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• İlgili Tanımlar
• Sterilizasyon Monitorizasyonu
• Değerlendirilecek Unsurlar
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Tanımlar
STERİLİZASYON : Cansız maddeler üzerinde bulunan mikroorganizmaların
sporlar dahil öldürülmesidir.

DEZENFEKSİYON: Cansız maddeler üzerinde bulunan patojen
mikroorganizmaların yok edilmesidir.

DEKONTAMİNASYON : Dezenfeksiyon / sterilizasyon öncesinde, fiziksel ve
/veya kimyasal yöntemlerle bir yüzey veya malzemeden organik madde ve
patojenleri uzaklaştırarak, güvenli hale getirme işlemidir.
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Tanımlar
BİYOLOJİK İNDİKATÖR :
Sterilizasyonun gerçekleştiğini belirlemek için kullanılan dirençli bakteri sporlarını
içeren test materyalidir.
KİMYASAL İNDİKATÖR :
Sterilizasyon şartlarındaki kritik değişkenlere bağlı olarak karakteristik değişiklik
gösteren (renk değişikliği vb.) kimyasal maddeler içeren kağıt şerit veya diğer test
materyalleridir.
ELEKTRONİK TEST SİSTEMLERİ (ETS) :
Buhar sterilizatörlerin performansını ve arızalarını saptayabilen, vakum kaçağı ve
Bowie&Dick gibi fiziksel parametrelerden bir veya birkaçını elektronik olarak test
edebilen ve sonuçların bilgisayar ortamında saklanmasına olanak veren sistemlerdir.
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Tanımlar
KURU SICAK HAVA İLE
STERİLİZASYON YÖNTEMİ
(PASTEUR FIRINI)
Kuru sıcak hava sterilizasyonunda,
kuru ısının aletlere yayılımı için
uzun maruziyet sürelerine
gereksinim duyulur.
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BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON
YÖNTEMİ
Basınç altındaki doymuş buharın kullanıldığı en
güvenilir sterilizasyon yöntemidir. Buhar,
kumaşlara nüfuz eder ve doğal güvenlik sınırı
diğer sterilizasyon tekniklerinin herhangi
birinden çok daha yüksektir.

Gravity (Yerçekimi) otoklavlar
-Buhar, sterilizatör içine girer ve hava ile yer değiştirir
-Lümeni olmayan malzemeler için uygundur.
-Sıvıların sterilizasyonu için kullanılabilir.
-MSÜ’lerde cerrahi alet sterilizasyonu için
kullanılmaz.
-Bowie&Dick testi uygulanamaz.

Tanımlar
GAZ PLAZMA ( H202 ) STERİLİZASYONU:
H2O2(Hidrojen Peroksit) ile sterilizasyon, enfeksiyöz
ajanların seviyesini düşürmek için, buharlaştırılmış
Hidrojen Peroksit kullanılarak, düşük basınçlı, toksik
olmayan ve tipik 6 °C ile 60 °C arasındaki düşük
sıcaklıkta bir işlemdir.
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FLASH/HIZLI STERİLİZASYON
Ambalaj faktörünü ortadan kaldırarak, malzemeye hiçbir
kısıtlama olmadan buharın erişebileceği ortam sağlanarak,
sterilizasyon devirlerini tam olarak kullanmayan basınçlı buhar
sterilizasyonu yöntemidir.
-Daha az sayıda set almak için veya daha çok ameliyat yapmak
için diğer yöntemler yerine tercih edilmesi uygun değildir.
-Klasik olarak bu yöntem rutin sterilizasyon yöntemi olarak
tavsiye edilmez.
- Bu yöntem ile alet setleri ve bohçalar steril edilmemelidir.
-Ciddi enfeksiyon riskinden dolayı implantlar için
kullanılmamalıdır.

Tanımlar
ETILEN OKSIT (EO) ILE
STERILIZASYON:
Etilen oksit renksiz, kokusuz, havadan
biraz daha ağır, yanıcı ve patlayıcı,
toksik bir gazdır. Etilen oksit,
mikroorganizmaların hücre duvarı ile
reaksiyona
girerek
irreversibl
alkalileşmeye sebep olan bir sterilan
olarak çalışır. Birçok tıbbi malzeme ile
uyumlu
olup,
sıcaklığa
duyarlı
malzemeler için tercih edilen bir
yöntemdir.
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FORMALDEHİT İLE STERİLİZASYON:
LTSF (Low Temparature Steam and Formaldehit) Düşük
sıcaklıkta buhar ve formaldehit kullanılarak yapılan
sterilizasyon yöntemidir.
-Saf formaldehit, 19 °C ’de kaynayan, renksiz, yanıcı, zehirli
ve suda yüksek oranda çözülebilen bir gazdır.
-Formaldehid sterilizasyonu için sıcaklık 50-80 °C , nem
%60-80 olmalıdır.
-EO’da olduğu gibi formaldehit sterilizatör kullanan kişilerin
de düzenli sağlık kontrolleri yapılmalıdır.

Sterilizasyon
 Buhar sterilizasyonu
 Kuru ısı sterilizasyonu
 Gaz sterilizasyonu
Etilen Oksit
Hidrojen peroksit sterilizatörler,
Formaldehid
Gaz plazma
Ozon
Klordioksit
 Radyasyon
 Sıvı kimyasallarla sterilizasyon
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 Sterilizasyon-Dezenfeksiyon
 Tıbbi aletlerin kullanım alanı ve vücutla temasına göre üç kategoriye
ayırılır.
 Kritik aletler:
 Steril vücut boşluklarına, dokulara ve vasküler sisteme giren aletler
(cerrahi aletler, kardiyak ve üriner kateterler, implantlar, vb.) Steril
olmalıdır. Bakteri sporları dahil tüm mikroorganizmalar öldürülmelidir
 Yarı-Kritik aletler:
 Mukoza veya bütünlüğü bozulmuş cilt ile teması olan aletler
(endoskoplar, laringoskop bladeleri, ventilatör ve anestezi devreleri, vb.)
 Kritik olmayan alet ve yüzeyler:
 Bütünlüğü bozulmamış cilt ile temas (sürgüler, yerler, duvarlar,
mobilyalar, tansiyon aleti, vb.)
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STERİLİZASYON
DEĞERLENDİRME UNSURLARI

SORU
SORU: Sağlık tesisinde muayene ve girişimsel işlemlerde kullanılan alet ve
cihazların sterilizasyon ve dezenfeksiyonu ile ilgili düzenleme yapılıyor
mu? (Şehir Hastaneleri, A,B,C,D, E1 ve ADSH değerlendirilecek)
DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:
ST.1.1. Poliklinik, acil servis, ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, servislerde vb. muayene
ve/veya girişimsel işlemlerde kullanılan alet ve cihazların sterilizasyonu veya dezenfeksiyonu
yapılmalıdır.

ST.1.2. Kullanılan yüksek düzey dezenfektan solüsyonların üzerinde hazırlanma ve son kullanma
tarihleri bulunmalı, etkinlik indikatörleri ile kontrol edilmeli ve kontrol sonuçları kayıt altına
alınmalıdır.
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AÇIKLAMA
Sağlık tesisinde bulunan cihaz alet ve malzemelerin enfeksiyon risk sınıflaması ve bu
malzemelerin dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ nin önerileri
doğrultusunda en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yapılmalıdır.
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AÇIKLAMA
Gözlemciler tarafından;
• KBB, genel cerrahi, göz, diş, kadın doğum, üroloji vb. polikliniklerde kullanılan malzemelerin
uygun koşullarda transferinin sağlanıp sağlanmadığı,
• Acil servis, yoğun bakım, doğumhane, ameliyathane, endoskopi, bronkoskopi vb. ünitelerde
kullanılan yüksek düzey dezenfektan solüsyonlarının kullanımının ve kontrol kaydının uygun
şekilde yapılıp yapılmadığı değerlendirilmelidir.
KAYNAK: Sterilizasyon Dezenfeksiyon Rehberi (Temmuz 2015)
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SORU
SORU: Sterilizasyon hizmetleri uygun fiziki koşullarda yapılıyor mu?
(Şehir Hastaneleri, A,B rolü ve ADSM/H )

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:
ST.2.1. Sterilizasyon ünitesinde malzeme akış yönü kirli alandan temiz alana, temiz alandan steril
alana doğru ve tek yönlü olmalı, kirli, temiz, steril depolama ve destek alanlar olmak üzere
şekillendirilmelidir.
ST.2.2. Kirli alanda malzemelerin ön temizliği ve dekontaminasyonu yapılmalıdır.
ST.2.3. Malzemelerin paketlenmesi temiz alanda yapılmalıdır.
ST.2.4. Cerrahi aletler ve tekstil malzemelerinin paketlemeleri ayrı alanlarda yapılmalı, tekstiller
paketlenmeden önce yırtık, delik, tiftiklenme, incelme, hav birikintisi vb. yönünden kontrol
edilmelidir.
ST.2.5. Kirli ve steril malzeme giriş çıkışı ayrı alanlardan yapılmalıdır.
ST.2.6. Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, yıkamaya dayanıklı ve dezenfekte
edilebilir nitelikte olmalıdır.
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AÇIKLAMA
 Sterilizasyon ünitesinin fiziki yapısı incelenerek, değerlendirilecek unsurların karşılanıp
karşılanamadığı incelenmelidir. Sterilizasyon ünitesinde, kirli, temiz, steril depolama ve destek
alanların olup olmadığı, malzeme akış yönünün kirli alandan temiz alana, temiz alandan steril alana
doğru ve tek yönlü olup olmadığı gözlenmelidir. Steril depolama alanı, sterilizasyon alanına bitişik
ve tek işlevi steril ve temiz malzemelerin saklanması olan ayrı, kapalı ve girişi sınırlandırılmış bir
bölümde bulunmalıdır. Acil servis, poliklinik vb. steril malzeme kullanılan birimlerde malzemelerin
ön temizliği yapılmamalıdır. Malzemelerin ön temizliği ve dekontaminasyonu sterilizasyon
ünitesinin kirli alanında gerçekleştirilmelidir. Dekontaminasyon alanı, diğer alanlarından fiziki
olarak ayrılmalı ve girişi ayrı bir servis koridorundan olmalıdır.
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AÇIKLAMA
 Malzeme paketleme işleminin temiz alanda yapılıp yapılmadığı, dekontamine olmuş, temiz alet
ve malzemelerin kontrol ve bakımlarının, sterilizasyon için paketleme işlemlerinin ve steril
olmak üzere paketlenmiş malzemelerin bu alanda bulunup bulunmadığı gözlenmelidir. Steril
olacak alet ve malzemelerin bekletilmesi, yüklenmesi, bu alanda yapılmalı ve buharlı
sterilizatörler de bu alanda olmalıdır.
 Cerrahi malzemeler ve tekstil malzemelerinin paketlemelerinin ayrı bir alanda yapılıp
yapılmadığı gözlenmelidir. Tekstil malzemelerinin paketlemelerinin MSÜ dışında bir alanda
olması tercih edilir. MSÜ içinde yer alacaksa özel havalandırmalı ayrı bölmede planlanmalıdır.
Tekstiller paketlenmeden önce yırtık, delik, tiftiklenme, incelme, hav birikintisi vb. yönünden
kontrol edilmelidir. Kirli ve steril malzeme giriş çıkışı ayrı alanlardan yapılmalıdır. Fiziki alanın
yetersiz olduğu sağlık tesislerinde kirli ve steril malzemeler için ayrı ayrı kapalı taşıma
kutu/araç kullanılması durumunda olumlu olarak değerlendirilir.
 Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, yıkamaya dayanıklı ve dezenfekte
edilebilir nitelikte olmalıdır. Zeminler, duvar ve taban birleşim noktaları monolitik, eklemsiz
olmalıdır. Duvar boyası mikroorganizmaların kolonize olmasını engelleyecek şekilde düzgün
pürüzsüz, antistatik, epoksi boya olmalıdır. Zemin rengi aletlerin yere düşmesi durumunda
kolay görülmesini sağlayacak bir renkte olmalıdır.
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SORU
SORU: Sterilizasyon işlemi indikatörler ile kontrol edilerek kayıt
altına alınıyor mu?
DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:
ST.3.1. İşleme girmiş ve girmemiş paketlerin birbirinden ayrılabilmesi için her paket üzerinde
maruziyet bantları olmalıdır.
ST.3.2. Bowie&Dick testi her gün bir kez işlemlere başlamadan önce yapılmalıdır. Sonucu kayıt altına
alınmalıdır.
ST.3.3. Vakum kaçak Testi 1 mbar/dak ın altında olduğunda en az haftada bir kez, 1 - 1,3 mbar/dak.
arasında olduğunda her gün yapılmalı ve sonuçları kayıt altına alınmalıdır.
ST.3.4. Biyolojik indikatörler en az haftada bir kez, vücuda implante edilecek cihazların sterilizasyon
işleminde ise her yükte kullanılmalıdır. Sonuçları kayıt altına alınmalıdır.
ST.3.5. Her pakette kimyasal indikatörler kullanılmalıdır.
ST.3.6. Kullanıcılar tarafından malzemelerin sterilizasyonu ile ilgili uygunsuzluklar kayıt altına
alınarak sterilizasyon ünitesine bildirilmelidir. Sterilizasyon ünitesi tarafından “Steril Malzeme
Uygunsuzluk Takip Tablosu” ile üçer aylık dönemler halinde takip edilmelidir.
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AÇIKLAMA
 Maruziyet bantları sterilizasyon işleminin etkinliği hakkında bilgi vermezler, yalnızca bohçanın sterilizasyon
işlemine tabi tutulup tutulmadığını gösterirler. Aynı zamanda bohçayı kapalı tutmak ve tespit etmek için
kullanılırlar. Steril olmayan malzemenin steril olan malzeme ile karışmasını önler. İşleme girmiş ve girmemiş
bohçaların birbirinden ayrılabilmesi için her bohça üzerinde maruziyet bantlarının kontrolü yapılmalıdır.
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AÇIKLAMA
 Vakumlu buhar sterilizatörler de doymuş buharın, steril edilmesi planlanan yüke hızlı ve düzgün bir şekilde girip
girmediği, sterilizatörün hücredeki havayı çıkarma ve havanın yeniden girmesini önleme kabiliyeti bu yöntemle
test edilebilir. Bowie&Dick test paketi, sterilizatör boşken en alt rafa hava tahliye valfı veya vakum pompasına en
yakın yere konur.


Program bitiminde test yaprağı kontrol edilir ve herhangi bir sorun yoksa tüm çizgilerin homojen görünümde
referans renge dönmesi beklenir. Günlük test sonuçlarının kayıtları kontrol edilmelidir. Vakum kaçak testi buhar
sterilizatörler de vakum kaçağı 1.3 milibar/dk.dan az olmalıdır. Haftada bir kez yapılır. Sınır değere yakın
bulunursa daha sık yapılabilir. Buhar sterilizatör cihazına ait Bowie& Dick ve vakum kaçağı çizelgesinin kayıtları
incelenmelidir. Otoklavlara rutin olarak en az haftada bir, ideal olarak her gün, biyolojik indikatör uygulaması
yapılır. Sonuçları kayıt altına alınarak saklanır.
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Bowie&Dick test paketi, sterilizatör boşken en alt rafa hava tahliye valfı veya vakum
pompasına en yakın yere konur
 Program bitiminde test yaprağı kontrol edilir ve herhangi bir sorun yoksa tüm çizgilerin
homojen görünümde referans renge dönmesi beklenir.
 Vakum kaçak Testi Bowie&Dick ile birlikte her gün bir kere, sterilizasyon işlemlerine
başlamadan önce ,
 Cihaz kapatılmadan çalıştırılıyorsa, her gün aynı saatte yapılır.
 Cihaza ait gösterge olarak kaydının saklanması gereklidir.

Vakum Kaçağı Test Sonuçları:
Basınçlı buhar otoklavları için vakum kaçak testi sonuç raporlarında «BAŞARILI»,
«ONAYLANDI», «GEÇTİ» ifadeleri yeterli olmayıp sayısal değere göre işlem yapılmalıdır.
 Vakum kaçağı 1milibar/dakikadan az ise haftada bir kez yapılmalı,
 1 milibar/dakika ve üzerinde ise her gün yapılmalı,
 1,3 milibar/dakika ve üzerinde ise cihazın çalışması durdurulmalıdır.

AÇIKLAMA
 İmplant uygulaması yapılan sağlık tesislerinde, implant materyalleri buharlı basınç ile sterilizasyon yapılacak ise her
yükte biyolojik indikatör kullanılmalıdır. Örnekleme seçilen paketlerde kimyasal indikatörler kontrol edilmelidir.
Düzenli bakım, onarım ve kalibrasyonu yapılan buhar sterilizatörlerde, Bowie&Dick testi ve vakum kaçak testleri ve yük
kontrol testleri olumlu olmak ve paket üzerinde sınıf 1 indikatör bulunmak koşulu ile özellikle küçük paketlerde (1-2
solid alet veya 5-10 spanç ya da ped içeren sterilizasyon poşetleri gibi…) her paket içinde kimyasal indikatör bulunması
zorunlu değildir.


Kimyasal indikatörlerin kullanılma amacı; yanlış ambalajlama, sterilizatörün yanlış yüklenmesi veya sterilizatörün
arızalarından kaynaklanabilecek muhtemel sterilizasyon hatalarının belirlenmesidir. Kimyasal test sonuçları
mikrobiyolojik sterilite göstergesi olarak algılanmaz, sterilizasyon işleminin aranan parametrelerinin tam olarak
uygulandığının göstergesi olarak kabul edilir.
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Kimyasal indikatör kullanımı
• İşleme girmiş ve girmemiş paketlerin birbirinden
ayrılabilmesi için mutlaka her paket üzerinde
işlem indikatörü kullanılmalıdır.

• Her sterilizasyon çevriminde her bir paket içi ISO
sınıf 4, 5 veya 6 indikatör ile kontrol edilmelidir.
• Bu
indikatörler
değerlendirildikten
sonra
sterilizasyon kayıt formları üzerine yapıştırılarak
saklanmalıdır.

AÇIKLAMA

Biyolojik Kontrol Yöntemleri:
Biyolojik Kontrol; sterilizasyon hakkında direkt bilgi vererek, sterilizasyon işleminin biyolojik ölümü
gerçekleştirmede yeterli olup olmadığını gösterir.
Biyolojik indikatörler içerisinde sterilizasyona en dayanıklı olduğu bilinen bakteri sporları kullanılmaktadır.
Biyolojik indikatörler suda- kültür ortamında süspansiyon halinde veya plastik, kağıt, alüminyum taşıyıcılarda
standart bakteri sporlarının kurutulması ile elde edilmekte olup, ısı, kimyasal ve radyasyon ile yapılan
sterilizasyonun denetlenmesinde kullanılır.
Biyolojik indikatör:
 Buhar sterilizatörlerinin ilk çevrim montajları sırasında,
 Sterilizatörün tamir gerektiren bir arızasından sonra,
 Rutin olarak en az haftada bir, ideal olarak her gün,
 Vücuda implante edilecek cihazların sterilizasyon işleminde
her yükte kullanılması önerilir.
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Biyolojik kontrol
• Sterilizasyon hatalarını erken dönemde yakalar.
• Sterilizasyon hakkında direkt bilgi alınabilir .
• İşlemin biyolojik ölümü gerçekleştirmede yeterli olup olmadığını gösterir.

Malzemelerin steril malzemelerin sterilizasyonu ile ilgili uygunsuzluk durumları; birim adı, tarih, steril
malzeme uygunsuzluk nedeni, bildirimi yapan kişi vb. bilgileri içerecek şekilde, kullanıcılar tarafından
sterilizasyon ünitesine bildirilmelidir. Birimlerden alınan uygunsuzluk bildirimleri, sterilizasyon ünitesi
tarafından “Steril Malzeme Uygunsuzluk Takip Tablosu” ile üçer aylık dönemler halinde takip edilmelidir. Steril
malzeme kullanılan birimlerde kullanıcıların, uygunsuzluk nedenlerine ait bilgisinin olup olmadığı ve
uygunsuzluk bildiriminin nasıl yapıldığı gözlemciler tarafından değerlendirilmelidir.
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• Fiziksel-Mekanik
• Kimyasal
• Biyolojik

• Buhar otoklavları
• Kaçak (Leak) testi:
• Vakum kaçaklarını gösterir
•
•
•

Bowie-& Dick testi:
Vakumun etkinliğini ve doymuş buhar kalitesini
gösterir
Her gün cihaz boşken ve sterilizasyon işlemine
başlamadan önce uygulanmalıdır (EN 285)

• Fiziksel- Mekanik kontrol yöntemleri
• Program döngüsü çizelge kaydedicileribilgisayar çıktıları
• Sıcaklık ve basınç ölçme cihazları
• Termometre
• Nem ölçerler
• Sterilizasyon haznesinin koşulları
hakkında bilgi verirler

• Kimyasal kontrol
• Reaksiyon, önemli parametrelerin bir
yada daha fazlasının etkisiyle
gerçekleşir
• Sonuçlar hemen belli olur
• Ancak sterilite hakkında kesin bilgi
vermez

Değerlendirilecek unsurda belirtilen bilgiler;

 Maruziyet Bandı Kullanılması
 Vakum Kaçak Testi Sonuçları Uygun ve Kayıtları Mevcut
 Bowie&Dick Test Sonuçları Uygun ve Kayıtları Mevcut

 Steril edilen her pakette Sınıf 4 Kimyasal İndikatör kullanılması
 Biyolojik İndikatör Sonuçları Uygun ve Kayıtları Mevcut
•olması durumunda EVET, eksikliklerin tespiti durumunda HAYIR olarak değerlendirilir.

SORU
SORU: Steril edilen malzemeler uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?
DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR:
ST.4.1. Sterilizasyon ünitesi ve/veya ameliyathane ana steril malzeme deposu toz, nem, haşerat, yüksek
sıcaklık ve rutubete karşı iyi havalandırılabilen özelliklerde olmalıdır. Sıcaklık ve nem değerleri günlük
çizelgelerle takip edilmeli, sıcaklık 22 dereceyi, nem %60’ı aşmamalıdır.
ST.4.2. Sterilizasyon ünitesi ve/veya ameliyathane ana steril malzeme deposunda bulunan steril
malzemeler raflarda; zeminden 30 cm yukarıda, tavandan 50 cm aşağıda ve duvardan 5 cm önde
depolanmalıdır.
ST.4.3. Acil servis, diş, cerrahi polikliniği vb. gibi birimlerde kullanımda olan steril malzemeler toz,
nem, haşerat, yüksek sıcaklık ve rutubete karşı iyi havalandırılabilen alanlarda uygun şekilde muhafaza
edilmelidir.
ST.4.4. Steril malzemeler "ilk giren ilk çıkar" prensibi ile kullanılmalı, depo ve kullanım alanlarında
son kullanım tarihi geçmiş steril malzeme bulunmamalıdır.
ST.4.5. Steril malzemelerin üzerinde sterilizasyon tarihi, sterilizasyonu yapan cihaz, hangi döngüde
yapıldığı, son kullanma tarihi, malzemenin içeriği ile ilgili bilgiler olmalıdır.
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• Sterilizasyon ünitesi ve/veya ameliyathane ana steril malzeme depo alanında; Sıcaklık ve
nem değerleri günlük çizelgelerle takip edilmeli, sıcaklık 22 dereceyi, nem %60’ı
aşmamalıdır. Gözlem sırasında sıcaklık ve nem değerleri çizelge karşılaştırılarak kontrol
edilmelidir.
• Steril malzeme rafları yerden 30 cm yukarda ve tavandan 50 cm aşağıda, hava
sirkülasyonu için duvardan 5 cm önde konumlandırılmalıdır.

• Depolarda üst üste depolamanın da özellikle malzeme sıcakken yapılan istiflemenin nem
oluşturması nedeniyle steriliteyi riske atacağı ayrıca keskin uçlu alet olan paketlerde
yırtılma delinme riski oluşturacağı göz önünde bulundurulması gereken önemli bir
konudur.
• Şehir hastanelerinde ameliyathane ve sterilizasyon ünitesi steril depo alanları haricinde;
servis, poliklinik vb. firmadan kamuya teslim noktalarındaki steril cep depo alanlarında
malzemeler 24 saat üzerinde bekletiliyorsa yukarıda geçen uygun depo şartları bu
alanlarda da sağlanmalıdır.
• Acil servis, diş, cerrahi polikliniği vb. gibi birimlerde kullanımda olan steril malzemeler
toz, nem, haşerat, yüksek sıcaklık ve rutubete karşı iyi havalandırılabilen alanlarda,
malzemenin paket bütünlüğü bozulmayacak şekilde muhafaza edilmelidir. Steril
malzemeler ıslanma riskine karşı lavabo altında depolanmamalı, ıslanan steril malzeme
kontamine kabul edilmelidir.

• Steril edilen malzemeler ''ilk giren ilk çıkar" prensibine uygun olarak depolanmalı ve ilk
steril edilen malzemeler önce kullanılmalıdır. Gözlemciler tarafından, depolamanın bu
prensibe uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Depo ve kullanım
alanlarında son kullanım tarihi geçmiş steril malzeme görüldüğünde, depolamanın “ilk
giren ilk çıkar” prensibine uygunsuz yapıldığı gözlemlendiğinde olumsuz olarak
değerlendirilmelidir.
• Steril malzemeler arasından örnek alınarak üzerindeki barkotta sterilizasyon tarihi,
sterilizasyonu yapan cihaz, hangi döngüde yapıldığı, son kullanma tarihi ile ilgili
bilgilerin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu bilgileri kare kod ya da barkod ile takip
eden sağlık tesislerinde kullanıcılar tarafından da bu bilgilere ulaşılabilecek sistem
tanımlanmalıdır.
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