
Uyarıyor!

UZUN SÜRELİ KAPALI OLAN KLİNİKLERDE 
CERRAHİ OPERASYONLARIN BAŞARILI 
ve VERİMLİ OLMASI İÇİN HİJYEN 
KURALLARINA UYGUN ÖZEL
İŞLEMLER 
UYGULANMALIDIR !  



TEMEL HİJYEN KURALLARI

Kliniklerin uzun süreli kapanmasından önce belirli  ișlemlerin yapılmasına dikkat edilmelidir. Șayet 
herhangi bir sebeple bu ișlemler yapılamadıysa, bu ișlemlerin kliniklerin tekrar açılmadan yapılması 
șiddetle önerilmektedir.

Hepinizin bildiği gibi, cerrahi hijyenin amacı bulașıcı hastalıkların bir hastadan diğer hastaya veya 
klinik çalıșanlarına bulașmasını engellemektir.

Așağıda belirteceğimiz öneriler ile yukarıda belirttiğimiz amaca uygun olarak 
  kliniğinizin tekrar hizmete girdiği ilk günden verimli ve hazır bir șekilde                                                                      

çalıșmanıza olanak sağlayacaktır.

Temel amacımız dental ünitenizin devreleri, hortumları 
içerisinde hiç bir șekilde su kalmamasını sağlamaktır.

Bu șekilde ünite içerisinde biofilm tabakasının olușmasını ve 
bakterilerin ünite içerisinde  çoğalmasını engellemiș olacaksınız.



UZUN SÜRELİ KAPALI BULUNAN KLİNİKLERDE VE CERRAHİ LABORATUARLARDA NE OLUR?

Diș ameliyatları yapılan cerrahi klinikler biyolojik olarak tehlikeli iș yerleri olarak kabul edilir.
Çok sayıda bilimsel çalıșma, diș ünitesi su hortumlarının / borularının mikrobiyal alan olduğunu 
göstermiștir.
Dental ünite ve ona bağlı olan su sistemi, özellikle uzun süre kullanılmadığında bakteri yükünü 
azaltmak için tasarlanmıș çeșitli operasyonlardan geçmelidir.

Bu nedenlerden dolayı, diș ünitelerinde suyun kontaminasyonunun 
önlenmesi ve içlerinde biyofilm olușumunun önlenmesi özellikle önemlidir.

Aynı zamanda, tanklarının boșaltılması gereken otoklavlar için de aynı derece 
önemlidir.

Amaç aynı: Makinelerdeki bakteri florasının, özellikle uzun süre kapalı 
kalmadan dolayı mümkün olduğu kadar çoğalmasını önlemek.



ŞİMDİ GÜVENLİ KAPANIŞ SAĞLAMAK İÇİN 

GEREKEN TEMEL İŞLEMLERE BAKALIM. 

İŞTE EKİPMANLARINIZIn korunması 
İÇİN10 BASAMAKLI PLAN



1
Dental ünitelerin otomatik, yarı otomatik veya manuel dezenfeksiyon / dezenfeksiyon 
sistemlerine sahip olduğu durumlarda, kullanıcı kılavuzunda belirtilen ilgili döngüleri 
gerçekleștirin.
Dental ünitede bağımsız bir püskürtme besleme tankı varsa (yani ana su kaynağına bağlı değilse), 
herhangi bir döngünün sonunda tamamen boșaltılması önerilir.

https://www.sternweber.it/it/downloads/



2
Ameliyatta yapılan tüm temizlik ve bakım görevlerini titizlikle uygulayın.
Gün sonunda; tüm yüzeylerin uygun șekilde dezenfekte 
edildiğinden emin olun.

Dental ünitede, daima ünitenizin üreticisinin 
kullanım kılavuzundaki talimatlara göre doğru șekilde 
kullanıldıklarından emin olun.

Dezenfektan paketi üzerinde gösterilen temas süresine uymak esastır.
Bu süre sonrasında dezenfektanla teması kesin ve kurutmadan önce 
temiz ve nemli bir bezle silin.

Bu, ünitenizin yüzeydeki herhangi bir potansiyel tahripi en aza indirir.
Özellikle uzun süre kapalı olan ünitelerde 
etkili sanitasyon yaptıktan sonra çalıșmaya bașlayın.



3

Cerrahi emiș filtrelerini  diș ünitenizin üreticisi tarafından önerilen ürünü 
kullanarak temizleyin. İșlemi emiș filtrelerini bir kaptan bol ılık suyla çektirerek 
emme devresini yıkayın.
Otomatik bir kanül yıkama sistemi varsa  temizleyici sıvıyı tanktan boșaltıp, 
sonrasında suyla değiștirerek ilave bir yıkama döngüsüne devam etmek önerilir.
Döngü bittiğinde, tankı boșaltın.
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5

Son olarak, cerrahi emiș sistemini tamamen boșaltmak ve kurutmak için dental ünite cerrahi 
aspirasyonunu en az 3 dakika çalıștırın.

Hasta koltuğunu, kolay zemin temizliği sağlayacak ve dahili diș ünitesi 
hortumlarındaki sıvıların boșalmasına yardımcı olacak kadar yüksek bir 
konuma getirin.



6
Eğer mevcutsa Ozmoz sistemini kapatın ve tamamen boșaltın. Yine sistemde mevcutsa yedek 
su tankını ve dezenfektan tankını tamamen boșaltmak önemlidir.



7
Eğer mevcutsa, ameliyatlar için harici su kesme musluğunu kapatın:

• Boru ve hortumlarda hiç su kalmayana kadar tüm dinamik el aletlerini ve șırıngaları 
çalıștırın.

• İçerisinde hiç su kalmayıncaya kadar bardak doldurucuyu çalıștırın.

• Kreșuarda hiç su kalmayana kadar su dağıtımını etkinleștirin. Daha sonra üretici 
firmanızın talimatlarına göre seyreltilmiș cerrahi aspirasyon için sıvı çözeltiyi dökün; 
böylelikle diș ünitesinin içindeki drenaj borularındaki bakteri olușumunu önlemiș 
olacaksınız. 
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Ana suyu kesin.

Bireysel arıtma odalarında ve / veya yardımcı odalarda tüm lavabo musluklarını açarak su 
sistemini boșaltın.



10

Her bir odadaki ELEKTRİK panelini kapalı duruma getirin.
Açık bırakılması gereken diğer cihazların çalıșmasını sağlamak 
için ana ameliyat panelinin elektrik șalterini açık bırakmanız 
önerilir (örneğin bileșiklerin ve ilaçların saklanması için 
buzdolapları).



OTOKLAVLARDA 
NASIL AKSİYON 
ALINMALI?



1
Tankların boș, temiz ve kuru olmasını sağlayın (temiz veya kirli). Bunu yaparken kullanım 
ve bakım kılavuzundaki talimatları izleyin.

https://www.sternweber.it/it/downloads/



2
Kapıdaki contayı temizleyin.

3
Ultrasonik tankı boșaltın.



4
Dekontaminasyon tankını boșaltın.

         DİĞER İȘLEMLER.

1. KOMPRESÖR KONTROL ÜNİTESİNİ VE ELEKTRİĞİNİ 
KAPATIN.

2. HAVA KOMPRESÖRLERİNİN TANKLARINI TAMAMEN 
BOȘALTIN.

3. ASPİRASYON CİHAZLARI KONTROL ÜNİTESİNİ KAPATIN. 



YENİDEN AÇILIŞTA 
GEREKLİ
İŞLEMLER



KLİĞİNİZİN TEKRAR AÇILMA ZAMANI GELDİĞİNDE...

Suyu kanallara tekrar nasıl vermeye bașlamalı ve dezenfekte etmeye nasıl devam etmeliyim? 
Buna 5 dakika kuralı uygulayarak cevap verebiliriz.

Doğru dezenfeksiyon için așağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

Diș ünitesi su sisteminin hasta ağzındaki bakteriler veya sudaki mikroplar (genellikle psödomonas 
aeruginosa veya legionella pneumophila olarak bilinir) tarafından kontamine olabileceğini 
unutmayın.

Kapanmadan önce gerçekleștirdiğiniz ișlemler tarafından kontrol altında tutulan mikrop 
popülasyonu daha da azaltılabilir. Peki nasıl? 
Tüm musluklardan en az 5 dakika su akmasına izin verin.



ŞİMDİ DAHA FAZLA DETAYA 
GİRELİM VE UZUN BİR KAPANMA 
SÜRESİNDEN SONRA AÇILACAK 
KLİNİKTE İŞLEMLERE TEK TEK 
BAKALIM.



CERRAHİ VE DENTAL ÜNİTELER

1

2

3

Makinelere elektrik verin.

Kompresörlere elektrik verin.

Aspirasyon aletlerini aktif hale getirin.



Ana su musluğunu ve eğer varsa harici cerrahi su musluklarını açın.

Merkezi bir ozmoz sistemi varsa, açtıktan ve tankı dezenfektanla doldurduktan sonra (eğer 
mevcutsa), tüm ünitelerin kreșuar kaplarından eș zamanlı olarak en az 5 dakika boyunca su 
akıtın.
Ardından depolama tankını doldurun.
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Kreșuar giderine bolca su dökün.

Her bir diș ünitesini tekrar açın ve kreșuar ve bardak doldurucuyu çalıștırarak suyun bolca 
akmasına izin verin.
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Tüm dinamik aletleri ve șırıngaları borularından temiz su gelmesi için çalıștırın.

Dental ünitede otomatik, yarı otomatik veya manuel dezenfeksiyon / dezenfeksiyon 
sistemleri varsa, ilgili sıvıların tanklarını boșaltın, tankları taze sıvı ile doldurun
ve kullanım ve bakım kılavuzundaki talimatlara göre ișlemleri etkinleștirin.
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OTOKLAVLAR



Otoklav kapılarının menteșelerini yağlayın ve depoyu temiz suyla doldurun. Su giriși arıtma 
sistemi yoksa, tankı 15 µS / cm'den daha az iletkenliğe sahip suyla doldurun.

Kapı contasının așınmıș olup olmadığını kontrol edin.
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Düzenlemelere uygun olarak bir Vakum Testi döngüsü, bir Helix Test döngüsü ve bir de Bowie & 
Dick döngüsü gerçekleștirin.

Son kullanma tarihinin (sterilizasyon döngüsünden sonra alet torbalarına takılan etiketlerde 
gösterilen) hala geçerli olup olmadığını kontrol edin.
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AĞIZ İÇİ X-RAY
CİHAZLAR



Ekipmanın uzun süre kullanılmamasından sonra, ilk çalıștırmada bir dizi kısa emisyon 
(0.01-0.02 saniye) gerçekleștirmeniz ve daha sonra 0.1 saniye veya daha uzun emisyon 
sürelerine sahip bazı X-ıșınları ile test etmeniz önerilir
Bunu yapmak, rutin kullanımdan önce röntgen tüpünün stabilize edecektir.
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BU ÖNLEMLERİ UYGULAMAK HIZLI, 
GÜVENLİ, VERİMLİ ÇALIŞMANIZA 
OLANAK SAĞLAYACAKTIR.


