekrar kullan›lmas›yla en az 115 bin dolar
üzerinde maliyetin aﬂa¤› çekildi¤i saptanm›ﬂt›r
(3-5). Ekonomik neden d›ﬂ›nda zamandan kazanma ve baz› aletlerin özelli¤i (denenmiﬂlik, elde
edilmesinde zorluk vb.) de tekrar kullan›m› gündemde tutmaktad›r.
Tek kullan›ml›k aletler dünyada özellikle büyük hastanelerde tekrar kullan›lmakta ve tek
kullan›ml›k aletlerin yeniden kullan›ld›¤› hastanelerin oran› baz› ülkelerde %100’e yaklaﬂmaktad›r (2,6,7). Tek kullan›ml›k aletlerin tekrar kullan›m› konusunda ülkeler aras›nda görüﬂ ayr›l›klar› vard›r. Özellikle Kanada, ABD gibi geliﬂmiﬂ ülkelerde bu uygulamay› yönlendiren kurumlar
bulunmaktad›r. ABD’deki “Food and Drug Administration (FDA)” tekrar kullan›lan aletleri grupland›rarak kesin kurallara ba¤lam›ﬂt›r (http://
www.fda.gov/cdrh/reuse/1029.html). Avustralya’da tekrar kullan›m s›n›rland›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r (8). Ço¤u ülkede ise ortak bir yaz›l› protokol olmaks›z›n hastaneler kendi içinde bu uygulamay› yapmaktad›r. Hastanelerde tekrar kullan›lan tek kullan›ml›k aletlerin baﬂl›calar› Tablo
1’de gösterilmiﬂtir.
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Tablo 1. Baﬂl›ca Tekrar Kullan›lan Tek Kullan›ml›k Aletler.
Anestezi: Oksijen maskeleri, nazal oksijen hortumlar›, endotrakeal tüpler, pulse oksimetri, nemlendiriciler.
Kardiyak: Kardiyak kateterler, perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA) balon kateterleri, arteryel kateter i¤neleri.
Vasküler: Anjiyografi kateterleri, anjiyoplasti balonlar›, stent yerleﬂtiriciler, damar greftleri.
Endoskopik ve laparoskopik aletler: Kanüller, doku almada kullan›lan ince makaslar, biyopsi i¤neleri ve forsepsleri.
Genel: Drenler, elektrocerrahi kalemleri, kateterler, cerrahi testere, matkap, trokarlar, elektrofizyoloji kateterleri,
elektrotlar›.
Oftalmik: Keratom b›çaklar›, fakoemilsifikasyon i¤neleri.
Ortopedik: Artroskopi aletleri, eksternal fiksatörler.
Ürolojik: Foley kateterler, transüretral prostatektomi aletleri, üreteral kateterler, diyalizörler.

Tek kullan›ml›k alet üreten firmalar›n tekrar
kullan›ma kesinlikle karﬂ› ç›kmalar›na karﬂ›n
ABD’deki FDA, “Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)” gibi merkezler 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 eklemektedir (2,9). 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 multidisiplineer olmas› gerekti¤i önemle vurgulanmaktad›r (10). ‹mmünyetmezli¤i, mitral kapak
hastal›¤›, böbrek yetmezli¤i, diyabeti, ortopedik
protezi olanlar, bebekler ve yaﬂl›larda aletlerin
tekrar kullan›m› önerilmemektedir (11). Uygulaman›n hastaya maliyetinin ne kadar olmas› gerekti¤i ve hukuksal boyutu ise tart›ﬂmal›d›r (12).
TEKRAR KULLANIM ÖNCES‹ AﬁAMALAR
Önceden hastada kullan›lan bir aletin tekrar
kullan›labilmesi için belirli aﬂamalardan geçmesi
gereklidir. Bu aﬂamalar ana hatlar›yla; temizlik, paketleme, sterilizasyon ve havaland›rma/y›kamad›r
(Tablo 2).
Temizlik
Temizlik, en önemli aﬂama olup alette bir önceki iﬂlemden kalan tüm art›klar›n uzaklaﬂt›r›larak potansiyel patojen say›s›n›n azalt›lmas› iﬂlemidir (13). Yap›lan pek çok çal›ﬂmada etkili bir
sterilizasyon için temizli¤in çok iyi yap›lmas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r (14). Kardiyak kateterler, PTCA kateterleri, gastrointestinal biyopsi
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Tablo 2. Tekrar Kullan›m Öncesi Aﬂamalar.
• Temizlik ve dekontaminasyon
• Gözle inceleme
• Aletin çal›ﬂabilirli¤inin testi
• Paketleme
• ‹ﬂaretleme
• Sterilizasyon
• Havaland›rma/y›kama
• Steril koﬂullarda depolama
• Kullan›lacak bölüme nakil

forsepsleri gibi lümeni dar olan aletlerde temizlik en önemli problemdir (15-17). Bu tür durumlarda tekrar kullan›m protokolünün de¤iﬂtirilmesi ya da iﬂlemin bütünüyle kald›r›lmas› gerekti¤i
belirtilmektedir (5,18). Kontaminasyon ya da
kimyasal kal›nt› olas›l›¤›n›n fazla oldu¤u plastik
aletler de tekrar kullan›m için uygun görülmemektedir. Plastik aletlerde di¤er bir problem ise
tekrar kullan›m aﬂamalar› sonras›nda deformasyon riskinin bulunmas›d›r. Temizli¤i kontrol edebilecek standart bir test yönteminin olmamas›
karﬂ›laﬂ›lan en büyük problemdir.
Paketleme ve Sterilizasyon
Uygun ﬂekilde paketlenen alet için bir sonraki aﬂama sterilizasyondur. Tekrar kullan›lacak
aletler etilen oksit ile steril edilmektedir, ancak
alet üzerinde kalan organik ve inorganik art›klara etilen oksitin geçisi zor olmakta ve özellikle
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aletin üzerindeki balon gibi, havan›n kalabilece¤i bölgelerde etilen oksitin etkisi azalmaktad›r.
Gluteraldehid, formaldehid, hidrojenperoksit ve
perasetik asit solüsyonlar› sterilizasyonda kullan›lan di¤er maddelerdir. Sterilizasyon sonras›
üreme kontrolü belirli aral›klarla yap›lmal› ve
üreme varl›¤›nda sterilizasyona daha uzun süre
devam edilmelidir.
Havaland›rma/Y›kama
Aletlerin, etilen oksit ile sterilizasyonu sonras› toksik kal›nt›lar› uzaklaﬂt›rmak amac›yla standart olarak 12 saat 50°C ya da sekiz saat 60°C’de
havaland›r›lmas› önerilmektedir (1). Havaland›rma süresi aletin kal›nl›¤›, yap›s›, a¤›rl›¤› ve konfigürasyonuna göre de¤iﬂebilmektedir. Gluteraldehid gibi bir solüsyonla sterilizasyon sonras›nda ise alet steril serum fizyolojik ya da distile su
ile yeterince y›kanmal›d›r.
KOMPL‹KASYONLAR
‹nfeksiyon
‹nfeksiyonlar›n s›kl›kla gerekli kurallara uyulmamas›ndan kaynakland›¤› ve normalde oldukça az görüldü¤ü belirtilmektedir. Literatürde, solunum aletlerinin tekrar kullan›m›yla ortaya ç›kan Xanthomonas maltophilia salg›n›, kan bas›nc› izlem aletlerinden kaynaklanan Serratia marcescens
bakteremisi ve diyalizörlerin formaldehidle yetersiz sterilizasyonu sonras› geliﬂen Pseudomonas
aeruginosa sepsisi bildirilmiﬂtir (11,19,20). Üzerlerinde kolayca organik art›k kalabilen endoskopik
biyopsi forsepslerinin tekrar kullan›m›nda infeksiyon riski nedeniyle dikkatli olunmas› gerekmektedir (21).
Virüslerin, sterilizasyona bakterilerden daha
duyarl› olmalar› nedeniyle infeksiyon risklerinin
az oldu¤u, ancak kanla geçen viral infeksiyonlar›n genelde uzun inkübasyon dönemlerinin olmas› ve hastal›¤›n asemptomatik geçirilebilmesi
nedeniyle gözden kaçabilece¤i belirtilmektedir.
Hepatit C’ye ba¤l› siroz olgular›nda kullan›lan
skleroterapi i¤neleriyle infeksiyon geliﬂebilece¤i bildirilmekte ve i¤nelerin temizli¤inin çok iyi
yap›larak uzun süre gluteraldehidde bekletilmesi önerilmektedir (22). Deneysel bir çal›ﬂmada
özellikle dar lümenli ve organik art›klar›n iyi temizlenemedi¤i kateterlerde virüslerin yeteri kadar uzaklaﬂt›r›lamad›¤› gösterilmiﬂtir (23).
Pirionlar etilen oksit, formaldehid, gluteraldehid, iyodin, fenol, perasetik asit gibi pek çok
maddeye oldukça dirençli olduklar›ndan tekrar
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kullan›lan aletlerde önemli bir sorun oluﬂturmaktad›r. Beyin cerrahisinde kullan›lan sterotaktik elektrotlarla Creutzfeldt-Jakob hastal›¤›
(CJH)’n›n geçebilece¤i gösterilmiﬂtir (24).
Endotoksik Reaksiyon
Endotoksik reaksiyon aletin kullan›lmas›ndan k›sa bir süre sonra üﬂüme, titreme, ateﬂ ve
hipotansiyon ﬂeklinde ortaya ç›kmaktad›r. Tekrar kullan›lacak 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 apirojen suyla iyice y›kanmas› ve belli aral›klarla limulus lizat testinden geçirilmesi önerilmektedir.
Toksik Kal›nt›lar
Etilen oksitin tuz ya da suyla temas› sonucunda toksik bileﬂikler geliﬂebilmekte ve doku hasar›na neden olabilmektedir. Etilen oksit ile sterilizasyon sonras› aletin yeteri kadar havaland›r›lmas› gerekmektedir. Benzer ﬂekilde gluteraldehid gibi solüsyonlarla yap›lan sterilizasyondezenfeksiyon iﬂlemlerinden sonra da y›kaman›n iyi yap›lmas› 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 aletin steril
edildikten sonra hala yeteri kadar sa¤lam ve iﬂ
görebilir halde kalmas› gerekmektedir. Bir aletin
kaç kez kullan›labilece¤i henüz kesinlik kazanmam›ﬂ olup, kullan›c›n›n deneyimleri bu konuda
önemlidir. Ortopedik giriﬂimlerde kullan›lan
matkap uçlar›, k›lavuz tel ve kishner çivilerinin
tekrar kullan›m›yla aletlerde aﬂ›nma, kopma olabilece¤i ve hatta normalden çok ›s›narak termal
nekroza yol açabilecekleri bildirilmiﬂtir (25). Literatürde entübasyon s›ras›nda aluminyum bir
parçan›n k›r›larak duedenumu perfore etmesi,
kateter balonunun iﬂlem s›ras›nda y›rt›lmas›, arteriyogram çekilirken kateter ucunun koparak
beyinde infarkta neden olmas› gibi olgular bulunmaktad›r (12,26,27).
‹ﬂ Riski
Tekrar kullan›m aﬂamalar›nda görev yapan
personelin kanla bulaﬂan infeksiyonlar aç›s›ndan
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her an dikkatli olmas› gerekmektedir. Sterilizasyonda kullan›lan etilen oksit, gluteraldehid 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 hastane
ve ticari firmalar gerek hasta gerekse personel
için en uygun program› belirlemek amac›yla çeﬂitli protokoller haz›rlam›ﬂlard›r (1). Bu protokollerin genel hat ve ortak noktalar› aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir;
Uygulama Olanaklar›n›n Araﬂt›r›lmas›
Güvenli bir ﬂekilde aletin tekrar kullan›labilmesi için Tablo 3’teki sorular›n yan›t› olumlu olmal›d›r.
Olas› Maliyet Analizi
Tekrar kullan›m ucuza gelmelidir. Tekrar kullan›lacak alet say›s›, bir prosedür oluﬂturularak
uygulamaya geçirilmesi, personelin bu iﬂe verilmesi, sarf edilen malzeme ve kalite kontrol aﬂamalar› için gerekli para hesaplanmal›d›r.
Prosedürün Geliﬂtirilmesi ve Etkinli¤inin
De¤erlendirilmesi
Kullan›lm›ﬂ ve kirlenmiﬂ bir aletin taﬂ›ma, temizleme, performans›n› test etme, paketleme,
steril etme, havaland›rma, depolama ve yeni
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
Tablo 3. Tek Kullan›ml›k Bir Aletin Tekrar Kullan›lmas›ndan Önce Yan›tlanmas› Gereken Sorular.
• Tekrar kullan›m gerçekten gerekli mi?
• Gerekli prosedür belirlenmiﬂ mi?
• Personel yeteri kadar e¤itimli mi?
• Hasta bilgilendirilmiﬂ mi?
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etmesi gerekti¤i belirtilmeli ve denetimi yap›lmal›d›r. Bu amaçla ulusal protokollerin oluﬂturulmas› önerilmektedir.
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 göz ard› 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.
Tek kullan›ml›k aletlerin tekrar kullan›m› konusundaki tart›ﬂmalar hala devam etmektedir
(28,29). Bu durumun temel nedenleri aletlerin
yeterince temizlenememesi ve aﬂ›nmas› sonucu
geliﬂebilecek komplikasyonlard›r. Yeni teknolojilerin medikal aletlerin maliyetlerine getirdi¤i
olumlu etki ve iﬂçi sa¤l›¤›na verilen önemin artmas› da aletlerin tekrar kullan›m›n› daha da s›n›rlayacak gibi görünmektedir. Örne¤in; hastanelerin tek kullan›ml›k aletleri tekrar kullanma
oran› Danimarka’da iki y›l içinde %85’ten %37’ye,
Avustralya’da ise son on y›lda %68’den %15’e
düﬂmüﬂtür (8,30). Avustralya ulusal sa¤l›k komitesi hemen hemen tüm tekrar kullan›lan aletlerin
kirli oldu¤unu rapor etmiﬂtir (8). Günümüzde bu
tür aletleri kullananlar için üç önemli uyar› bulunmaktad›r;
1. Tekrar kullan›m yaln›zca baﬂka bir seçenek
kalmad›¤›nda yap›lmal›d›r.
2. Alet tekrar kullan›lacaksa ayr›nt›l› bir protokole göre iﬂlem gerçekleﬂtirilmeli ve bu protokol titizlikle uygulanmal›d›r.
3. Maliyeti azaltacak araﬂt›rmalar ve teknolojik geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda tek kullan›ml› aletler birden fazla kullan›labilir ﬂekle dönüﬂtürülmelidir.

• Alet iﬂ görebilir mi?

KAYNAKLAR

• Ne tür materyalden yap›lm›ﬂ?

1.

• Uygun ﬂekilde temizlik-paketleme ve sterilizasyon
yap›labilir mi?

2.

• Kaç kez kullan›ld›¤› nas›l kontrol edilmeli?
• Hangi durumlarda at›lmal›?
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