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iﬂ hekimli¤inde infeksiyon kontrolü 1980’li y›llar›n ilk yar›s›ndan itibaren büyük önem kazanmaya baﬂlam›ﬂ ve günümüz modern diﬂ hekimli¤i prati¤inin en önemli parçalar›ndan biri olmuﬂtur. Kandan ve salg›lardan zengin a¤›z ortam›nda çal›ﬂan ve bu yüzden birçok patojenle karﬂ›laﬂan diﬂ hekimleri ve yard›mc› personel standart koruyucu önlemler al›nmad›¤›nda hem infekte olma hem de hastalar›n› infekte etme ﬂanss›zl›¤›na sahiptir. Bu nedenle diﬂ hekimleri ve yard›mc› personel infeksiyon kontrol yöntemlerini detayl› olarak bilmek zorundad›r (1-4).

D

Standart korunma yöntemlerinin ana elementlerinden biri olan sterilizasyon, bakteri sporlar›
dahil olmak üzere mikroorganizmalar›n tüm canl›
formlar›n›n ortadan kald›r›lmas› iﬂlemidir. Diﬂ hekimli¤inde kullan›lan araç ve gereçlerin özelliklerine ve uygulama alanlar›na göre de¤iﬂik sterilizasyon yöntemleri kullan›l›r.
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Tüm cerrahi ve t›bbi aletlerde oldu¤u gibi diﬂ
hekimli¤inde kullan›lan aletler de taﬂ›d›klar› infeksiyon yayma riskine göre kritik, yar› kritik ve
kritik olmayan aletler olarak s›n›fland›r›labilir (3).
Kritik aletler; yumuﬂak ve sert dokular›n içine
girerek, kemi¤e temas eden ve kanla kontamine
olan aletler olarak nitelendirilir. Bu aletlere örnek
olarak davye ve elevatörleri, küretleri ve cerrahi
frezleri gösterebiliriz. Kritik aletler yüksek oranda
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infeksiyon taﬂ›ma riskleri oldu¤undan mutlaka ›s›
ile steril edilmelidir.
Yar› kritik aletler; yumuﬂak dokular›n içine girmeyip sadece mukozaya temas eden aletlerdir.
A¤›z aynalar›, tekrar kullan›labilir ölçü kaﬂ›klar›,
amalgam fulvarlar› bu grup için örnek gösterilebilir.
Yar› kritik aletler düﬂük düzeyde infeksiyon taﬂ›ma
riskine sahip olsalar da mutlaka ›s› kullan›larak steril edilmelidir. E¤er yar› kritik bir alet ›s›ya hassas
ise yüksek düzey bir dezenfektan ile iﬂlemden geçirilmelidir. Diﬂ hekimli¤inde kullan›lan dental
baﬂl›klar özellik taﬂ›r, bu baﬂl›klar yumuﬂak dokular›n içine girmeseler de bunlar›n iç yüzeylerine sterilizasyon iﬂleminde kimyasal ajanlarla ulaﬂmak
çok zordur, bu nedenle otoklav veya kimyasal buhar sterilizatörleri ile steril edilmelidir.
Kritik olmayan aletler; devaml›l›¤› bozulmam›ﬂ
deri ile temas eden röntgen baﬂl›¤›, pulseoksimetresi gibi aletlerdir. Bu tür aletler mikroorganizmalara etkin bir bariyer oluﬂturan deri ile temas ettiklerinden en az taﬂ›y›c›l›k riskine sahiptir. Olgular›n
ço¤unda insan immünyetmezlik virüsü ve hepatit
B virüsünü öldürme özelli¤i olan düﬂük düzey bir
dezenfektanla ilgili alan›n temizlenmesi yeterli olmaktad›r. E¤er alet belirgin olarak kanla kontamine olmuﬂsa temizlendikten sonra orta düzey dezenfektan kullan›larak dezenfekte edilmelidir. Kritik olmayan aletlerin baz›lar›n›n temizli¤i oldukça
zor oldu¤undan operasyon s›ras›nda bu aletlerin
tek kullan›ml›k bariyerlerle örtülmeleri tercih edilen bir yöntemdir.
Hangi yöntemle gerçekleﬂtirilecek olursa olsun
sterilizasyon ve dezenfeksiyon iﬂlemleri öncesi
mutlaka ilgili aletlerin temizli¤i yap›lmal›d›r. Alet
temizli¤i kontaminasyondan ar›nd›rma iﬂleminin
ilk ad›m›d›r. Bu ad›m eklentinin kontamine organik ve inorganik bileﬂenlerini uzaklaﬂt›r›r. Tekrar
kullan›labilen aletler sterilizasyon bölgesinin belirlenmiﬂ alan›nda teslim al›nmal›, ayr›ﬂt›r›lmal› ve
temizlenerek bulaﬂtan ar›nd›r›lmal›d›r. Aletlerin
eklentilerden ar›nd›r›lmas›nda, aletler deterjan ve
su kullan›larak elle f›rçalanabilece¤i gibi otomatik
prosesler (ultrasonik temizleyiciler, y›kay›c›-dezenfekte edici makineler) ve kimyasal ajanlar kullan›larak da bu iﬂlem yap›labilir. Tercih edilen, elle temizlemeden çok modern yöntemlerin kullan›lmas›d›r. Temizleme iﬂleminden sonra aletler su
ile çalkalanarak kimyasal maddelerden ve deterjandan ar›nd›r›lmal›d›r (3,5).
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E¤er görünür eklentiler, organik veya inorganik
olsun, ortamdan uzaklaﬂt›r›lmazsa, sterilizasyon ve
dezenfeksiyon kalitesi etkilenecektir. Son y›llarda
güncel hale gelen ancak, dental iﬂlemler s›ras›nda
geçiﬂleri ile ilgili herhangi bir olgu bildirimi bulunmayan prionlar› içeren infekte dokunun cam veya
metal yüzey üzerinde kurumas›n›n prionlar›n otoklavlama iﬂlemi s›ras›nda inaktivasyonlar›n› zorlaﬂt›rd›¤› bilinmektedir (6). Dezenfeksiyon ve sterilizasyon öncesi tüm aletler infekte olarak nitelendirilmelidir.
Diﬂ hekimi muayenehanesinde aletlerin temizlenece¤i, dezenfekte ve sterilize edilece¤i alanlar
kalite ve personel güvenli¤i aç›s›ndan düzgün bir
ﬂekilde yap›land›r›lmal›d›r. Çapraz infeksiyonu önlemek için birbirinden belirgin olarak ayr›lan temizleme, y›kama, sterilizasyon ve saklama alanlar›
oluﬂturulmal›d›r. Sterilizasyon alan› sterilizatörleri
ve ilgili malzemeyi, spor testleri yapmak için inkübatörleri (e¤er ofiste yap›lacaksa) içermelidir. Temizleme sonras› steril edilecek malzeme uygun
bir ﬂekilde paketlenmeli ve sterilizasyon iﬂlemine
geçilmelidir.
Diﬂ hekimli¤inde sterilizasyon amac›yla s›kl›kla
›s› bazl› sterilizasyon ile s›v› kimyasal sterilizanlar/dezenfektanlar kullan›lmaktad›r (Tablo 1) (3,7,8).
ISI ile STER‹L‹ZASYON
Genellikle üç tip sterilizasyon yöntemi kullan›l›r. Bunlar; bas›nçl› buhar (otoklavlama), kuru s›cak
ve doymam›ﬂ kimyasal buhar sterilizasyonudur.
1. Bas›nçl› Buhar (Otoklavlama)
Bas›nçl› buhar sterilizasyonu diﬂ hekimli¤inde
›s› ve neme karﬂ› dayan›kl› olan kritik ve yar› kritik
aletlerin paketlenmiﬂ veya paketlenmemiﬂ ﬂekilde sterilizasyonu amac›yla kullan›l›r. Otoklav sterilizasyonunda temel ilke steril edilecek malzemenin her noktas›n›n belli bir ›s›ya sahip doymuﬂ su
buhar› ile yeterli süre temas etmesinin sa¤lanmas›d›r. Otoklav sterilizasyonu için yeterli s›cakl›k,
bas›nç ve süreler 121°C’de 1 atmosfer ve 15 dakika, cihaz boﬂken çal›ﬂt›r›ld›¤›nda toplam süre 40
dakika, 134°C’de 2 atmosfer ve 3 dakika, cihaz boﬂken çal›ﬂt›r›ld›¤›nda ise toplam süre 20 dakikad›r
(9). Diﬂ hekimli¤i prati¤i için genelde kullan›lan iki
tip masa üstü otoklav› vard›r. Bunlar›n çal›ﬂma
prensiplerine bak›ld›¤›nda (3);
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Tablo 1. Diﬂ hekimli¤inde hasta tedavisinde kullan›lan aletlerin sterilizasyon yöntemleri*

‹ﬂlem

Sonuç

Yöntem

Sterilizasyon

Bakteriyel sporlar
ile birlikte tüm
mikroorganizmalar›n
ortamdan kald›r›lmas›

Is› bazl›
• Yüksek ›s›
• Düﬂük ›s›
S›v› bat›rma

Sterilizasyon tipi

Hasta tedavisinde
kullan›lan aletler

Buhar, kuru s›cak,
doymam›ﬂ kimyasal buhar

Is›ya dayan›kl› ve yar›
kritik aletler

Etilen oksit gaz,
plazma sterilizasyonu

Is›ya dayan›ks›z kritik ve
yar› kritik aletler

Kimyasal sterilizanlar;
gluteraldehid, hidrojen
peroksit, fenolle beraber
gluteraldehid, perasetik
asitle hidrojen peroksit,
perasetik asit

Is›ya dayan›ks›z kritik ve
yar› kritik aletler

* 3 no’lu kaynaktan al›nm›ﬂt›r.

a. Yer çekimi otoklav›; bu sistemde buhar kabine girer ve doymam›ﬂ havay› kabin duvar›ndaki
özel bir hava deli¤inden d›ﬂar› ç›kmaya zorlar. Bu
tip otoklavlarda, alet paketleme veya yükleme s›ras›nda hata yap›l›rsa, çevrim s›ras›nda hava kabinin belirli bölgelerinde s›k›ﬂarak, ilgili bölgelere
bas›nçl› buhar›n penetre olmas›n› engelleyebilir;
bu da sterilizasyonun baﬂar›s›zl›kla sonuçlanmas›na neden olabilir.
b. Ön vakumlu otoklav; bu sistemde sterilizatörün parças› olarak bir vakum pompas› bulunur,
bu pompa kabin bas›nçl› buharla doldurulmadan
önce, vakum oluﬂturarak içerideki havay› boﬂalt›r.
Ön vakumlama yöntemi sterilizasyon iﬂleminin etkinli¤ini art›r›rken iﬂlemin süresini de k›salt›r.
Masa üstü (küçük) otoklavlar, Avrupa Birli¤i
DIN EN 13060:2004 ve Türk Standartlar› Enstitüsü
TS EN13060:2005 standartlar›na göre, steril edilecek yük ve çevrim tiplerine ba¤l› olarak B, S ve N
tipleri olarak tan›mlanm›ﬂt›r (10). N tipi otoklavlar
yer çekimi otoklav› olarak adland›r›l›rken, B ve S
tipi otoklavlar ön vakumlu otoklavlard›r. Diﬂ hekimli¤i araç ve gereçlerinin sterilizasyon gereksinimi için al›nmas› gereken otoklav tipi B ya da S olmal›d›r (9). B tipi otoklavlar S tipi olanlara göre daha üst s›n›ftad›r. Özellikle paketleme yolu ile sterilizasyonda vakum gereklili¤i daha fazla oldu¤undan bu yöntemi seçen hekimler için B tipi otoklavlar tercih sebebi olmal›d›r. B tipi otoklav, otoklavlanmaya uygun her tip malzemeyi her noktas›nda
sterilize eder. Otoklavlar çal›ﬂmalar› için suya ge-
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reksinim duyar ancak kullan›lacak su belirli özelliklere sahip olmal›d›r. Dam›t›k su ve ters ozmoz
suyu kullan›m› ideal olan sulard›r. Otoklavlar›n su
haznesine kesinlikle musluk suyu konulmamal›d›r.
Otoklav kullan›m›nda dikkat edilmesi gerekenler: Steril edilecek malzemenin otoklavlanabilir oldu¤u belirlendikten sonra aletler otoklav için
uygun kaplar, kasetler, özel olarak üretilmiﬂ ka¤›t/plastik torbalar veya bezler içine yerleﬂtirilmelidir (3). Sterilizasyon paketleme malzemeleri ile
ilgili Türk Standartlar› Enstitüsü TS EN ISO 116071:2006 ve TS EN ISO 11607-2:2006 standartlar› 2006
y›l› Ekim ay›nda yürürlü¤e giren yeni standartlard›r (11,12).
Davyeler, klempler, makaslar gibi eklemleri
olan aletler paketleme iﬂlemi öncesinde ya¤lanmal› ve yerleﬂtirme iﬂlemi a¤›zlar› aç›k olacak ﬂekilde yap›lmal›d›r. Kaplar veya kasetler aﬂ›r› ﬂekilde yüklenmemeli, a¤›zlar› hava alamayacak ﬂekilde kapat›lmamal›d›r. Steril edilecek malzeme
otoklav içine buhar penetrasyonu engellenmeyecek ﬂekilde yerleﬂtirilmeli ve materyalin kabin duvarlar›na temas etmemesine özen gösterilmelidir.
Bu iﬂlem s›ras›nda otoklavlar›n yatay ya da dikey
yerleﬂtirme aksesuarlar›ndan yararlan›lmal›d›r. Paketlerin dik pozisyonda yerleﬂtirilmesi tüm yüzeylere buhar penetrasyonunu kolaylaﬂt›r›r (9). Yükleme iﬂlemi tamamland›ktan sonra otoklav›n kapa¤›
do¤ru ve güvenli bir ﬂekilde kapat›lmal› ve içine
yerleﬂtirilmiﬂ materyal için en uygun program seçilmelidir. Yükün mümkün oldu¤unca ayn› malze-
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melerden oluﬂmas›na dikkat edilmeli, e¤er de¤iﬂik tipteki yüklerin hepsi ayn› anda otoklava konulacaksa ve otoklav B tipi de¤ilse en güç steril olan
yük tipine göre ayarlama yap›lmal›d›r. Sterilizasyon iﬂlemi tamamland›ktan sonra kapak dikkatlice
aç›lmal› ve ›s› ile yaralanmalardan kaç›nmak için
malzemeler ›s›ya dayan›kl› eldivenler kullan›larak
ç›kar›lmal›d›r. Otoklavlardan malzemenin kuru bir
ﬂekilde ç›kmas› gerekmektedir. E¤er ç›kan paketler s›cak ve ›slaksa kolayl›kla y›rt›labilir, delinebilir ve kontamine olabilir, yine aletlerin sterilizasyon sonras› ›slak kalmas› metal aletlerin korozyon
riskini art›r›r.
Paketlenmemiﬂ aletlerin sterilizasyonu ancak
belirli durumlarda yap›lmal›d›r. Flaﬂ yöntemi de
denilen bu uygulamada paketlenmemiﬂ aletler
dikkatlice y›kan›p kurutulduktan sonra, otoklava
yerleﬂtirilmeli ve ilgili program seçilmelidir. Her
bir çevrim için mekanik monitörler gözlenmeli ve
kimyasal indikatörler kullan›lmal›d›r. Sterilizasyon
iﬂlemi bittikten sonra, steril edilmiﬂ kritik aletler
aseptik teknik kullan›larak hemen kullan›m yerine
götürülmelidir. Kritik aletler hiçbir zaman paketlenmemiﬂ bir ﬂekilde saklanmamal›d›r. Bir tepsi
üzerinde veya aç›k kap içerisinde steril edilmiﬂ
paketlenmemiﬂ yar› kritik aletler hemen veya en
k›sa zamanda kullan›lmal›d›r. Hava ile temas eden
aletler kontamine hale geldiklerinden, yar› kritik
aletlerin geçici de olsa paketlenmemiﬂ ﬂekilde
saklanmamalar›na özen gösterilmelidir.
Diﬂ hekimli¤inde sterilizasyon amac›yla otoklav
kullan›m›n›n avantajlar›na bakt›¤›m›zda zaman kazand›ran, iyi penetre olabilen, geniﬂ bir yelpazede
birçok aleti zarar vermeden ve paketlenmiﬂ olarak
steril edebilen bir yöntem oldu¤u görülmektedir.
Dezavantajlar› aras›nda ise paslanmaz çelik olmayan malzeme üzerinde korozyon, ›s›ya dayan›ks›z
plastik ve kauçuk malzeme üzerinde harabiyet ve
keskin aletlerin körelmesi say›labilir. Ancak otoklavlama, belirtilen dezavantajlar›na ra¤men diﬂ hekimli¤inde en geçerli sterilizasyon yöntemidir (3,7,9).
Dikkat edilmesi gereken, diﬂ hekimli¤inde
özellikle son y›llarda kullan›ma sunulan küçük ön
vakumlu otoklavlar›n oldukça komplike bir yap›ya
sahip olmalar›ndan dolay› kullan›mlar›nda özen
gerektirmeleridir. Kullan›m s›ras›nda üretici firman›n talimatlar›na uyulmal› ve periyodik bak›mlar›
atlanmamal›d›r. Otoklav›n her kullan›m› ve yap›lan
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sterilizasyon iﬂleminin tüm parametreleri kay›t
edilmelidir.
2. Kuru S›cak
Kuru s›cak, nemli ›s›dan zarar görebilecek frez,
ortodontik pensler gibi malzemeleri steril etmek
amac›yla kullan›lmaktad›r. Düﬂük operasyon maliyetli ve aletler üzerinde korozyon yap›c› etkisi olmayan bir yöntem olsa da, sterilizasyon süresinin
çok uzun sürmesi ve yüksek ›s›, baz› dental aletler
için uygun de¤ildir. Diﬂ hekimli¤inde kullan›lan
kuru s›cak hava sterilizatörleri, statik hava ve zorlanm›ﬂ hava (h›zl› hava transferi) tipleridir. Statik
hava tipi s›kl›kla f›r›n tipi sterilizatör olarak adland›r›l›r. Kabinin alt veya yan duvarlar›na yerleﬂtirilen ›s›t›c›lar ile kabin içindeki hava s›cakl›¤› do¤al
yolla yükseltilir. Statik hava tipli sterilizatörlerde
sterilizasyon için 170°C’de bir saat, 160°C’de iki saat uygulama yap›lmal›d›r. Zorlanm›ﬂ hava tipleri
ayn› zamanda h›zl› s›cak transfer sterilizatörü olarak da bilinmektedir. Bu tip sterilizatörlerde ›s›t›lan hava kabin içinde yüksek h›zda sirküle edilerek, havadan aletlere daha h›zl› bir enerji geçiﬂi
sa¤lanarak, sterilizasyon süresi k›salt›l›r. Kuru s›cak hava sterilizatörlerinde otoklavlarda oldu¤u
gibi kurutma faz› yoktur (3,7).
3. Doymam›ﬂ Kimyasal Buhar Sterilizasyonu
Bas›nç alt›ndaki bir kabinde esas olarak alkol
ve %0.2 formaldehitten oluﬂan solüsyonun ›s›t›lmas› ile yap›l›r. Dental frezler gibi karbon çelikten
yap›lm›ﬂ malzeme üzerinde ortamda çok az su bulundu¤u için otoklavlara oranla daha az koroziv etki yapar. K›sa süren iﬂlem sonras› kuru malzeme
elde edilir. Özel solüsyonlar gerektirmesi, solüsyonlar›n zarar verici at›klara dönüﬂmesi, ›s›ya dayan›kl› plastik malzeme üzerinde harabiyet oluﬂturmas›, kapal› kutular›n kullan›lamamas› bu yöntemin dezavantajlar› aras›nda say›labilir. Yine baz›
baﬂl›klar›n sterilizasyonu için uygun olmayabilir.
Bu nedenle baﬂl›klar steril edilmeden mutlaka
kullanma yönergeleri okunmal›d›r (3,7,8).
SIVI STER‹L‹ZANLARLA STER‹L‹ZASYON
Is›ya dayan›ks›z kritik ve kritik olmayan aletler
s›v› kimyasal ajanlara bat›r›larak steril edilebilir.
Diﬂ hekimli¤inde e¤er sterilizasyon iﬂlemi için
kimyasal bir ajan kullan›lacaksa, sterilizasyon sonras› baz› önlemler al›nmal›d›r. Aletler sterilizasyon
sonras› steril serum fizyolojik solüsyonu ile y›kan-
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mal› ve steril bezler ile kuruland›ktan sonra k›sa
süre içinde kullan›lacaklar› bölgeye aseptik teknik
uygulanarak transfer edilmelidir. Bu ﬂekilde steril
edilmiﬂ aletler kesinlikle ileriki kullan›mlar için
saklanmamal›, bir dahaki kullan›m›n hemen öncesinde tekrar steril edilmelidir. Belirtilen kullan›m
zorluklar› ve yaklaﬂ›k 12 saat gibi bir uygulama gerektirdiklerinden s›v› kimyasal sterilizanlar yar›
kritik malzemelerin yüksek düzey dezenfeksiyonu
amac›yla 12-90 dakika aras›nda de¤iﬂen bat›rma
sürelerinde kullan›l›r. Çok güçlü olan bu kimyasallar (örn. gluteraldehid, hidrojen peroksit) yüksek
oranda toksiktir. Kullan›lmas› s›ras›nda mutlaka
üretici firmalar›n kullanma yönergelerine uyulmal›d›r. S›k yap›lan yanl›ﬂlardan biri bat›rma amaçl›
kullan›lan solüsyonlar›n yüzey dezenfektan› olarak
da kullan›lmas›d›r. Uygun koﬂullar sa¤land›¤›nda
(kapal› kutu, kimyasal dayan›kl› eldiven, gözlük
kullan›m›) gluteraldehid bazl› ürünler doku irritasyonu ve genel sa¤l›k üzerinde yan etki yapmadan
kullan›labilmektedir. Unutulmamas› gereken literatürde gluteraldehidin cilt, gözler ve solunum sistemi üzerinde yapt›¤› olumsuz etkiler ile ilgili raporlar›n bulundu¤udur. Bunun yan› s›ra medikal
amaçla kullan›lan eldivenler gluteraldehide karﬂ›
etkin bir bariyer oluﬂturamamaktad›r. Bu nedenle
diﬂ hekimli¤i prati¤inde e¤er mümkün olabiliyorsa
s›v› kimyasal ajanlar›n kullan›m›ndan kaç›n›lmal›,
›s›ya dayan›kl› veya tek kullan›ml›k aletlerin kullan›m› özendirilmelidir (2,3,13).
Yukar›da anlat›lan ve diﬂ hekimli¤inde s›kl›kla
kullan›lan sterilizasyon yöntemlerinin yan› s›ra etilen oksit gaz› ile düﬂük ›s›da sterilizasyon, baz› geniﬂ imkanl› sa¤l›k merkezlerinde kullan›lmaktad›r.
Ancak sterilizasyon süresinin 10-48 saat aras›nda
olmas›, sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve hastalar›n bu yöntemin
potansiyel tehlikelerinden etkilenmemeleri için
al›nacak önlemler etilen oksit gaz› sterilizasyonunu muayenehaneler için pratik bir yöntem olmaktan ç›karmaktad›r. Yine etilen oksit gaz› dar lümenlere iyi penetre olamad›¤›ndan dental baﬂl›klar›n
sterilizasyonu için iyi bir yöntem de¤ildir (3).
‹çindeki ›s›t›lm›ﬂ cam boncuklar ile daha çok
endodontik e¤eler gibi küçük metal aletlerin sterilizasyonunda kullan›lan cam boncuk (bead) sterilizatörleri sterilizasyon s›ras›nda s›k baﬂar›s›zl›k potansiyelleri oldu¤undan infeksiyonun ortaya ç›kmas›na neden olabilir. Bu nedenle kullan›lmamalar› önerilmektedir.
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STER‹L‹ZASYONUN KONTROLÜ
Sterilizasyon iﬂleminin etkinli¤inin denetlenmemesi günümüzde insan hayat›n› tehdit eden
birçok infeksiyonun varl›¤›nda ciddi sonuçlar do¤urabilir. Bir diﬂ hekiminin en önemli görevi hem
kendini, hem yard›mc› personelini, hem de hastalar›n› bu infeksiyonlar›n geçiﬂinden korumakt›r. Bu
nedenle kullan›lan sterilizasyon yöntemlerinin etkinli¤i mutlaka incelenmelidir (3,4-17).
Sterilizasyonun kontrolünde üç de¤iﬂik yöntem
kullan›labilir. Bu yöntemler sterilizasyon durumu
ve etkinli¤i hakk›nda de¤erlendirme yap›lmas›n›
sa¤lar;
1. Mekanik (fiziksel) kontrol,
2. Kimyasal kontrol,
3. Biyolojik kontrol.
1. Mekanik Kontrol
Mekanik kontrol otoklav›n her çevrimi s›ras›nda; çal›ﬂma süresi, ›s› ve bas›nç gibi de¤iﬂiklikler
cihaz üzerindeki göstergelerden takip edilerek
yap›l›r. Baz› masa üstü otoklavlar›n ba¤lant›l› yaz›c›lar› bulundu¤undan bu parametreler iﬂlem sonucunda yaz›l› olarak elde edilebilir. Göstergelerde bütün parametrelerin do¤ru olmas› sterilizasyonun tam oldu¤unun güvencesi de¤ildir; ancak
göstergelerde izlenen yanl›ﬂ de¤erler sterilizasyon iﬂleminde bir problem oldu¤unun ilk belirleyicisidir. Buhar otoklavlar›n›n etkinli¤ini ölçmek
için kaçak (leak) ve Bowie-Dick testleri her gün cihaz boﬂken ve sterilizasyon iﬂlemine baﬂlamadan
önce uygulanmal›d›r. Kaçak testi, vakum kaçaklar›n› saptarken, Bowie-Dick testi vakumun etkinli¤ini ve doymuﬂ buhar kalitesini gösterir.
2. Kimyasal Kontrol
Sterilizasyon iﬂlemi s›ras›ndaki fiziksel ﬂartlar›
(örn. zaman, ›s›) kontrol etmek amac›yla ›s›ya hassas kimyasal maddeler kullan›larak yap›l›r. Kimyasal izlemede kullan›lan indikatörler belli bir ›s›
ile karﬂ›laﬂt›klar›nda renk veya ﬂekil de¤iﬂimi gösterir. Otoklav bantlar›, sterilizasyon poﬂetlerinde
yer alan özel iﬂaretli alanlar, kimyasal indikatör
bantlar›, etiketleri veya kimyasal s›v› içeren tüpler
bu amaca yöneliktir. Kimyasal indikatörler sterilizasyonun sa¤land›¤›n› kan›tlamasa da, iﬂlem s›ras›nda ortaya ç›kan hatalar›n tan›mlanmas›na yar-
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d›mc› olur. D›ﬂ indikatörler paketlerin d›ﬂ›na yerleﬂtirilir (örn. kimyasal indikatör bantlar› veya
özel iﬂaretler) ve belirli bir parametreye eriﬂildi¤inde renk de¤iﬂtirirler, bu renk de¤iﬂikli¤i ilgili
paketin sterilizasyon iﬂlemine u¤rad›¤›n› gösterir.
‹ç kimyasal indikatörler ise her bir paketin içine
yerleﬂtirilir ve sterilizan ajan›n paket materyaline
penetre olup içindeki aletlere ulaﬂt›¤›n› gösterir.
Tek parametreli iç kimyasal indikatörler sadece
tek bir sterilizasyon parametresi (örn. ›s›, zaman)
hakk›nda bilgi verir. Çok parametreli iç kimyasal
indikatörler iki veya daha fazla parametreye (zaman, ›s› veya zaman, ›s› ve buhar›n varl›¤›) reaksiyon verecek ﬂekilde yap›land›r›ld›klar›ndan sterilizasyon durumu hakk›nda daha detayl› bilgi verir.
Çok parametreli iç indikatörler sadece buhar sterilizatörleri için geçerlidir. Kimyasal indikatörlerin
test sonuçlar› sterilizasyon süresi sonunda al›nabildi¤inden, problem hakk›nda erken bir belirleyici olup, sorunun hangi evrede oluﬂtu¤u hakk›nda bilgi verir. E¤er mekanik, iç ve d›ﬂ indikatörler
çevrimin do¤ru olmad›¤›n› gösteriyorsa malzeme
tekrar steril edilmeden kullan›lmamal›d›r. Sa¤l›k
ürünlerinin sterilizasyonunda kullan›lan kimyasal
indikatörlerin standartlar› Türk Standartlar› Enstitüsü taraf›ndan TS EN ISO 11140-4-2008 no’lu yönerge ile belirlenmiﬂtir (18).
3. Biyolojik Kontrol
Hastal›k Kontrol ve Önleme Merkezi [Centers
for Disease Control and Prevention (CDC)] ve
Amerikan Diﬂ Hekimleri Birli¤i [American Dental
Association (ADA)] biyolojik kontrollerin haftada
en az bir kez yap›lmas›n› önerir (1,3). E¤er sterilizatör çok s›k kullan›l›yorsa biyolojik kontrol her
gün tekrarlanmal›d›r. Bunun yan› s›ra, yeni bir paket materyali veya kab› kullan›ld›¤›nda, sterilizasyon iﬂlemlerinde yeni bir çal›ﬂan görev ald›¤›nda,
yeni bir sterilizasyon cihaz›n›n baﬂlang›ç kullan›mlar›nda, implante edilecek her tür materyal kullan›ld›¤›nda, tamir sonras› sterilizatörün ilk kullan›m›nda mutlaka biyolojik kontrol yap›lmal›d›r. Günlük kontroller, cihazdaki ar›zalar›n daha erken tespit edilmesine ve kullan›m hatalar› varsa bunlar›n
k›sa sürede ortaya ç›kar›lmas›na yarar.
Biyolojik indikatörler (örn. spor testleri) sterilizasyon iﬂlemini gözlemlemek için en çok kabul gören yöntemdir. Sterilizasyon için gereken fiziksel
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ve kimyasal ﬂartlar› test etmekten çok sterilizatörlerin, bilinen yüksek direnç gösteren mikroorganizmalar› (örn. Geobacillus veya Bacillus türleri) öldürme kapasitelerini de¤erlendirerek bu iﬂlemin
etkinli¤ini saptar. Biyolojik indikatörlerde kullan›lan sporlar hastalar›n tedavisinde kullan›lan aletlerde s›kl›kla gözlenen mikroorganizmalardan daha dirençli ve daha fazla say›dad›r. ‹naktive olan
biyolojik indikatörler sterilizatör içindeki yükteki
patojenlerin öldürüldü¤ünü gösterir. Sterilizatörlerin düzgün çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤› periyodik kontrollerle, haftada en az bir kez olmak üzere biyolojik
indikatörlerle de¤erlendirilmelidir. ‹mplante edilecek malzemeyi taﬂ›yan yükler mutlaka bu tip indikatörlerle monitörize edilmeli ve biyolojik indikatörün test sonuçlar› aç›klanana kadar karantinaya al›nmal›d›r.
Biyolojik indikatörler çeﬂitli ﬂekillerde olabilir.
Spor ﬂeritleri bir veya iki tip spor içeren ka¤›t ﬂeritlerdir ve tüm ›s› sterilizasyon yöntemleri için
kullan›labilir. Zarf içinde olan bu ﬂeritler sterilizasyon sonras› aseptik ﬂartlar alt›nda ç›kar›larak
içinde uygun besiyeri olan ﬂiﬂelere aktar›l›r. Takiben farkl› sporlar için 55°C veya 37°C’de yedi gün
inkübe edilir. Geçen bu süre sonunda e¤er hala
yaﬂayan sporlar varsa besiyerinin renk de¤iﬂtirmesine ve bulan›k bir görüntü almas›na neden
olur. Bu görüntü de sterilizasyon iﬂleminin baﬂar›s›z oldu¤unu gösterir. Di¤er tip biyolojik indikatörler ise içinde spor ﬂeritleri ve diskler ile birlikte besiyeri ampulleri taﬂ›yan gevﬂek kapakl› plastik ﬂiﬂelerdir. Sterilizasyon sonras› sterilizatörün
içinden al›nan bu ﬂiﬂelerin kapaklar› kapat›larak
ampullerin k›r›lmas› ve sporlar›n ampul içindeki
besiyeri ile kar›ﬂmas› sa¤lan›r. Takiben 55°C’de
inkübasyon yap›larak spor üremesi olup olmad›¤›
kontrol edilir (3,15).
Biyolojik indikatörler sterilizatör içine üreticilerin önerdi¤i do¤rultu ve lokasyonda yerleﬂtirilir.
Ayn› parti indikatörlerden bir tanesi sterilizatör içine yerleﬂtirilmez ve kontrol olarak kullan›l›r. Sterilizasyon sonras› sterilizatör içinden al›nan biyolojik
indikatör kontrol olarak seçilen indikatör ile inkübe
edilir. Kontrol indikatöründe inkübasyon sonras›nda üreme olmas› beklenir. Ofis içi monitörizasyon
yap›laca¤› gibi biyolojik indikatörün ve kontrolün
inkübasyonu posta ile ulaﬂ›labilen sterilizasyon
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gözlem merkezleri taraf›ndan da yap›labilir. Tercih
edilen biyolojik monitörizasyon iﬂleminin de¤erlendirilmesinin uzun sürse de daha fazla güvenilirlik sa¤layaca¤›ndan d›ﬂ sterilizasyon kontrol merkezlerinde yapt›r›lmas›d›r. Baz› diﬂ hekimli¤i çal›ﬂanlar› postada olan gecikmelerin yanl›ﬂ test sonuçlar› verebilece¤i yönünde endiﬂe taﬂ›salar da literatürde yap›lan çal›ﬂmalar bu gecikmelerin herhangi bir negatif etki oluﬂturmayaca¤›n› göstermiﬂtir. TS EN ISO 11138-1:2008 no’lu standart biyolojik
indikatörlerin genel özelliklerini belirler (19).
Pozitif spor testleri elde edilmesinden sonra
izlenecek prosedür belirlenmiﬂtir. E¤er mekanik
(örn. zaman, ›s› ve bas›nç) ve kimyasal (örn. iç ve
d›ﬂ) indikatörler sterilizatörün düzgün olarak çal›ﬂt›¤›n› gösteriyorsa, tek bir spor testinin pozitif
olmas› cihaz›n yanl›ﬂ çal›ﬂt›¤›n› göstermez. ‹mplante edilecek malzeme d›ﬂ›nda kalan malzemenin geri ça¤r›lmas›na gerek yoktur. Ancak sterilizatör hemen do¤ru olarak yüklendikten sonra, hatan›n oluﬂtu¤u ayn› programda çal›ﬂt›r›l›p yeni bir
spor testi yap›lmal›d›r. Sterilizatör servis d›ﬂ› b›rak›larak, en son negatif spor testinden sonraki mekanik ve kimyasal gözlem kay›tlar› incelenmelidir.
Paketleme, yükleme gibi sterilizatör çal›ﬂt›rma
prosedürleri, çal›ﬂt›ran kiﬂiden kaynaklanabilecek
bir hatay› ortaya ç›karabilmek için sterilizatörü
kullanan tüm personelle tekrar gözden geçirilmelidir. Genellikle problem ç›kmas›na sterilizatörden kaynaklanan mekanik bir ar›za de¤il; paketleme ve yükleme s›ras›nda yap›lan hatalar neden
olmaktad›r.
E¤er tekrarlanm›ﬂ biyolojik indikatör testi negatif ve di¤er test sonuçlar› da normal limitler içindeyse cihaz tekrar kullan›ma al›nmal›d›r. E¤er ikinci test sonucu da pozitif olarak bildirilmiﬂse cihaz
servis d›ﬂ› b›rak›lmal›, gerekli incelemeler yap›ld›ktan sonra tamir edilmelidir. ‹zleyerek cihaz üç
kez boﬂ olarak çal›ﬂt›r›lmal› ayn› zamanda biyolojik, kimyasal ve mekanik kontroller de yap›lmal›d›r. E¤er mümkünse biyolojik indikatörün negatif
olarak saptand›¤› günden itibaren steril edilmiﬂ
tüm malzeme geriye ça¤r›lmal›, tekrar paketlenmeli ve sterilize edilmelidir (3,20).
Tüm sterilizasyon monitörizasyon sonuçlar› kay›t edilmeli ve kay›tlar yönergelerin gerektirdi¤i
sürece arﬂivde tutulmal›d›r. Bu kay›tlar infeksiyon
kontrol program›n›n önemli bir parças›d›r.
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STER‹L‹ZASYONDA BAﬁARISIZLIK
NEDENLER‹
Yap›lan araﬂt›rmalar diﬂ hekimli¤i ortam›nda
kullan›lan sterilizatörlerin de¤iﬂen oranlarda hatal› çal›ﬂt›klar›n› göstermektedir. Bu hatalara genellikle kullan›mda yap›lan yanl›ﬂl›klar sebep olmaktad›r (21-24). S›k görülen baﬂar›s›zl›k nedenleri;
1. Personelin yeterli e¤itiminin olmamas›,
2. Sterilizasyon öncesi temizleme iﬂleminin gerekti¤i ﬂekilde yap›lmamas›,
3. Yanl›ﬂ paketleme,
4. Kuru s›cak hava sterilizatörü veya otoklav›n
aﬂ›r› yüklenmesi,
5. Yanl›ﬂ zamanlama ve ›s›n›n seçilmesi,
6. Kuru s›cak hava f›r›nlar›n›n iﬂlem s›ras›nda
s›k s›k kapa¤›n›n aç›lmas›,
7. Kullan›lan sistemde ortaya ç›kan mekanik
ar›zalar,
8. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik kontrollerin
düzenli olarak yap›lmamas›,
9. Teknik bak›mlar›n düzenli olarak gerçekleﬂtirilmemesi.
Sonuç olarak; sterilizasyon diﬂ hekimli¤i prati¤inin ve infeksiyon kontrol iﬂleminin önemli bir parças›d›r. Bu nedenle tüm diﬂ hekimleri ve yard›mc›
personel standart infeksiyon kontrol iﬂlemlerini uygulayarak hem kendilerini hem de hastalar›n› infeksiyonlardan korumak zorunlulu¤undad›r.
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