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D‹ﬁ HEK‹ML‹⁄‹ RADYOLOJ‹S‹NDE
‹NFEKS‹YON KONTROLÜ
Diﬂ hekimli¤i radyolojisinde kullan›lan periapikal ve panoramik röntgen cihazlar›, banyo tanklar›, banyo solüsyonlar›, otomatik röntgen banyo
makineleri hijyenik kurallara uyulmadan kullan›l›rsa infeksiyon riski taﬂ›yabilir (1-8).
Diﬂ hekimli¤inde infeksiyon aç›s›ndan en çok
risk taﬂ›yan hasta gruplar› ﬂöyle s›ralanabilir:
1. ‹nfektif hepatitler olarak bilinen hepatit B
ve hepatit C,
2. AIDS (HIV),
3. Tüberküloz,
4. Herpes simpleks virüs (HSV),
5. K›zam›kç›k,
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6. Frengi,
7. Difteri,
8. Kabakulak,
9. Grip,
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10. Bulaﬂ›c› spongioform ensefalopatiler [Transmissible spongioform encephalopathies (TSEs).
Örn. Creutzfeldt-Jakob hastal›¤›] (1).
Diﬂ hekimli¤i radyoloji klini¤inde çal›ﬂan bütün personelin infeksiyon kontrolü iﬂlemleri konusunda yeterli e¤itimi alm›ﬂ olmas› ve daha önce-
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den belirlenmiﬂ standartlara uygun davranmas›
gerekir. Personelin elinde d›ﬂ ortam ile temas
eden aç›k yara varsa mutlaka bu yaran›n su geçirmeyecek bir ﬂekilde örtülerek korunmas› gerekir.
Radyoloji klini¤inde çal›ﬂan personel mutlaka hepatit B aﬂ›s› yapt›rmal›d›r ve bu aﬂ›lar›n sonuçlar›n›n kontrol edilmesinde fayda vard›r. Gözlerin korunmas› amac›yla koruyucu gözlükler kullan›labilir.
Maske, diﬂ hekimli¤i radyolojisinde gerekti¤inde
kullan›lmal›d›r. Özellikle, siyalografi gibi giriﬂimsel
yap›lacak olan iﬂlemlerde mutlaka kullan›lmas› gerekir (1,5,6).
Görüntü reseptörleri veya a¤›z içinden radyograf elde ederken kullan›lan film tutucular› ayr› bir
kap içine konularak çal›ﬂ›lan yüzeylerin kontaminasyonu önlenmelidir. Dijital radyolojide kullan›lan sensörler ve fosfor plaklar hasta a¤z›na yerleﬂtirilece¤i zaman ayr›ca bir koruyucu plastik muhafaza içinde bulunmal›d›r. Bu muhafaza her hastadan sonra de¤iﬂtirilmelidir (1).
Kontamine olmuﬂ film, film kaplar›, tek kullan›ml›k film tutucular›, çeﬂitli malzemeler ve art›klar
düzenli olarak klinikteki t›bbi at›k torbas› içinde
toplanmal› ve bu ﬂekilde belirtilen prosedürlere
uygun olarak at›lmal›d›r (1-5,8).
Yap›lan çal›ﬂmalarda özellikle Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus ve Streptococcus pneumoniae’n›n a¤›z içinden al›nm›ﬂ periapikal diﬂ röntgen
filmlerinin üzerinde 48 saate yak›n süreyle yaﬂayabildikleri gözlenmiﬂtir. Radyolojide infeksiyon
kontrolü için hastadan radyograf elde ederken
röntgen cihazlar›n›n hastan›n tükürü¤ü ve kan› ile
kontamine olmamas›na dikkat etmeliyiz. Hastan›n
radyolojik tetkiklerine baﬂlamadan önce mutlaka
steril eldiven giyinmemiz gerekir. Tüm hastalarda
AIDS, hepatit, tüberküloz gibi bir hastal›k riski
mevcut olabilece¤i düﬂünülerek periapikal röntgen cihazlar›nda, cihaz›n elimizle temas edebilecek yüzeylerinin plastik bir örtü veya streç filmle
kaplanmas› faydal› olacakt›r. Kullan›m esnas›nda
cihaza elle bir temas söz konusu olursa röntgen cihaz›n›n bu yüzeyleri dezenfektan bir solüsyonla
silinmelidir (1,4,8).
Bunun d›ﬂ›nda röntgen cihaz›n›n kontrol paneli, tüp k›sm› ve ﬂutlama butonunun kullan›m sonras› dezenfektan solüsyonla silinmesinde fayda
vard›r. Ayn› ﬂekilde hastan›n oturdu¤u koltuk ya
da fotöy, hastaya giydirilen kurﬂun önlük de de-
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zenfekte edilmelidir (1-5,8). Röntgen cihazlar›n›n
kontrol paneli ve ﬂutlama butonu dezenfektan solüsyonlarla silinirken dikkat edilmesi gereken nokta elektrik kaça¤›d›r. Bu nedenle bu cihazlar›n
kontrol panelleri ve ﬂutlama butonlar› silinirken
veya dezenfekte edilirken mutlaka cihaz fiﬂten çekilmelidir (5). Karanl›k oda ve röntgen cihazlar›n›n
bulundu¤u ortamdaki zemin ve çeﬂitli yüzeylerin
belirli aral›klarla dezenfektan solüsyonlarla silinmesinde fayda vard›r (1).
Film çekildikten sonra hasta a¤z›ndan ç›kar›larak içinde sodyum hipoklorit bulunan bir kap içerisinde 10 dakika bekletilmelidir. Film su ile y›kan›p, kuruland›ktan sonra banyo iﬂlemine geçilmelidir. E¤er bu ﬂartlara uyulmazsa karanl›k odan›n
bulundu¤u, banyo tanklar›, banyo solüsyonlar›,
banyo maﬂalar› ve otomatik röntgen banyo makineleri infekte olabilir. Hekim ve baﬂka hastalarla
birlikte, negatoskop, hasta dosyalar›, filmin yerleﬂtirildi¤i naylon muhafaza ve zarflar da bu yolla kolayl›kla kontaminasyona u¤rayabilir (1,4,8,9).
Otomatik banyo makinesine film at›l›rken ellerin mutlaka temiz olmas› ve mümkünse pudras›z
bir eldiven kullan›lmas› tavsiye edilir. Çünkü,
pudra filmin banyo iﬂlemi s›ras›nda film yüzeyi ile
temas ederek radyografta artifaktlara neden olabilir (1).
Film çekimi s›ras›nda hekimin veya teknisyenin dikkatsiz davranmas› sonucu oluﬂan kontaminasyonla di¤er hastalarda da infeksiyon geliﬂebilir. Bu sebepten dolay› özellikle risk taﬂ›yan film
çekimi iﬂlemi s›ras›nda yard›mc› personele ihtiyaç
vard›r. Yard›mc› personel tüpün aç›land›r›lmas›n›
ve ﬂutlama iﬂlemini gerçekleﬂtirirken, di¤er personel, sadece filmin a¤›z içine yerleﬂtirilmesi görevini yerine getirmelidir. ‹dealinde ek muhafazas›
olan (örn. ClinAsept) filmlerin infeksiyon riskli hastalarda tercih edilmesi en uygun olan›d›r. Bu tür
filmlerde, filmin plastik muhafazas›n› kaplayan ek
naylon bir k›l›f daha vard›r. Bu koruyucu k›l›f sayesinde hastan›n tükürü¤ü ve kan› ile filmin temas›
mümkün olmamaktad›r. Filmin aç›lmas› iﬂleminde
filmi açan kiﬂi koruyucu d›ﬂ k›l›f› daha önceden belirlenmiﬂ yerden ikiye ay›rarak y›rtmal›, ayr›lan
plastik k›l›f içerisinden periapikal diﬂ filmini kirletmeden d›ﬂar› ç›kartmal›d›r (1,4-8,10).
Panoramik ve sefalometrik radyograf elde etmek amac›yla kullan›lan cihazlarda kontaminasyon

139

Special Considerations for Infection Control in Dentistry

riski periapikal röntgen cihazlar›na göre daha azd›r. Ancak hasta ile temas eden yüzeyler plastik
bir muhafaza veya streç film ile kaplanabilir. Kullan›m sonras›nda özellikle hastan›n çene ucu, kulak
deli¤i, ›s›rtma çubu¤u, al›n k›sm›, elleriyle temas
etti¤i bölge, kontrol paneli ve ﬂutlama butonunun
dezenfektan solüsyonla silinmesi uygun olacakt›r.
Panoramik ve sefalometrik film çekilirken eldiven
kullan›labilir. Film çekildikten sonra eldiven ç›kar›larak kaset tutulmal›d›r. Her iki radyografi tekni¤i
de ekstraoral oldu¤u için kasetlerde infeksiyon riski bulunmamaktad›r. Hastalarda panoramik radyograf elde edilirken kullan›lan ›s›rtma çubu¤unun
dispozable olmas› tercih edilmelidir (1-8,10).
Bulaﬂ›c› spongioform ensefalopatilerde (örn.
Creutzfeldt-Jakob hastal›¤›) mümkün oldu¤unca
tükürük kontaminasyon riski en az olan a¤›z d›ﬂ›
radyoloji teknikleri tercih edilmelidir (1).
Röntgen cihazlar›, röntgen tüpü, kontrol paneli, ﬂutlama butonu ve kasetlerin yüzey dezenfeksiyonunda ise uygun bir yüzey dezenfektan› tercih
edilmelidir (örn. Mikrozid®, orta düzeyli dezenfektan olarak dört de¤erli amonyum bileﬂi¤i + alkol
gibi) (1).
Sonuç olarak, infektif hastal›klar›n ve özellikle
hepatitin çeﬂitli türlerinin toplumumuzda yayg›n
oldu¤unu unutmamam›z gerekmektedir. Bu sebeple her hastada standart önlemlerle ve koruyucu donan›mlarla çal›ﬂmam›z gereklidir. Eldivenler
her hastada kullan›ld›ktan sonra at›lmal› ve bütün
çal›ﬂan personel hijyenik kurallara uymal›d›r. Bu
sayede radyoloji klini¤inde infeksiyon ve kontaminasyon riski ortadan kalkacakt›r.
PROTEZ ÖLÇÜ ve ÖLÇÜ KAﬁIKLARININ
DEZENFEKS‹YONU
Diﬂ hekimli¤inde hastalar›n protetik tedavisi
esnas›nda kan, tükürük, a¤›z ortam› ve dental
plakta bulunan mikroorganizmalar kullan›lan aletlere, ölçü maddelerine ve ölçü kaﬂ›klar›na geçmektedir. Al›nan ölçüler ve ölçülerden elde edilen
modellerin ve ﬂablonlar›n, artikülatörlerin, aeratör
baﬂl›klar›n›n, polisaj motorlar›, laboratuvar alet ve
cihazlar›n›n bu yolla kontamine oldu¤u bilinmektedir. Ölçüler ve ölçü kaﬂ›klar›, ölçü alma iﬂleminden sonra tükürük, kan ve di¤er art›klar› uzaklaﬂt›rmak için akar su alt›nda y›kanmal›d›r. Ölçüler di¤er
personele ulaﬂmadan, alç› model yap›m› ve mo-
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delle çal›ﬂma aﬂamas›ndan önce zarars›z hale gelmelidir. Bu amaçla klor bileﬂikleri, sentetik fenolik
bileﬂiklerin kar›ﬂ›m›, gluteraldehidler, iyodoforlar
ve fenol/alkol kombinasyonlar› olmak üzere farkl›
beﬂ tip kimyasal dezenfektan kullan›labilir (11).
Ancak baﬂar›l› bir protetik tedavinin gerçekleﬂtirilebilmesi için bu yöntemlerin hiçbirisinde protetik ölçülerin dezenfeksiyonunda kullan›lan solüsyonlar›n ve uygulanan iﬂlemlerin ölçüde distorsiyona yol açmamas›, boyutsal stabiliteyi veya detay›n› deforme etmemesi, ölçü yüzeyinin netli¤ini
ve ölçü maddesinin detaylar› kaydetme özelli¤ini
olumsuz etkilememesi gerekir. Aksi takdirde bu
ölçülerle haz›rlanan restorasyonlarda retansiyon,
stabilite ve uyum aç›s›ndan sorunlar yaﬂanabilecektir (12).
Mum ﬂablonlar ve mum ›s›rma kay›tlar›, iyodoforun kullan›ld›¤› sprey yöntemi ile dezenfekte
edilebilir. Tüberküloz basilinin dezenfeksiyonu
için ise, önerilen süre kadar dezenfektan ile ›slak
kalmal›d›r. Silindikten ve ikinci kez sprey uyguland›ktan sonra üretici firma taraf›ndan önerilen zaman kadar a¤z› kapat›lm›ﬂ plastik torba içinde saklanmal›d›r. Dezenfeksiyon sonras›, bu malzemeler
tekrar y›kanmal›d›r. Alüminyum ve krom kapl› ölçü
kaﬂ›klar› için otoklav, kimyasal buhar, etilen oksit,
kuru ›s› sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri
kullan›labilir. Kiﬂisel akrilik kaﬂ›klar etilen oksit,
iyodofor veya sodyum hipoklorit ile dezenfekte
edilebilir. Herhangi bir art›k dezenfektan› uzaklaﬂt›rmak için yo¤un çalkalama yap›lmal›d›r. Bu kaﬂ›klar tek kullan›ml›k kaﬂ›klard›r, ancak ölçü maddesinden elde edilen alç› modele kontaminasyon
riskini ortadan kald›rmak için bu iﬂleme tabi tutulmas›nda fayda vard›r. Plastik kaﬂ›klar için etilen
oksit ve kimyasal sterilizasyon/dezenfeksiyon yöntemleri kullan›labilir. Kaﬂ›k kullan›ld›ktan sonra
at›lmal›d›r (11).
AERATÖR BAﬁLIKLARININ STER‹L‹ZASYONU
Aeratör baﬂl›klar›n›n her hastadan sonra sterilize edilmesi önerilmektedir. Bu nedenle, sterilize
edilebilir aeratör baﬂl›klar› tercih edilmelidir. Bu
aletler üzerinde kalabilecek art›klar deterjanl› s›cak su ile f›rçalanmal› ve üretici firman›n önerisine
uygun olarak sterilize edilmelidir. Kimyasal art›klar steril su ile çalkalanarak veya alkolle ›slat›lm›ﬂ
gazl› bez ile silinerek uzaklaﬂt›r›labilir.
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Baﬂl›klar›n, baﬂl›klara özel y›kay›c› ve steril edici DAC Universal’de ya da B tipi otoklavda sterilizasyonu önerilmektedir (13).
Protetik amaçla kullan›lan çelik, karbon çelik
ve tungsten-karbid frezler için kuru ›s›, kimyasal
buhar, etilen oksit gibi sterilizasyon yöntemleri
kullan›labilir (11).
ORTODONT‹K PENSLER‹N STER‹L‹ZASYONU
Ortodontistler de özellikle hepatit B aç›s›ndan
oldukça risk alt›ndad›r (14). Ortodontide kullan›lan aletlerin sterilizasyonlar› özel baz› problemleri de birlikte getirir. Çünkü, temizlenmesi ve sterilizasyonlar› zor olan menteﬂe bölgeleri ve kesici
kenarlar› mevcuttur (15).
Ortodontik pensler hastada kullan›m sonras›nda iyice çalkalan›p temizlenmeli ve ultrasonik temizleyici içinde beﬂ dakika kadar y›kanmal›d›r. Burada temizleme solüsyonu olarak iyi kalitede bir
deterjan kullan›lmal›d›r. E¤er pensler tam temizlenmemiﬂse, tüm mikroorganizmalar›n yok edilmesi için sterilizasyon süresinin uzat›lmas› gerekir.
Ultrasonik temizlemeden sonra aletler iyice durulan›r ve kurulan›r. Bu kurulama iﬂlemi korozyonun
engellenmesi aç›s›ndan özenle yap›lmal›d›r. Eklemli olan aletlerde suda çözünen uygun solüsyonla ya¤lanarak korozyon engellenebilir (16). Günümüzde diﬂ hekimli¤inde B ya da S tipi otoklav kullan›m› zorunludur; yükün özellikle son vakumla kuru olarak ç›kmas› sa¤lanmal›d›r (13). Konveksiyon
sterilizatörler yine ortodontik tedavide tercih edilmektedir. Doymam›ﬂ kimyasal buharla sterilizasyon ortodontik pensler için en uygun yöntemdir
(16) . Ortodontik penslerin sprey ile yap›lan [Incidur® (içeri¤inde; etanol ve propanol, az miktarda
gluteraldehid, benzalkonyum klorid) veya Iso-septol (içeri¤inde; %70’lik izopropanol] dezenfeksiyonunun yeterli infeksiyon kontrolü sa¤lamad›¤› gözlenmiﬂtir. Ancak, ortodontik penslerin %5’lik Sekusept® Plus solüsyonu (glukoprotamin)/ultrasonik
temizlemeyle yap›lan dezenfeksiyon ile oldukça
yüksek düzeyde ve yeterli dezenfeksiyon sa¤land›¤› tespit edilmiﬂtir (17). Yap›lan bir baﬂka araﬂt›rmada, ortodontik penslerin ›s› ile sterilizasyonu ve
dezenfektan bir ajan [Sekusept® Extra N (gluteraldehid)/ultrasonik temizlik] ile dezenfeksiyonu sonucu oluﬂan korozyon karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sonuçta;
›s› ile yap›lan sterilizasyonda ortodontik penslerin
sadece yüzeyel olarak korozyona u¤rad›¤› gözlen-
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miﬂ, ancak dezenfektan ajan ile dezenfekte edilen
penslerde daha ciddi korozyon oldu¤u araﬂt›rmac›lar taraf›ndan tespit edilmiﬂtir (18).
ENDODONT‹K TEDAV‹DE KULLANILAN
EL ALETLER‹N‹N DEZENFEKS‹YONU
Endodontik tedavi s›ras›nda kullan›lan aletler,
yumuﬂak ve sert doku art›klar›n›n yan› s›ra kök kanal›ndaki bakteri ve bakteri ürünleri ile kontamine
olmaktad›r. Çapraz infeksiyon riskini ortadan kald›rmak için kullan›lan aletlerin üzerindeki art›klar
tamamen uzaklaﬂt›r›lmal› ve sterilizasyon tam olarak sa¤lanmal›d›r. Hemen temizlenemeyecek durumdaki kontamine aletler, üzerlerindeki kan, tükürük ve doku art›klar›n›n kurumamas› için deterjanl› solüsyon veya orta dereceli bir dezenfektan
içine yerleﬂtirilmelidir. Ultrasonik temizleme endodontik aletlerin üzerindeki art›klar› daha etkin
ve kolay olarak uzaklaﬂt›rmakta, keskin, sivri aletlerin elle temas›n› da azaltmaktad›r. Temizlenecek
aletlerin en az beﬂ dakika süre ile ultrasonik temizleyicide b›rak›lmas› önerilmektedir. Ultrasonik
temizlemeden sonra aletler bol su ile çalkalanmal›, önce kuru ka¤›t havlu ile ard›ndan hava ile kurutulmal›d›r. Bu iﬂlemler sonras›nda aletler endodontik kutulara (endobox) ve taﬂ›y›c›lara yerleﬂtirildikten sonra sterilizasyonu yap›l›r. Kök kanal
aletlerinin üretici firmalar taraf›ndan genellikle
steril edilmeden paketlenmesi nedeniyle ilk kullan›mdan önce aletlerin sterilizasyonu sa¤lanmal›d›r (19). Günümüzde diﬂ hekimli¤i aletlerinin, endodonti aletleri dahil olmak üzere kuru s›cak hava
sterilizasyonu önerilmemektedir. Ülkemizde diﬂ
hekimli¤inde otoklav kullan›m› son y›llarda yayg›nl›k kazanm›ﬂt›r. Bu nedenle en son standartta
otoklavlar kullan›lmaktad›r. Otoklav sterilizasyonu
için 2 atmosfer ve 134°C’de çal›ﬂt›r›lmas› önerilmektedir. Mikroorganizmalar›n ölümü bas›nçtan
de¤il, yüksek ›s›ya ba¤l› protein denatürasyonu
yüzündendir (13). Plastik ve lastik malzemeler ise
›s› ve neme hassas olduklar› için otoklava yerleﬂtirilmemelidir. Tekrarlayan otoklav sterilizasyonunun paslanmaz çelik kök kanal aletlerinin keskinli¤ini azaltt›¤› belirtilmektedir. Kasetli otoklav sterilizatörleri ise s›n›rl› kapasitesi olan, ancak k›sa sürede sterilizasyon sa¤layan cihazlard›r. Is›yla sterilize edilebilen aeratör ve mikromotor baﬂl›klar›n›n
ve di¤er aletlerin sterilizasyonunu alt› dakikada
yapabilmektedir (19).
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