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D‹ﬁ HEK‹ML‹⁄‹NDE
ÇEVREN‹N KONTAM‹NASYONU
Su so¤utmal› yüksek devirli aletler, ultrasonik
aletler ve hava-su ﬂ›r›ngalar›n›n kullan›m›yla a¤›zdaki mikroorganizmalar ve ünit suyundaki mikroorganizmalar damlalar, damlac›klar ya da damlac›k
çekirdekleri içinde havaya yay›l›r (1). Çap› 10
µm’den daha büyük olanlar “damla”lard›r (splatter); yer çekiminin sonucu olarak h›zla yak›n uzakl›ktaki yüzeylere iner ve yüzeyleri kontamine
ederler. ‹çerdikleri mikroorganizmalar›n bulaﬂmas› do¤rudan temasla gerçekleﬂebilir. Çap› 10
µm’den daha küçük olanlar “damlac›k”lard›r
(droplet). Bunlardan h›zla buharlaﬂan ve saatlerce
havada as›l› kalanlar “damlac›k çekirdekleri”dir
(droplet nuclei). Damlac›k çekirdeklerinin çap› 5
µm’den küçüktür; ç›plak gözle görülemeyen damlac›klard›r. Kurumuﬂ tükürük ya da serum salg›lar›
ve mikroorganizma taﬂ›yabilir; solunabilir büyüklükte olduklar›ndan solunum yolundan bulaﬂabilirler (1,2). Özellikle aerosol yaratan aletlerin kullan›lmas› s›ras›nda yeterli havaland›rma ve yüzeylerin temizli¤i infeksiyon kontrolünün önemli bir
parças› olmal›d›r (2). Diﬂ hekiminin aerosoldeki
mikroorganizma say›s›n› en aza indirmesi ya da
önlemesi gerekmektedir.
Diﬂ hekimli¤inde karﬂ›laﬂ›labilecek patojenlerin
oda s›cakl›¤›nda canl› kalma süreleri saniyelerden
günlere ve haftalara uzanan çeﬂitliliktedir (2-4). Ör-
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ne¤in; insan immünyetmezlik virüsü (HIV) saniyeler-dakikalarca; herpes simpleks virüsü tip 1 dakikalarca; influenza virüsü ve rinovirüs saatler; Streptococcus pyogenes saatlerce-günler; Mycobacterium tuberculosis günler-haftalarca; hepatit B virüsü (HBV)
ve hepatit C virüsü (HCV) haftalarca canl›l›¤›n› koruyabilir. Anti-HCV ve HCV-RNA pozitif hastalar›n
diﬂ tedavilerinden sonra çevre yüzeylerden al›nan
örnekler HCV ile yo¤un bir kontaminasyon oldu¤unu göstermiﬂtir (5). Patojenlerin oda s›cakl›¤›nda
canl› kalabilirlikleri özellikle steril edilmeyen ölçüler, protezler ve apereylerin de infeksiyon kayna¤› olabilece¤ini gösterir.
D‹ﬁ HEK‹ML‹⁄‹NDE
ÇEVREN‹N SINIFLANDIRILMASI
Çevre yüzeyleri mikroorganizma kayna¤› olarak
iﬂ görebilir; ancak infeksiyon hastal›klar›n›n bulaﬂmas›nda do¤rudan rol oynamaz (1).
1. Klinik Yüzeyler
Kontamine alet, araç-gereç, eller ya da eldivenlerle do¤rudan temas edilen yüzeylerdir. Örne¤in; ›ﬂ›k kayna¤›n›n sap›, ünitin dü¤meleri, röntgen tüpü, ›ﬂ›nl› dolgu, yeniden kullan›labilen çeﬂitli diﬂ malzemelerinin kaplar›, kutular›, çekmece
kulplar›, telefon, kalem ve kap› kollar›.
2. Ev Yüzeyleri
Düzenli temizlenmesi gereken; kir ve tozdan
ar›nd›r›lmas› gereken yüzeylerdir. Örne¤in; klinik,
tuvalet, banyo ve hasta bekleme yerlerinin zemini, duvarlar, lavabolar.
AEROSOL OLUﬁUMUNUN ÖNLENMES‹
Tükürük ve kanla kontamine aerosol oluﬂumunu en aza indirmek için öneriler ﬂöyledir:
1. ‹ﬂlem öncesi ve iﬂlem s›ras›nda hastan›n a¤z›n› suyla ya da örne¤in; klorhekzidinli bir a¤›z gargaras›yla çalkalamas›,
2. Yüksek volümlü cerrahi aspiratör kullan›lmas›,
3. Rubber dam izolasyonudur (2-4).
“Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)” 2003 y›l› ‹nfeksiyon Kontrolü Yönergesinde
iﬂlem öncesi a¤›z gargaras› konusunda diﬂ hekimli¤i çal›ﬂanlar› ya da hastalar aras›nda infeksiyonlar› önledi¤i düﬂüncesi bilimsel olarak kan›tlanmam›ﬂ oldu¤undan bir öneri yoktur (1).
‹stanbul Üniversitesi Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi
kliniklerinde kavite haz›rl›¤› ve diﬂ kesimi iﬂlemle-
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ri s›ras›nda oluﬂan aerosoldeki bakteri say›s›n›n
azalt›lmas›na %0.2 klorhekzidin glukonat içeren bir
gargaran›n etkisi incelenmiﬂtir (6). Her iki iﬂlem s›ras›nda oluﬂan aerosollerde bakteri say›lar› aras›nda anlaml› bir fark bulunmam›ﬂ; gargara yapt›r›lmamas› ile 30 saniye yapt›r›lmas› aras›nda da anlaml› bir fark olmamas›na karﬂ›n iki dakika yapt›r›lmas› anlaml› olarak etkili bulunmuﬂtur. Bu çal›ﬂman›n sonucuna göre iﬂlem öncesi gargaran›n etkisi, çalkalama süresine ba¤l›d›r (6).
ÇEVRE ‹Ç‹N ‹NFEKS‹YON KONTROL
ÖNER‹LER‹
Hasta tedavisi s›ras›nda kontamine olan yüzeylerden mikroorganizmalar›n hastaya bulaﬂmas›
esas olarak diﬂ hekimi ya da yard›mc›s›n›n elleri
arac›l›¤›yla gerçekleﬂmektedir. Bu yüzeylere dokunuldu¤unda mikroorganizmalar aletlere, di¤er yüzeylere ya da çal›ﬂan›n veya hastan›n burnu, a¤z›
ya da gözlerine taﬂ›nabilir. El hijyeni bu mikroorganizma taﬂ›nmas›n› en aza indirecek etkiye sahip
olsa da çevre yüzeyler örtülerek ya da temizleme
ve dezenfeksiyon da koruyucudur (1). Hasta üzerinde çal›ﬂ›l›rken kontamine eldivenler üzerine g›da sektöründe kullan›lan büyük ﬂeffaf eldivenler
giyilerek de çevrenin kontaminasyonu önlenebilir.
Yüzeylerin Örtülmesi
Temizlenmesi zor olan yüzeyler özel malzemeyle örtülebilir. ﬁeffaf örtüler, torbalar ya da alüminyum folyo gibi nem geçirmeyen di¤er malzemeler kullan›labilir. Özellikle temizlenmesi zor ve
s›v› dezenfektanlardan zarar görebilecek klinik yüzeyler örne¤in; ünitin dü¤meleri örtülmelidir. Örtüler hasta aralar›nda de¤iﬂtirilmelidir. Örtüler kal›n mutfak tipi eldiven giyilerek kald›r›lmal›; kirlenmiﬂ olup olmad›¤›na dikkat edilmelidir. Kontamine olmuﬂsa temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Dezenfektan olarak kan ya da organik maddeyle görülebilir bir kontaminasyon varsa orta düzeyli
bir dezenfektan kullan›lmal›d›r. Örtü kullan›larak
korunmuﬂ yüzeyler her günün sonunda temizlenmeli; HIV ve HBV’ye etkili düﬂük düzeyli bir dezenfektanla ya da tüberkülosidal etkili orta düzeyli dezenfektanla dezenfekte edilmelidir (1).
Yüzeylerin örtülmesinin avantajlar›:
1. Kontaminasyonu önler.
2. Temizlenmesi zor yüzeyleri korur.
3. Daha az zaman al›c›d›r.
4. Dezenfektan kullan›m›n› azalt›r.
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Yüzeylerin örtülmesinin dezavantajlar›:
1. Çeﬂitli boylarda ve tipte örtüler gerektirir.
2. Plastik malzemedir.
3. Estetik olarak uygun görülmeyebilir.
4. Dezenfektana ek maliyet getirir.
Örtülmemiﬂ Yüzeyler
Görünürde kan yoksa HIV ve HBV’ye etkili etiketli düﬂük düzeyli dezenfektan uygulanmal›d›r.
Yüzey girintili ç›k›nt›l›ysa sprey ﬂeklinde yüzey
dezenfektan› ye¤lenmelidir. Ünit yüzeylerine uygulanacak dezenfektanlar›n ünite zarar vermeyecek nitelikte olup olmad›¤› önceden üreticisiyle
görüﬂülerek ö¤renilmelidir. Yüzeylerde görülebilir kan ve organik madde varsa önce ka¤›t havlu
ile silinmeli ve orta düzeyli dezenfektan uygulanmal›d›r. Alkol bazl›lar de¤il, su bazl› dezenfektanlar daha ucuzdur, ancak onlar da ›slak kal›r ve sonra silinmelidir (7).
Ev Yüzeyleri
Zemin, duvarlar, lavabolar, hasta bekleme odas›, diﬂ laboratuvar› toz ve kirden ar›nd›rmak için
düzenli olarak her günün sonunda temizlenmesi
gereken yüzeylerdir. Kan ya da di¤er infeksiyöz
materyal damlam›ﬂ yüzeyler hemen temizlenmeli
ve dezenfekte edilmelidir. Dezenfektan yüzeyin
özelli¤ine uygun olmal›d›r. Duvarlar, perde, stor,
güneﬂlikler de görülebilir ﬂekilde tozland›¤›nda ya
da kirlendi¤inde temizlenmelidir (2).
Temizlik
Temizlik bezleri ve f›rçalar temizlik sonras› y›kan›p kurutulmal›d›r ya da bir sopan›n ucunda ç›kar›labilir tek kullan›ml›k olan› ye¤lenmelidir. Temizlik iﬂleminde mikroorganizmalar›n bir baﬂka
kayna¤› özellikle kirli kaplarda haz›rlanm›ﬂ, uygun
ﬂekilde haz›rlanmam›ﬂ ya da uzun süre bekletilmiﬂlerse suland›r›lm›ﬂ deterjanlar ya da dezenfek-

tanlar olabilir (1). Bu nedenle temizlik solüsyonlar› yap›mc›n›n uyar›lar› do¤rultusunda ve yeni haz›rlanmal›; kullan›m sonras› kaplar y›kan›p kurutulmal›d›r. ‹stanbul Üniversitesi Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi kliniklerinde havan›n mikrobiyolojik kontrolü
kliniklerde çal›ﬂma sonras› dakikada m2’ye düﬂen
bakteri ve mantar say›lar›n›n temizlik sonras› say›lardan farkl› olmad›¤›n› göstermiﬂtir (8). Bu durumun temizlikte kullan›lan bezlerden kaynaklanabilece¤i düﬂünülmüﬂtür (8).
Temizlik için üzerinde HIV ve HBV’ye etkili oldu¤u belirtilmiﬂ düﬂük düzeyli dezenfektan ya da
deterjan kullan›labilir. Seçilecek dezenfektan yüzeye uygun olmal›d›r. Çamaﬂ›r suyu 1/100 suland›r›larak (99 ölçü suya bir ölçü çamaﬂ›r suyu kat›larak= 4-4.5 litre suya bir kapak çamaﬂ›r suyu) kullan›labilir. Çamaﬂ›r suyunun metal yüzeyler için korrosiv olabilece¤i unutulmamal›d›r. Son y›llarda suland›r›lm›ﬂ çamaﬂ›r suyu Amerika’da “Environmental Protection Agency (EPA)” taraf›ndan uygun görülen bir dezenfektan olmad›¤›ndan çevre temizli¤inde kullan›lmamas› önerilmektedir (9). Suland›r›lm›ﬂ çamaﬂ›r suyu diﬂ ünit su yollar› için kullan›labilir (1). Çevre temizli¤i için gluteraldehid gibi
yüksek düzeyli dezenfektanlar da kullan›lmamal›d›r. Bu ajanlar deri, mukoza ve solunum sistemine
tahriﬂ edicidir; allerji ve ast›ma da yol açabilir (1).
KL‹N‹K YÜZEYLER‹N TEM‹ZLENMES‹ ve
DEZENFEKS‹YONU
“Spreyle-Sil-Spreyle-Bekle” Tekni¤i
Dezenfeksiyon iﬂlemi “spreyle-sil-spreylebekle” ﬂeklinde uygulanmal›d›r (Tablo 1). Yüzey
ilk önce temizlenmezse dezenfeksiyon iﬂlemi yetersiz kalabilir (1). Temizlik herhangi bir dezenfeksiyon iﬂleminin atlanmamas› gereken ilk aﬂamas›d›r. Sprey dezenfektanla havada bir aerosol
(sprey) yaratmaktan kaç›n›lmal›d›r. Bunun için dezenfektan›n akacak ya da damlalar ﬂeklinde ç›kma-

Tablo 1. Klinik yüzeylerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu
‹ﬂlem

Amaç

Ürün

Spreyle

Yüzeye deterjan uygulanmas›

Kir sökücü deterjan

Sil

Yüzeyin fiziksel olarak temizlenmesi

Kir sökücü deterjan

Spreyle

Yüzeye dezenfektan uygulanmas›

Düﬂük ya da orta düzeyli dezenfektan

Bekle

Antimikrop etki için gerekli süre
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s›n› sa¤layan da¤›t›c›lar kullan›lmal› ya da spreylenecek yüzeyin alt›na ka¤›t havlu tutulmal›d›r (1).
Bu iﬂlem s›ras›nda koruyucu giysiler giyilmiﬂ olmal›d›r. Örne¤in; önlük, maske, eldiven gibi. Spreyleme iﬂlemi ya da kontamine örtülerin kald›r›lmas›
s›ras›nda kal›n mutfak tipi eldiven giyilmeli ve eldiven ç›kar›ld›ktan sonra eller y›kanmal›d›r. Aﬂ›r›
spreyleme ile çevrede yarat›lan aerosoller ve koruyucu giysilerin giyilmemiﬂ olmas› baﬂ a¤r›s›, göz
tahriﬂi, dermatit, öksürük ve cihaz zarar›na yol açabilir.
Bir yüzey dezenfektan›n›n etiketinde bilgiler
yanl›ﬂ anlaﬂ›lmamal›d›r. Örne¤in; etiket üzerindeki
salt “AIDS virüsüne (HIV) 30 saniyede etkilidir”
bilgisi dikkate al›n›p di¤er mikroorganizmalar› öldürmek için 10 dakikal›k bir temas süresinin gereklili¤i bilgisi göz ard› edilmemelidir. Çevre yüzeylerde AIDS virüsünün (HIV) öldürülmesi di¤er
birçok mikroorganizmadan daha kolay oldu¤undan 30 saniye de¤il 10 dakikal›k daha uzun temas
süresi seçilmelidir.
“Sil-At-Sil” Tekni¤i
Bir da¤›t›c›dan çekerek ç›kart›labilen dezenfektanl› mendiller kullan›l›r. ‹lk mendille yüzey temizlenir; sonra at›l›r; ikinci bir mendille yüzey yine
silinir ve dezenfektan›n etkisi için beklenir. Bu
teknik de “spreyle-sil-spreyle-bekle” tekni¤indeki
gibi önce yüzeyin temizli¤i sonra dezenfektan uygulamas› ve dezenfeksiyon için bekleme evrelerinden oluﬂmaktad›r.
B‹LG‹SAYAR, KAMERA, LAZER TEM‹ZL‹⁄‹
Bilgisayar kontamine eldiven ya da pudral› ellerle ellenmemelidir; hem ekran› hem klavyesi örtülmelidir. Sesle ya da ayakla aktive edilen bilgisayar kart sistemi daha yard›mc›d›r. Kamera ve lazerler de yap›mc›n›n önerisi do¤rultusunda kontamine olan parçalar›n›n sterilizasyonla m› yoksa silinerek mi dekontamine edilebilece¤i ö¤renilmelidir. Aletlerin ve cihazlar›n uzun ömürlü olabilmesi
için kullanma k›lavuzlar› çok iyi okunmal›; e¤er kullanma k›lavuzu yitirilirse deneyimle de¤il do¤rudan yap›mc›s›ndan ö¤renilen bilgi do¤rultusunda
davran›lmal›d›r (10).
SONUÇ
Diﬂ tedavisi s›ras›nda do¤rudan ya da dolayl›
olarak çevre, mikroorganizmalarla kontamine olmaktad›r. Çevre yüzeylerden diﬂ hekimi ve yar-
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d›mc›s› ya da hastalara mikroorganizma bulaﬂt›¤›
bildirilmemesine karﬂ›n çevre yüzeylerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi önerilmektedir.
Kullan›lan dezenfektan, yüzeyde kan ya da di¤er potansiyel infeksiyöz madde varsa tüberkülosidal etkili orta düzeyli dezenfektan; yoksa HIV ve
HBV’ye etkili düﬂük düzeyli dezenfektan olmal›d›r. Dezenfeksiyon öncesi temizlik iﬂlemi de atlanmamal›d›r. Temizlenmemiﬂ bir yüzeyde dezenfektan›n etkinli¤inden emin olunamaz. Daha az maliyet ve yüksek etkinlik için tüberkülosidal etkili dezenfektan ve kir çözücü bir deterjan› birlikte içeren, temizleyici/dezenfektan bir ürün seçilebilir.
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