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astane infeksiyonlar›nda etken mikroorganizmalar hastan›n kendi endojen floras›ndan (deri, gastrointestinal, solunum ve genitoüriner sistemlerin normal floralar›), latent infeksiyon etkenlerinin reaktivasyonundan (Mycobacterium tuberculosis, herpesvirüsler vb.) ya da ekzojen floradan (çevrede bulunan mikroorganizmalar) kaynaklan›r. Hastanelerdeki cans›z çevre endemik hastane infeksiyonlar›n›n oluﬂumunda
minimal rol oynamaktad›r. Bu nedenle çevre kökenli salg›nlar nadiren oluﬂur.

H

Hastane çevresinin hastalar için tehlike oluﬂturabilmesi için; mikroorganizman›n inokülasyon
sonras›nda cans›z yüzeylerde canl›l›¤›n› sürdürebilmesi ve ço¤alabilmesi, cans›z objelerden yap›lan kültürlerde üretilebilmesi, prospektif çal›ﬂmalarla kontamine cans›z yüzey-temas ve infeksiyon aras›ndaki iliﬂkinin gösterilebilmesi gereklidir.
Hastaneler kontaminasyon riski ve uygulanmas› gereken dezenfeksiyon derecesine göre
bölümlere ayr›larak incelenebilir. Yo¤un bak›m
üniteleri (YBÜ), transplantasyon ve yan›k ünite-

leri, ameliyathaneler ve do¤um üniteleri kesinlikle infeksiyonlardan korunmas› gereken; septik
ameliyathane birimleri, diyaliz üniteleri, izolasyon odalar›, mikrobiyoloji laboratuvarlar› infeksiyonlar›n kolayca yay›labilece¤i; poliklinikler,
servis koridor ve odalar›, çamaﬂ›rhane ve mutfaklar ise orta derecede infeksiyon riski taﬂ›yan
alanlard›r.
Ameliyathaneler ve YBÜ’ler özel alanlar aras›ndad›r. Bu bölgeler yüksek infeksiyon riski taﬂ›yan üniteler olmakla birlikte, günlük rutin çevre temizli¤inin hastanenin di¤er bölümlerinden
farkl› olmas› gerekmemektedir. Ancak çevre konusunu incelerken bu özel hastane bölümlerinde kullan›lan tüm medikal alet ve malzemelerin
bütün olarak de¤erlendirilmesi daha uygun olacakt›r.
AMEL‹YATHANELERDE ÇEVRE TEM‹ZL‹⁄‹
Postoperatif infeksiyonlar nadiren cans›z çevreden kaynaklanan bakterilerle kontaminasyon
sonucunda ortaya ç›kar. Ameliyathaneler genellikle temiz alanlar olup, yara infeksiyonlar› %1-5
s›kl›kta görülmektedir.
Etken s›kl›kla Staphylococcus aureus ve di¤er
cilt floras› bakterileridir. Kolon ve rektum gibi
yo¤un bakteriyel flora içeren bölgelere uygulanan cerrahi giriﬂimlerde infeksiyon oran› %1020’lere ç›kabilmektedir. Bu operasyonlardan
sonra gram-negatif ve anaerop bakteriler de etken olabilir. ‹mmündüﬂkün hastalarda ve transplant hastalar›nda, f›rsatç› patojenler (Staphylococ63
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cus epidermidis, Propionibacterium), virüsler [sitomegalovirüs (CMV) vb.], funguslar (Candida, Aspergillus vb.) yara infeksiyonlar›na yol açabilir. Postoperatif infeksiyonlar›n en özgül formlar› ise psödomembranöz enterokolit, gazl› gangren ve tetanozdur.
Bu etken mikroorganizmalar için ameliyathaneler nadiren rezervuar ya da kaynak olabilir.
Ameliyat s›ras›nda kazan›lan yara infeksiyonlar›nda hastalar›n kendi floralar›, operasyonda kullan›lan kontamine aletler, havaland›rma sistemleri, kontamine antiseptikler, bandaj malzemeleri kaynak olarak tespit edilmiﬂtir. Ameliyat s›ras›nda kullan›lacak aletlerin iyice temizlendikten sonra sterilize edilmesi gerekmektedir. Sterilize eden aletlerin de kontrollerinin uygun ﬂekilde yap›lmas› önemlidir. Ameliyathanedeki
alet ve eﬂya say›s› en az düzeyde olmal›d›r. Aletler çift kat paketleme sistemi ile sterilize edilmeli, kullan›lmayan aletler paketleri kapal› halde rafl› bir dolapta saklanmal›d›r. Paketli steril
materyaller operasyon s›ras›nda kullan›lmadan
hemen önce aç›lmal›, dezenfektan solüsyonlar
içinde bekletilmemelidir. Odada kullan›lan cihazlar (röntgen, diyatermi vb.) temiz koﬂullarda
saklanmal›, düzenli aral›klarla temizlenmeli ve
gerekti¤inde steril edilmelidir. Hastalarda kullan›lan anestezi ve solunum cihaz ve malzemeleri
her operasyondan sonra de¤iﬂtirilmeli ya da dezenfekte edilmelidir.
Ameliyathanede kullan›lan antiseptik solüsyonlar vidal› kapakl› ﬂiﬂelerde saklanmal›, aç›ld›ktan sonra gün içinde tüketilmeli, ›s›ya dayan›kl› olanlar otoklavda, di¤erleri filtrasyonla sterilize edilmelidir. Steril su depolayan tanklar
kullan›lmamal›, gerekti¤inde otoklavda küçük ﬂiﬂelerde haz›rlanan steril sular kullan›lmal›d›r.
Ameliyathanelerde havaland›rma sistemlerinin uygun temizli¤i çevre kökenli infeksiyonlar›n
önlenmesinde en önemli noktad›r. Kolonize
ameliyathane personelinden hava yolu ile hastalara bulaﬂ sonucunda geliﬂen A grubu beta-hemolitik streptokoklar (AGBHS)’a ba¤l› cerrahi
alan infeksiyonu (CA‹) salg›nlar› tan›mlanm›ﬂt›r.
Bu salg›nlarda, salg›na yol açan suﬂ ameliyathane havas›ndan izole edilmiﬂtir. Ameliyathane
havas›ndaki bakteri say›s› operasyon odas›ndaki
personelin giriﬂ-ç›k›ﬂ trafi¤i ve konuﬂmas› s›ras›nda artmaktad›r. Hava ile bulaﬂan mikroorganizmalar, personelin aç›k kalan cilt bölgesi ve
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solunum sekresyonlar›ndan saç›larak havadaki
toz partiküllerine yap›ﬂmaktad›r. Bu nedenle
ameliyathanede görevi olmayan kiﬂilerin bulundurulmamas›, ameliyat s›ras›nda kap›n›n kapal›
tutularak giriﬂ-ç›k›ﬂlar›n en aza indirilmesi, operasyon s›ras›nda gereksiz konuﬂulmamas› önerilmektedir.
Ameliyathanelerdeki havaland›rma sistemleri operasyon odas›ndaki bakterilerin d›ﬂar› at›lmas›n› sa¤lamal› ve koridorlardaki bakterilerin
içeri giriﬂini önlemelidir. Yeterli nem ve ›s›y› da
havaland›rma sistemi sa¤lar. Operasyon odalar›nda minimal hava de¤iﬂimi 15-25 kez/saat ve
bunlardan en az üçü temiz hava ﬂeklinde olmal›,
rölatif nem de %55’in alt›nda olmal›d›r. Bunlarda
bozukluk oldu¤unda filtre sisteminde blokaj var
demektir ve de¤iﬂtirilmesi gerekir. Tüm havaland›rma sistemlerinde iki ayr› filtre bulunmal›,
bunlardan ilkinin etkinli¤i ≥ %30, ikincisinin etkinli¤i ise ≥ %90 olmal›d›r. Hava tavandan tabana do¤ru üflenmeli ve sistemin çal›ﬂmas› günlük
olarak izlenmelidir. Ameliyathanelere ultra temiz hava sa¤lanmas› baz› özel operasyonlar (ortopedik cerrahide prostetik eklem yerleﬂtirilmesi vb.) d›ﬂ›nda önerilmemektedir. Bu sistemde
hava de¤iﬂimi say›s› saatte 300 olup hava “High
Efficiency Particulate Air (HEPA)” filtrelerinden
geçirilmektedir.
Ameliyathanelerde çevreden izole edilen
mikroorganizmalar, genellikle patojen olmayan
ve kommensal olarak yaﬂayan mikroorganizmalard›r. Bu nedenle nadiren hastane infeksiyonlar›na neden olurlar. Bu mikroorganizmalar içinde en yayg›n bulunan atipik mikobakterilerdir.
Mycobacterium fortuitum ve Mycobacterium chelonae
kardiyovasküler cerrahide kapak replasman ve
mammoplasti operasyonlar›ndan sonra geliﬂen
hastane infeksiyonlar›nda etken olarak bildirilmiﬂtir. Ameliyathanelerde yüzey temizli¤inin
devaml› ve uygun ﬂekilde yap›lmas› hastane infeksiyonlar›nda çevre faktörünün risk olma olas›l›¤›n› tama yak›n azaltacakt›r. Yüzeylerde gözle görünür kir olmamal›d›r. Her cerrahi giriﬂim
sonras›nda döﬂemeler temizlenmelidir. Ameliyatlar aras› temizleme iﬂleminde su ve deterjan
kullan›lmas› yeterlidir, gözle görünür kirlenme
olmad›kça ameliyat aralar›nda dezenfeksiyon
uygulanmas› önerilmemektedir. ‹nfekte bir hastaya ait materyalle kontaminasyon olursa de-
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zenfektan kullan›labilir. Y›kama ve dezenfeksiyon sonras›nda döﬂemeler mutlaka durulanmal› ve kurumas› beklenmelidir. Günün son ameliyat› sonras›nda yerler “Environmental Protection Agency (EPA)” taraf›ndan onaylanm›ﬂ bir
hastane dezenfektan› ile ›slak, vakumlanarak
ve f›rçal› makinelerle f›rçalanarak temizlenmelidir. Bu iﬂlem yap›l›rken ameliyathanede b›rak›lan medikal aletlerin iyice örtülmüﬂ olmas›na,
temizlik ve dezenfeksiyon için kullan›lan solüsyonlar›n steril aletlerle ya da cihazlarla temas
etmemesine özen gösterilmelidir. Kirli ya da
kontamine bir cerrahi giriﬂim sonras›nda ameliyathanelerin kapat›lmas›n› ya da özel temizlik
iﬂlemleri uygulanmas›n› destekleyen herhangi
bir veri yoktur. Gözle görünür kirlenme olmad›kça ameliyathane duvarlar› üç-alt› ayda bir y›kanmal›d›r. Boyal› k›s›mlarda dökülme varsa
boyalar yenilenmelidir. Operasyon odalar›n›n
kap›s›na dezenfektan içeren paspas, örtü ya da
yap›ﬂkan bant konulmas› önerilmemektedir.
Ameliyathanelerde rutin mikrobiyolojik örnekleme yap›lmas› izole edilecek mikroorganizmalar›n düzeylerini karﬂ›laﬂt›racak standart parametreler olmad›¤› için önerilmemektedir. Tablo 1’de
ameliyathanelerde günlük, haftal›k ve ameliyat
aralar›nda temizli¤in nas›l olmas› gerekti¤i
özetlenmektedir.
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E¤er ameliyathanelerde uygun havaland›rma
sistemi varsa kirli, septik vakalar›n ayr› odada
opere edilmesine gerek yoktur. Bu tür vakalar
son vaka olarak al›nmal› ve sonras›nda sadece
rutin günlük temizlik yap›lmal›d›r. Havaland›rman›n iyi olmad›¤› ameliyathanelerde septik vakalar ayr› odalarda al›nmal›d›r.
“Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)” taraf›ndan 2003 y›l›nda yay›nlanan rehberde, ameliyathanelerde CA‹’leri önlemek için
ultraviyole (UV) kullan›m› önerilmemektedir.
Ameliyathanelerde temizlik malzemelerinin
saklanaca¤› ayr› temizlik odalar›n›n olmas› gerekir. Bu odalarda kirlenmiﬂ sular›n dökülebilece¤i
bir gider bulunmas› önerilir. Çapraz kontaminasyonu önlemek amac›yla ameliyathane temizli¤inde kullan›lan malzemeler ayr› olmal› ve hastanenin baﬂka alanlar›nda kullan›lmamal›d›r. Büyük ameliyathanelerde birden fazla temizlik
odas›na ihtiyaç olabilir.
YO⁄UN BAKIMLARDA ÇEVRE TEM‹ZL‹⁄‹
YBÜ’ler; bir ya da birden fazla organ sisteminde fizyolojik dengeleri bozan ve hayat› tehdit
eden geri dönüﬂümlü fonksiyon bozukluklar› veya yetmezli¤i bulunan dahili ve cerrahi nitelikteki kritik hastalar›n kabul edilerek, gerekli tan›sal
ve tedavi edici giriﬂimlerin yap›ld›¤›, yetersiz vi-

Tablo 1. Ameliyathanelerde Yüzey Temizli¤i.
Günlük temizlik

Haftal›k temizlik

Ameliyat aralar›nda temizlik

Taﬂ›nabilir eﬂyalar d›ﬂar› ç›kar›l›r

Taﬂ›nabilir eﬂyalar

Yerler hastan›n kan ve beden s›v›lar› ile kontamine ise 1/10’luk sodyum hipoklorit ile dezenfekte edilir

Yerler

Ameliyathanede temizlik yap›lmadan bir sonraki hasta içeri al›nmamal›d›r

Ameliyathane taban› mutlaka ›slak
paspasla silinmelidir. Daha sonra
tüm yüzeyle temas edecek ﬂekilde
düﬂük düzeyli bir dezenfektanla
dezenfekte edilir
Tekerlekli araçlar›n tekerlek aralar›ndaki toz ve yabanc› cisimler temizlenmelidir
Koridorlar sabah-akﬂam ve kirlendikçe, kap›lar günde bir kez önce
temizlenir, sonra düﬂük düzey bir
dezenfektanla silinir
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Duvarlar
Malzeme al›nan tüm üniteler
Ameliyathane giriﬂi
Kirli malzemenin taﬂ›nd›¤› alanlar
Depolar
Önce su ve deterjanla temizlenir,
sonra düﬂük düzey bir dezenfektanla silinir

Ameliyat s›ras›nda yere düﬂen materyaller d›ﬂar› al›n›r. Ameliyat masas›, yerler kan ve beden s›v›lar› ile
kirlenmemiﬂse düﬂük düzey bir dezenfektan uygulan›r
Ameliyat masas›, yerler kan ve beden s›v›lar› ile kirlenmiﬂse orta düzey bir dezenfektan uygulan›r
Ameliyathane lambalar›n›n her
ameliyattan sonra düﬂük düzey bir
dezenfektanla silinmesi yeterlidir
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tal fonksiyonlar›n monitörize edildi¤i ve desteklendi¤i, y›l›n 365 günü sürekli ve ayn› standartta
hasta bak›m› veren özel birimlerdir. Hastane infeksiyonlar›n›n büyük ço¤unlu¤u YBÜ’lerde ortaya ç›kmaktad›r. Bu infeksiyonlarda s›kl›kla kaynak hastan›n kendi endojen floras› olmakla birlikte irrigasyon solüsyonlar›, ventilatörler, lavabolar, çeﬂme suyu, buhar makineleri, t›bbi iﬂlemler, yüzeyler ve t›bbi araçlar hastane infeksiyonlar›na yol açan dirençli mikroorganizmalar ile
kontamine olarak duyarl› hastalara infeksiyon
geçiﬂinde rol oynayabilir. Örne¤in; YBÜ’lerde
vankomisine dirençli enterokoklar (VRE)’›n yay›l›m›nda çevresel kontaminasyonun rolü oldu¤u
ve çevre temizli¤inin iyi yap›lmas›n›n bu etkenlerin yay›l›m›n›n önlenmesinde önemli oldu¤u
bildirilmektedir.
YBÜ’de kullan›lan tüm araçlar temiz ve kuru
olmal›d›r. Aletlerin s›v› dezenfektanlar içinde
bekletilmesinden kaç›n›lmal›d›r. Hastalar için
kullan›lan le¤en, küvet ve sürgüler y›kan›p dezenfekte edilmeli, sonras›nda kurulanmal› ve bu
ﬂekilde depolanmal›d›r. Gerekti¤inde traﬂ b›ça¤›
yerine elektrikli traﬂ makineleri kullan›lmal›d›r.
Kuru çevrenin hastane infeksiyonlar›n›n kayna¤›
oldu¤u konusunda fazla veri yoktur. Bununla birlikte, çevre temizli¤inin artt›r›lmas›yla birlikte el
y›kama uyumunun da sa¤lanmas›yla VRE yay›l›m›n›n azald›¤› bildirilmektedir. ‹ngiltere’den bildirilen YBÜ’de Acinetobacter baumannii salg›n›n›n
irdelendi¤i bir çal›ﬂmada, çevresel kontaminasyonun hasta kontaminasyonu ve infeksiyonu ile
iliﬂkili oldu¤u ve yay›l›m›n çevre temizli¤i ile önlenebilece¤i gösterilmiﬂtir.
YBÜ’lerde personel için yeterli say›da lavabo
olmal›, iyi kalitede ka¤›t havlular lavabo baﬂ›nda
bulundurulmal›d›r. Temiz araç-gereçlerin depoland›¤› ayr› bir bölme olmal› ve bu bölümün temiz olmas›na dikkat edilmelidir. Hastalara hava
yolu ile bulaﬂ› önlemek için yataklar aras›na su
geçirmeyen perdeler konulabilir. Yataklar aras›ndaki mesafe personel hareketi ve araç-gereç
transferinin rahat olabilmesi için en az 2.5 m olmal›, saatteki hava de¤iﬂimi 10 olmal› ve hava
ak›m› odadan d›ﬂar› do¤ru olmal›d›r.
Havan›n YBÜ’lerde infeksiyon geliﬂimindeki
rolü fazla de¤ildir. Bu nedenle sadece YBÜ’lerde
(hematoloji, yan›k, transplantasyon) geliﬂmiﬂ ve
filtreli özel havaland›rma sistemleri önerilmektedir. Bunun d›ﬂ›nda, ortam havas›n›n periyodik
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olarak taze hava ile de¤iﬂtirilmesi, aç›k hasta
alanlar›n›n saatte en az üç kez, kirli alanlar›n saatte beﬂ kez, sadece personelin kulland›¤› alanlar›n ise saatte iki kez de¤iﬂecek ﬂekilde havaland›r›lmas› sa¤lanmal›d›r. Özel YBÜ’lerde havada yer alan Aspergillus sporlar› ve toz partiküllerinin yo¤unlu¤u izlenmeli; HEPA filtreli havaland›rma sistemleri kullan›lmal›d›r. Bunun d›ﬂ›nda,
hava örneklerinin izlenmesi ve sterilizasyonu
yönünde öneriler bulunmamaktad›r.
Islak yüzeyler birçok mikroorganizma türünün
üremesine elveriﬂli ortam oluﬂturur. Bu nedenle
temizlik yap›ld›ktan sonra mutlaka kurulama yap›lmal›d›r. Su ve deterjanla yap›lan temizlik yeterli olup, çok fazla kontaminasyon düﬂünüldü¤ünde veya bulaﬂ›c› hastal›¤› olan hastan›n ard›ndan yap›lan temizlikte dezenfektan kullan›lmal›d›r. Seçilecek deterjan her hastanenin kendi
politikas›na göre belirlenmelidir. Bir görüﬂe göre, rutin temizlik iﬂleminin dezenfektan ile yap›lmas› dirençli bakteri seleksiyonuna yol açmaktad›r. Ancak, son y›llarda bu görüﬂün tersine rutin
çevre temizli¤i için EPA onayl› düﬂük düzey dezenfektanlar›n kullan›lmas› da önerilmektedir.
Temizli¤in günde bir kez yap›lmas› yeterlidir.
Gün içinde gözle görünür kirlenme oldu¤unda
temizlik yenilenebilir. YBÜ’lerin döﬂeme ve duvarlar› y›kanabilir özellikte olmal›, y›kama iﬂlemi
12-24 ayda bir ve gözle görünür kirlenme oldu¤unda yap›lmal›d›r.
Klor bazl› dezenfektanlar, hastanelerde yüzey dezenfeksiyonunda önerilen seçeneklerdir.
Klor oldukça güçlü germisidal etkiye sahiptir, temizleyici etkisi de vard›r. Sodyum hipoklorit (çamaﬂ›r suyu) çözeltileri ya da serbest klor aç›¤a ç›karan sodyum dikloroizosiyanürat tablet ve granülleri ile haz›rlanan çözeltiler 500-10.000 ppm
konsantrasyonlarda birçok dezenfeksiyon uygulamas›nda kullan›labilir. YBÜ’lerde rutin yüzey
temizli¤i amac›yla 1/100, kan ve di¤er vücut s›v›lar› döküldü¤ünde ise 1/10 konsantrasyonda
sodyum hipoklorit çözeltisinin kullan›lmas› önerilmektedir. Sodyum hipoklorit kullan›larak yap›lan temizlik ile YBÜ’lerde Clostridium difficile nedenli hastane kökenli ishallerin önemli ölçüde
azalt›ld›¤› bildirilmektedir.
Ameliyathanelerde oldu¤u gibi YBÜ’lerde
de, ünite giriﬂlerinde yap›ﬂkan antibakteriyel
bant ya da paspaslar›n kullan›lmas›na gerek
yoktur.
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Ameliyathane ve YBÜ’lerde, çevre temizli¤inde dezenfeksiyon amac›yla s›kl›kla sodyum hipoklorit kullan›m› önerilmekle birlikte, EPA taraf›ndan onaylanm›ﬂ herhangi bir düﬂük düzey dezenfektan (fenolik ve kuarterner amonyum bileﬂikleri, klorheksidin gibi) da kullan›labilir. Bu
dezenfektanlar mantarlar, vejetatif bakteriler ve
zarfl› virüslere büyük ölçüde etkilidir. EPA taraf›ndan “hastane dezenfektan›” olarak adland›r›l›rlar. Geçmiﬂ y›llarda ameliyathane ve YBÜ’lerde rutin temizlikte deterjan ve su kullan›m› önerilmekle birlikte, son y›llarda sözü geçen hastane dezenfektanlar›n›n kullan›m› önerilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Yüzeylerdeki mikroorganizma yo¤unlu¤u sadece deterjan ve su kullan›m› ile %90 oran›nda azalt›l›rken, fenolik dezenfektanlar kullan›ld›¤›nda %94-99 oran›nda azalt›labilmektedir.
Favero ve Bond 1991 y›l›nda sterilizasyon/dezenfeksiyon aç›s›ndan nonkritik kabul
edilen medikal ekipman ve yüzeyleri iki gruba
ay›rm›ﬂlard›r. Bunlar aras›nda; stetoskoplar, tansiyon aletleri, röntgen cihazlar› gibi medikal
aletlerin infeksiyöz ajanlarla kontamine olabilece¤ini ve hastalar aras›nda hastane infeksiyonlar›n›n yay›l›m›na neden olabilece¤ini belirterek bu malzemelerin temizli¤inde EPA taraf›ndan onaylanm›ﬂ düﬂük ya da orta düzey bir dezenfektan›n kullan›lmas›n› önermiﬂlerdir. Bunun
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yan›nda hasta yatak baﬂlar›, zemin döﬂemeleri
gibi çevresel yüzeylerin ise kontamine oldu¤unda personelin elleri arac›l›¤›yla hastalar aras›
bulaﬂta muhtemel etken olabilece¤ini, buralar›n temizli¤inde deterjan ya da dezenfektan kullan›m›n›n avantaj ve dezavantajlar› oldu¤unu
bildirmiﬂlerdir (Tablo 2).
CDC taraf›ndan önerilen izolasyon rehberinde ve “Association for Professionals in Infection
Control and Epidemiology Inc (APIC)” dezenfeksiyon önerilerinde, nonkritik hasta bak›m araçlar›n›n ve çevresel yüzeylerin temizlik yan›nda
EPA taraf›ndan önerilen bir hastane dezenfektan› ile dezenfekte edilmesinin gerekti¤i bildirilmektedir. Ancak CDC rehberinde bu dezenfektan›n glutaraldehid, formaldehid gibi yüksek düzey bir dezenfektan olmamas› gerekti¤i de belirtilmektedir.
Çevre Temizli¤inde Kullan›labilecek
Dezenfektanlar
1. Alkol: Etil alkol ve isopropil alkol germisidal amaçla kullan›labilir. En uygun bakterisidal
konsantrasyonu, sudaki %60-90’l›k solüsyonlar›d›r. YBÜ’lerde oral ve rektal termometrelerin,
stetoskop ve tansiyon aletlerinin, manuel ventilasyon çantalar›n›n, ilaç haz›rlama alanlar›n›n dezenfeksiyonunda kullan›labilir.

Tablo 2. Nonkritik Yüzeylerde Deterjan/Dezenfektan Kullan›m›n›n Avantaj ve Dezavantajlar›.
Dezenfektan kullan›m›

Deterjan kullan›m›

• Yüzeyler epidemiyolojik olarak önemi olan mikroorganizmalar›n (VRE, MRSA, virüsler vb.) yay›l›m›na katk›da bulunabilir. Bu nedenle dezenfekte edilmelidir

• Hastane infeksiyonlar›na nonkritik yüzeylerin katk›s› minimaldir

• Kan ve di¤er potansiyel infekte materyalle kontaminasyon oldu¤unda mutlaka dezenfeksiyon gerekir
• Yüzeydeki mikroorganizma yükünü azaltmakta dezenfektanlar daha etkindir
• Deterjanlar kontamine olarak hasta çevresine bakteri
yay›l›m›nda kaynak olabilir
• CDC izolasyon önlemlerinde, nonkritik ekipman ve yüzeylerin temizli¤i de¤il, dezenfeksiyonu önerilmektedir

• Yüzeylerin deterjan ya da dezenfektan ile temizlenmesi sonras›nda hastane infeksiyonlar› oranlar›nda farkl›l›k görülmemiﬂtir.
• Daha ucuza malolur
• Antiseptik/dezenfektan kullan›m› dirençli bakteri seleksiyonuna neden olabilira
• Sa¤l›k personeli için mesleki risk oluﬂturmaz
• Tek kullan›ml›kt›r

• Baz› yeni dezenfektanlar yüzeyde tutunarak kal›c›
antimikrobiyal aktivite gösterir
a:

Son y›llarda yap›lan baz› çal›ﬂmalarda dezenfektan kullan›m› ile dirençli bakteri seleksiyonunun olmad›¤› bildirilmektedir.

VRE: Vankomisine dirençli enterokok, MRSA: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus, CDC: Centers for Disease Control and
Prevention.
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2. Klorin içeren bileﬂikler: Hipoklorit s›v›
(sodyum hipoklorit) ya da kat› (kalsiyum hipoklorit) formda yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Çamaﬂ›r suyu olarak da adland›r›lan %5.25-6.15
konsantrasyonda sodyum hipoklorit içeren solüsyonlar› geniﬂ spektrumda antibakteriyel etkinli¤e sahiptir. Toksik kal›nt› b›rakmaz, ucuzdur
ve yüzeylerden biyofilm tabakalar ile fikse olmuﬂ mikroorganizmalar› kolayl›kla uzaklaﬂt›r›r.
Ancak oküler, orofarengeal, özefageal ya da gastrik irritasyon yapabilir. Klorin dioksit, sodyum
dikloroizosiyanürat ve kloramin T, hastanelerde
kullan›lan di¤er klorin içeren dezenfektanlard›r.
Klorin içeren bileﬂikler, ameliyathane ve
YBÜ’lerde kullan›lan ve EPA taraf›ndan tüberkülosidal olarak da onaylanm›ﬂ yüzey dezenfektanlar›d›r. YBÜ’lerde çevresel kontaminasyona yol
açan C. difficile’nin yüzeylerden temizlenmesinde
de klor içeren dezenfektanlar›n etkin oldu¤u
gösterilmiﬂtir.
3. Kuarterner amonyum bileﬂikleri: Yayg›n
olarak nonkritik yüzeylerin, duvarlar›n ve mobilyalar›n temizli¤inde kullan›lmaktad›r. EPA taraf›ndan nonkritik medikal ekipman (tansiyon
aletleri gibi) dezenfeksiyonu için de onaylanm›ﬂt›r. Mantar, bakteri ve zarfl› virüsler üzerine
etki gösterirken mikobakteri, bakteri sporlar› ve
zarfs›z virüslere tam olarak etkili de¤ildir. Gramnegatif bakterilerin de bu dezenfektan içinde
yaﬂam›n› sürdürebildi¤i, hatta üreyebildi¤i gösterilmiﬂtir.
4. Fenolikler: Hastane dezenfektan› olarak
kullan›lan iki fenol derivesi mevcuttur: orto-fenilfenol ve orto-benzil-para-klorofenol. Bakterisidal, fungusidal, virüsidal ve tüberkülosidal etki gösterir. Birçok ticari preparat› EPA onayl› yüzey dezenfektan› olarak kullan›lmaktad›r.
5. Klorheksidin ve biguanidler: Etki spektrumu geniﬂtir. Gram-pozitif bakterilere etkinli¤i
gram-negatifler ve funguslardan daha iyidir, mikobakteriyel etkinli¤i zay›ft›r. Sporosidal etkinli¤i yoktur. Lipofilik virüslere etkilidir, ancak enterovirüs, rotavirüs ve adenovirüs gibi zarfs›z virüslere karﬂ› hemen hemen hiç etkinli¤i yoktur.
Klorheksidinin antimikrobiyal aktivitesi asl›nda
alkolden daha azd›r. Ancak yüzeylere güçlü ﬂekilde tutundu¤u için rezidüel etkisi vard›r ve
mevcut en iyi antiseptik olarak kabul edilir. Klorheksidin, kullan›m› sonras›nda antimikrobiyal
bariyer oluﬂturarak takiben dezenfektan amaçla
kullan›lacak alkol ve deterjanlar›n etkinli¤ini art68

Çevre Temizli¤i ve Yeni Seçenekler: Ameliyathane ve Yo¤un Bak›mlar

t›r›r. Klorheksidin ve biguanid içeren dezenfektanlar›n, alkol gibi di¤er düﬂük düzey dezenfektanlarla kombine edilerek haz›rlanm›ﬂ birçok ticari preparat› ameliyathane ve yo¤un bak›mlarda yüzey dezenfektan› olarak kullan›labilir.
6. Buhar hidrojen peroksit: Hidrojen peroksidin buhar faz› ile sterilizasyon, etilen oksit ile
sterilizasyona alternatif olarak ›s›ya dayan›kl›
malzemelerin sterilizasyonunda önerilmektedir.
B‹OQUELL [Room Bio-Decontamination Service,
(RBDS), Bioquell, Andover; Hampshire, UK] taraf›ndan geliﬂtirilen Clarus sistemi; buhar hidrojen peroksidin oda içinde yay›l›m›n› sa¤layarak
yüzey dezenfeksiyonunda kullan›lmas› için geliﬂtirilmiﬂ yeni bir ticari sistemdir. Uygulama
sonras›nda toksik kal›nt›lar b›rakmamakta, su
buhar› ve oksijene dönüﬂmektedir. Karsinojenik
de¤ildir. Geobacillus stearothermophilus sporlar› ile
kabul edilen otoklavdakine eﬂ düzeyde sterilizasyon sa¤lad›¤› bildirilmektedir. Yani vejetatif
bakteriler, C. botulinum da dahil olmak üzere bakteri sporlar›, funguslar ve virüslere etkinli¤i oldukça iyidir. Clarus ameliyathane ve yo¤un bak›mlarda da yüzey temizli¤inde bir alternatif olarak kullan›labilir. Literatürde YBÜ’de Serratia salg›n›ndan sonra kullan›ld›¤›nda ve metisiline dirençli S. aureus (MRSA) eradikasyonunda baﬂar›l›
oldu¤u da bildirilmektedir.
Hidrojen peroksidin buhar formu yan›nda
%3’lük sprey formunun da yüzey dezenfeksiyonunda güvenli, ucuz ve etkin bir yöntem oldu¤u
bildirilmektedir.
Çevre Temizli¤inde Kullan›labilecek Ticari
Olarak Mevcut Dezenfektanlar
• Cleanisept: Kuarterner amonyum bileﬂikleri bazl›d›r; benzalkonyumklorid ve didecyldimethylammonuiumchlorid içerir. Yüzey temizli¤i
için önerilir.
• Incidur sprey: Alkol bazl›d›r. Etanol, propanol, benzalkonyum klorür, glutaral, 5-bromnitro
(1,3)-dioksasikloheksan. Alkole dayan›kl› tüm
yüzeylerin dezenfeksiyonunda önerilir.
• Biguamed: Biguanid ve kuarterner amonyum kombinasyonu bazl›d›r. Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid ve didecyldimethylammoniumchlorid içerir. Her türlü yüzey ve eﬂya ile
t›bbi aletlerin ve ürünlerin (enkübatör, elektrot
süngerleri gibi) dezenfeksiyon ve temizli¤inde
önerilir.
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• Surfalyse: Formaldehid, glutaraldehid, glioksal, kuarterner amonyum ve noniyonize sürfaktan içerir. Zemin, duvar ve hareketsiz yüzeylerin dezenfeksiyonunda önerilir.

6.

• Desomed sprey: Alkol bazl›d›r. Etanol,
propranolol, glutaraldehid içerir. Küçük alanlar
ve t›bbi aletlerin (ameliyat malzemeleri ve ameliyat masalar›n›n temizli¤inde, yatak iskeletleri,
hasta nakil araçlar›, ameliyat terlikleri, muayene
yataklar› vs. temizli¤inde) önerilir.

7.

• Virkon: Klor bazl›d›r. Potasyum monopersülfat üçlü tuzu, sülfamik asit, malik asit, sodyum
heksameta fosfat, sodyum alkil benzen sülfonat,
sodyum klorür içerir. Ameliyathane odalar›,
ameliyat masalar› ve YBÜ’lerde kullan›l›r.
• Big sprey ve Combi sprey: ‹kisi de alkol
bazl›d›r. ‹lki etanol, propranol, polihegsanid;
ikincisi etanol, propranol, glutaraldehid içerir.
Tüm yüzeylerin h›zl› dezenfeksiyonunda önerilir.
• Descocid: Quats, formik sit ve benzoik asit
içerir. ‹yi bir temizleyici ve yüzey dezenfektan›
olarak önerilmektedir.
• Terralin: Alkol ve klor bazl›d›r. Benzalkonyum klorür, fenoksipropanoller ve iyonik sürfaktan içerir. Su ile silinebilen tüm yüzeyler, medikal malzeme ve cihaz yüzeyleri ile tüm hastane
yüzeylerinde temizlik ve dezenfeksiyon amac›yla kullan›lmas› önerilmektedir.
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