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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Sağlığımızı kazanmak için gittiğimiz hastane ve poliklinikler zaman zaman sağlıklı
bireyler için bile tehdit oluşturabilecek düzeyde mikrobiyolojik riske sahiptir. Bu
tehditlerden korunmamızın yolu klinik, laboratuvar ve hastanelerin yeterli sterilizatör
ekipmanlarına sahip olmasından ve bunların sağlıklı bir şekilde çalışmasından geçer.
Sterilizasyonun cerrahide ve vücuda yapılacak girişimlerde önemi büyüktür. Vücut
dokularına dışardan mikroorganizmaların bulaşmaması için yapılacak girişimlerde steril eşya
kullanılmalı ve uygulanmalıdır.
Elinizdeki modül ile sterilizasyon işlemi için alınacak tedbirleri, sterilizasyon
yöntemlerini, sterilizasyon cihazlarının elektriksel bağlantılarını ve besleme üniteleri ile
sterilizasyon cihazlarının nasıl montaj edileceğini göreceksiniz.
Tıbbi cihaz ve sistemlerin bulunduğu ortamların insan sağlığı ve çevre için önemli
riskler taşıdığını unutmayınız. Bu cihazlarla çalışırken üzerinize düşen sorumluluğun son
derece büyük olduğunu ve çok küçük ihmallerin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceği
bilinciyle hareket ediniz ve tüm çalışmalarınızda bu duyarlılığı gösteriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Sterilizasyon tedbirlerini alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Sterilizasyon nedir? Sorusunun cevabını araştırınız.



Bir mikrobiyoloji laboratuvarına giderek yapılan çalışmalar hakkında bilgi
alınız.



Bir tıbbi laboratuvara giderek sterilizasyon amaçlı işlemleri araştırınız.

1. STERİLİZASYON TEDBİRLERİ
Mikroorganizmaların, tüm canlılar gibi uygun ortamlar bulduklarında beslenerek
çoğaldıklarını, toprak, hava, insan vücudu ve tüm çevremizde yer aldıklarını biliyoruz.
Tıbbi ve cerrahi girişimler sırasında mikroorganizmaları tanımlamak amacıyla
üretmek istediğimizde, kullanacağımız araç gereç, besi yeri gibi ortamların mikrop
taşımamasını isteriz. Ayrıca içtiğimiz suyun, tükettiğimiz yiyeceklerin ve içeceklerin hastalık
yapıcı mikroplardan uzak olması gerekir. Ameliyathane, diyaliz, yoğun bakım,
transplantasyon (organ nakli), yenidoğan bebek ünitelerinin havalandırması ve donanım
malzemelerinin belirli standartlara uyması gerekir.
Dirençli mutantlar oluşturabilen, çevre şartlarına uyan sporlu şekillere dönüşebilen
mikroorganizmaların, istenmediği durumlarda tamamen veya kısmen yok edilmesinin
gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

1.1. Sterilizasyon
Dünyadaki bütün canlılar gibi mikroorganizmalar da kendileri için uygun ortamlarda
beslenerek çoğalır. Bulundukları yerde kendilerine zararlı olabilecek çeşitli etkenlere karşı
yaşam savaşı vererek soylarını devam ettirir. Bazıları spor teşkil ederek dış ortamda yıllarca
canlı kalabilir.
Saprofit (çürükçül bakteri) olanlar doğada cansız ortamda çoğalır. Canlılarda
yaşayanlara parazit denir. Parazitlerden kommensal olanlar canlıların vücudunda zarar
vermeden beslenerek çoğalır. Ancak bulundukları canlının vücut direnci kırıldığında,
dokularda çoğalarak hastalık yapan kommensallere potansiyel ya da oportünist (fırsatçı)
denir. Parazitlerden patojen olanlar canlıların hücre ve dokularında çoğalarak hastalık yapar.
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Dış ortamda bulunan bütün mikroorganizmaları öldürmek her zaman gerekli değildir.
Dezenfeksiyon uygulanarak hastalık yapan yani patojen mikroorganizmaları öldürmekle de
bulaşma önlenir. Dezenfeksiyon uygulandığında hastalık yapan ve yapmayan bakterilerin
vejetatif şekilleri ile şarbon gibi hastalık yapan bakterilerin sporları ölür. Saprofit
bakterilerden bazılarının sporları çok dirençli olduğundan dezenfeksiyonla ölmez. Bunlar
hastalık yapmadığından, dezenfeksiyonla ölmemelerine önem verilmez. Dezenfeksiyon
cansız ortama uygulanır ve bu işlem yapılırken eşyaya zarar vermemelidir. Dezenfeksiyon
için kullanılan maddelere dezenfektan denir. Dezenfektan maddelerin bazıları fazla
sulandırılarak antiseptik madde gibi deriye hatta açık yaralara uygulanabilir.
Canlı organizmanın dış örtüsünde bulunan mikroorganizmaları öldürerek veya
üremesini durdurarak yerel olarak uzaklaşmasını sağlayan maddelere antiseptik,
antiseptiklerin uygulanması işlemine antisepsi denir.
Strilizasyon, herhangi bir maddenin veya cismin birlikte bulunduğu tüm
mikroorganizmaların ve bunların sporlarının öldürülmesi işlemidir. Sterilizasyonun kelime
anlamı arınma olarak ifade edilebilir.

Resim1.1: Steril ameliyathane ortamı

Bu işlemi hafif, orta, ileri derecede sterilizasyon gibi ayırma imkânı yoktur. Bu işlem
sonucunda sporsuz bakteriler, viruslar, mantarlar gibi tüm mikroorganizmalar ortadan
kaldırılır. Sterilizasyon ya yapılmıştır ya da yapılmamıştır. Bu işlemin dereceleri ya da
uygulama farklılıkları yoktur.

1.2. Sterilizasyon Amaçları
Sterilizasyonda temel ve ana amaç steril edilmek istenilen ortamdaki tüm
mikroorganizmaları yok edilmesidir.
Sterilizasyon uygulamaları pek çok bakımdan önemlidir. Öncelikle laboratuvarda
analizde kullanılacak tüm malzemenin (analiz örneği dışında) önceden sterilize edilmiş olma
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zorunluğu vardır. Aksi hâlde başta besiyerleri ve Petri kutuları olmak üzere kullanılacak
materyalden gelen mikroorganizmalar sanki analiz edilen örnekten gelmiş gibi sahte (false)
pozitif sonuçlara neden olabilir.
İkinci olarak kullanılmış malzemenin mutlaka sterilize edildikten sonra yıkanması ve /
veya çöpe atılması gereklidir. Bu kural patojenlerin etrafa yayılması tehlikesi yanında
kanalizasyona verilen canlı mikroorganizmaların doğal dengeleri bozmaması açısından da
önemlidir.

1.3. Steril Ortamın Özellikleri
Steril edilecek olan eşyanın sterilizasyondan sonra tekrar kontamine olmaması (steril
olma özelliğini kaybetmiş) için dış ortamla ilgisinin kesilmesi lazımdır. Gerekli önlemler
alınmamış steril eşya, havada bulunan tozlarla ve tozlar üzerindeki mikroorganizmalarla
kirlenir ve sterilitesi bozulur. Bundan dolayı, steril edilecek eşya uygun poşetler içinde veya
alüminyum folyo ile sarılarak ya da tromel gibi kaplar içinde steril edilir. Herhangi bir işlem
yapılırken açılacak steril kabın ağzının alevden geçirilmesi ve mümkün olduğu kadar kısa
sürede tekrar kapatılması gerekir.

Resim 1.2: Sterilizasyon ünitesi

1.4. Sterilizasyonun Kullanım Alanları
Tıpta çeşitli amaçlar için sterilizasyon işlemlerinden yararlanılır. Cerrahide
enfeksiyonlardan korunmak için dokulara temas edecek aletlerin steril edilmesi gerekir.
Vücuda şırınga edilecek ilaçların da steril olması gereklidir. Mikrobiyolojide de sterilizasyon
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en önemli işlemlerden biridir. Çalışılan ortam, kullanılan alet ve gereçler, besiyerleri
mikroorganizmalardan arındırılmadıkça
mikrobiyolojik
çalışmaların
yürütülmesi
imkânsızdır.
Gıda endüstrisi de sterilizasyonun kullanıldığı temel alanlardan biridir. Tüketicilerin
kullanımına sunulan gıda ürünlerinin elde edilmesinden üretimine, paketlenmesi ve
tüketiciye ulaşımına kadar steril olma özelliğini taşıma gerekir.
Diğer kullanım alanları ise kozmetik ürün sterilizasyonu, ambalaj malzemelerinin
sterilizasyonu, hayvan yemi ve pet gıdaların patojen mikroorganizmalardan arındırılmasıdır.

1.5. Sterilizasyonda Kullanılan Cihaz Çeşitleri
Günümüzde teknolojinin gelişmesine parallel olarak sterilizasyon işlemi için
kullanılan cihazlarda gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Sterilizasyon edilecek malzemenin çeşidine
ve sterilazyon sürelerine göre farklı cihazlar tercih edilmiştir. Yaygın olarak kullanılan
sterilizasyon cihazlarını ve temel çalışma sistemleri ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak izah
edilecektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sterilizasyon cihazları, steril edilmesi planlanan teçhizat ve sarf malzemeleri için steril
ortam oluşturulma tedbirlerini alınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Temel iş güvenliği tedbirlerini alınız.
 Sterilizasyon cihazı servis el kitabını
okuyunuz ve talimatları takip ediniz.
 Sterilizasyon cihazı kurulumu için uygun
ortam şartı gerekliliklerini tespit ediniz.
 Ortam şartlarını (sıcaklık, nem,
havalandırma ) kontrol ediniz.
 Mevcut tesisatın, cihazı çalıştırmaya
uygunluğunu kontrol ediniz. Eğer priz
topraksız ise haricî topraklama hattı çekiniz.
 Ortamın sterilzasyona uygunluğunu kontrol
ediniz.
 Steril edilecek teçhizat ve sarf malzemenin
sterilzasyon sonrası muhafaza edileceği
ortam şartlarını kontrol ediniz.
 Teçhizat ve sarf malzemenin kontamine
olmasına neden olacak çevresel faktörleri
not alnız.
 Elde edilen bilgiler ışığında ortamın
sterilzasyon cihazları, steril edilecek teçhizat
ve sarf malzemelerin muhafaza edilmesi için
steril ortam oluşturup oluşturmadığına karar
veriniz.

 Ortam tespiti yapmadan önce mutlaka
biyolojik ve kimyasal risklere karşı
önlem alınız.
 Steril edilmemiş ve steril edilecek
teçhizat ve sarf malzemelerin aynı
ortamda bulunmamasına dikkat
ediniz.
 Kullanıcı güvenliğini ön planda
tutacak tedbirleri gözardı etmeyiniz.
 Enfeksiyon riskine karşı kullanıcı ve
yetkili personel haricî kişilerin tespit
edilecek ortama girmesini önleyecek
tedbirleri gözönünde bulundurunuz.
 Not alırken mutlaka titiz olunuz ve
her türlü ayrıntıyı gözönünde
bulundurunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Temel iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
2. Sterilzatör cihazı servis el kitabındaki talimatlara göre
işlemlerinizi gerçekleştirdiniz mi?
3. Sterilizasyon cihazı kurulumu için uygun ortam şartı gerekliliklerini
tespit ettiniz mi?
4. Ortam şartlarını (sıcaklık, nem, havaladırma) kontrol ettiniz mi?
5. Mevcut tesisatın, cihazı çalıştırmaya uygunluğunu kontrol ettiniz
mi? Eğer priz topraksız ise harici topraklama hattı çektiniz mi?
6. Ortamın sterilzasyona uygunluğunu tespit ettiniz mi?
7. Steril edilecek teçhizat ve sarf malzemenin sterilzasyon sonrası
muhafaza edileceği ortam şartlarını kontrol ettiniz mi?
8. Teçhizat ve sarf malzemenin kontamine olmasına neden olacak
çevresel faktörleri not aldınız mı?
9. Elde edilen bilgiler ışığında ortamın sterilzasyon cihazları, steril
edilecek teçhizat ve sarf malzemelerin muhafaza edilmesi için steril
ortam oluşturup oluşturmadığına karar verdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.

( ) Dezenfeksiyon cansız ortama uygulanır.

2.

( ) Sterilizasyon tüm mikroorganizmalardan ve bunların sporlarından arınmak
demektir.

3.

( ) Canlı organizmanın dış örtüsünde bulunan mikroorganizmaları öldürerek
veya üremesini durdurarak yerel olarak uzaklaşmasını sağlayan maddelere
antiseptik denir.

4.

( ) Sterilizasyon yalnızca mikrobiyoloji uygulamalarında kullanılır.

5.

( ) Kontamine olmuş malzemeler tekrar steril edilmelidir.

6.

( ) Antiseptiklerin uygulanması işlemine sterilizasyon denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Sterilizasyon yöntemlerini ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bir mikrobiyoloji laboratuvarına giderek yapılan çalışmalar hakkında bilgi
alınız.



Sterilizasyon amaçlı kullanılan kimyasal gazları araştırınız.



Bir sağlık kuruluşuna giderek otoklavların kullanımı hakkında bilgi alınız.

2. STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ
2.1. Sterilizasyon Çeşitleri
Mikroorganizmalar bilinmeden ve bunları ortadan kaldırma düşüncesi olmadan önce
insanlar deneme yanılma yoluyla buldukları yöntemleri kullanarak besinlerin
mikroorganizmalar tarafından bozulmalarını önleyici çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir.
Besin maddelerinin muhafazasında ısıtma, kurutma, tuzlama, şekerleme, mayalama,
asitlendirme, baharat ve kokulu maddelerle muamele etme işlemleri çok eskiden beri ve
günümüzde kullanılan yöntemlerdir. Ülkemizde yanan kükürt dumanı ile kayısıları saklama
hâlen kullanılmaktadır.
Kutsal kitaplar temizlik, beslenme, cüzzamdan korunma, atık maddelere karşı dikkatli
olma üzerine öğütlerle doludur. Ayrıca, tarihte Büyük İskender’in insanların dışkılarından
korunmak için kamp yerini her gün başka yere naklettirdiği, ordusunun içme suyunu
kaynattırdığı, hayvan pisliklerini gömdürdüğü, köprü ve diğer yapılarda kullanılan ağaçları
çürümeye karşı korumak için zeytinyağı ile kaplattığı bildirilmektedir.
Günümüze kadar ilk bulunan dezenfektanların daha etkin ve daha az yan etkilere sahip
olanlarını geliştirmek için yoğun çabalar sarf edilmiş ve birçok dezenfektan madde
kullanıma sunulmuştur. Ayrıca sterilizasyon ve dezenfeksiyon amaçlı birçok aletin yapılması
ve uygulamalarla ilgili teknolojik gelişmeler kaydedilmiştir.
Şimdi günümüzde sterilzasyon için kullanılan yöntemleri ayrıntılı biçimde
inceleyelim.
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Tablo 1.2: Sterilizasyon uygulamaları çeşitleri

2.2. Isı (Sıcaklık) ile Yapılan Sterilizasyon
Bu yöntem, yüksek sıcaklıkta mikroorganizma proteinlerinin koagule olması temeline
dayanır. Uygulanması kolay ve ucuz olduğundan ve güvenilir sonuç verdiğinden, en sık
kullanılan sterilizasyon yöntemidir. Bu işlemde steril edilecek olan madde veya eşyanın ısıya
dayanıklı olması gerekmektedir.
Isı ile sterilizasyonu etkileyen faktörler şunlardır:


Isı derecesi: Steril edilecek maddenin cinsine göre ısı yükselmesiyle daha kısa
sürede sterilizasyon sağlanır. Süre, ısı derecesi ile ters orantılıdır. Isı derecesi
yükseldikçe sterilizasyon süresi kısalır.



Ortamın nemi: Nem arttıkça daha düşük ısı derecelerinde, daha kısa
zamanda sterilizasyon sağlanır. Mikroorganizma içindeki
su miktarı
arttıkça da sterilizasyon kolaylaşır. Çünkü proteinler daha çabuk koagule olur.
İçlerinde çok az oranda su bulunan bakteri sporları sıcaklığa çok dayanıklıdır.



pH: Asidik veya bazik
sterilizasyon etkisi görülür.



Osmotik basınç: Ortam basıncının az veya çok olması sterilizasyonu
kolaylaştıracaktır.

ortamlarda

nötr

ortama

göre

daha

kolay

2.2.1. Alevden Geçirme
Mikroskobik preparatların tespiti, içerisinde besi yeri bulunan petri kutuları, tüp
erlenmayer gibi cam malzemeler kullanım öncesi ve sonrasında alevden geçirilerek sterilize
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edilir. Sporlu basiller bulaşan ameliyathane, kesimhane, kasap reyonları vs. alevle (pürmüz)
yakılarak veya alevden geçirilerek sterilize edilebilir.

Resim 2.1: Alevden geçirme

2.2.2. Mikro Dalga Sıcaklığı
X ışınları, dalga boyu büyük olduğundan, mikrobisit (mikrop öldürücü) özelliktedir.
Gama ışınları bakterisitdir, derinlere nüfus edebilir, tüm alan ışınlanabilir ve zararlı
etkilerinden dolayı fazla kullanılmaz. Beta ışınları, ışığa yakın hızda hareket ederler, ortama
kolay diffüze (yayılma) olur ve suların sterilizasyonunda kullanılır.

2.2.3. Kuru Havalı Sterilizasyonlar
Kuru sıcak hava ile çalışılan sterilizatörlere genel olarak Pasteur fırını denmektedir.
Bu fırınlar, ısı kaybını önlemek için, arasında yalıtım bulunan çift çeperli yapıdadır.
Hastanelerde ve özellikle küçük sağlık kuruluşlarında, muayenehanelerde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Kuru hava sterilizatörleri ve etüvler kuru hava ile sterilizasyon yapan
cihazlardır.
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Resim 2.2: Kuru hava sterilizatörünün genel resmi








A: Kuru hava sterilizatörünün kabin kapısı
B: LED yapılı sıcaklık ve zaman göstergesi
C: Sıcaklık ve zaman ayarları
D: Koruma amaçlı termostat ayarı
E: Açma/ kapama anahtarı
F: Sigorta yuvası

Avantajları







Pratik ve ucuz bir yöntemdir, kurulması ve bakımı kolaydır.
Metal ve ucu keskin aletlerde korozyona neden olmaz.
Isıya dayanıklı, ancak nemden etkilenen ya da buhar geçirgen olmayan, buharla
steril edilemeyen malzemelerin sterilizasyonu için uygundur.
Sterilizasyon sonrası kurutma problemi yoktur.
Yağ gibi suda çözünmeyen maddelere karşı etkindir.
Ağzı kapalı kaplar sterilize edilebilir.

Dezavantajları








Nemli ısıdan daha az etkilidir, sporlar kuru ısıya nemli ısıdan daha dirençlidir.
Yöntem, ısıya duyarlı malzemelerde (plastik, kauçuk vb.) kullanılamaz.
Yüksek ısı, pamuk ve kâğıt ürünlerinde kömürleşmeye neden olabilir
(Pamuk söz konusu olduğunda ısı 204°C’yi geçmemelidir.).
Malzemelerin lehim içeren kısımlarında erime olabilir.
Çok yüksek ısı ve daha uzun süre uygulama gerektirir.
Sterilize edilen malzeme türüne, paketin kalınlığına bağlı olarak farklı
sıcaklık ve uygulama zamanı gerektirir.
Paketlemede kullanılan yüksek ısıya dayanıklı malzeme türü sınırlı sayıdadır.
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Pasteur fırında steril edilebilen malzemeler














Buhar geçirgen olmayan, ısıya dayanıklı medikal aygıtlar ve ürünler
Buharın zarar verdiği aletler (Nemli ısı metal aletlerde, özellikle de ucu keskin
metal aletlerde aşınmaya, iğnelerde oksitlenmeye neden olabilir.)
Cam malzeme (beher, küçük şişe, petri kutusu, pipet, lam, cam enjektör, test
tüpleri vb.), (Cam malzeme kesinlikle ıslak olmamalıdır.)
İnorganik maddelerden yapılı tüm eşyalar (porselen, toprak kaplar, emaye vs.)
Madeni eşyalar
Toz hâlindeki maddeler
Süzgeç kâğıtları, gazlı bez
Parafin, bal mumu, yağ, gliserin, vazelin, merhem gibi yarı sıvı maddeler
Hastanede kullanılan, yüksek ısıya dayanıklı olan kritik araç gereçler
Diş hekimliğinde kullanılan yüksek ısıya dayanıklı olan yarı kritik özellikteki
araç gereçler

2.2.4. Basınçlı Buhar Sterilizatörleri
Bu işlemde doymuş su buharı ile çalışan otoklav adı verilen cihazlar kullanılır.
Bilindiği gibi normal atmosfer basıncında buhar sıcaklığı 100°C’dir. Bu sıcaklıkta bazı
sporlar uzun süre canlılıklarını sürdürebilir. Basınçlı buharın yüksek sıcaklığı hücredeki
proteinlerin koagulasyonuna neden olur. Yüksek sıcaklığa ek olarak basınçlı buharda
bulunan bol miktardaki su hızlı bir ısıtma ve hücre içine giriş özelliği ile proteinlerin
koagulasyonunu hızlandırır ve hücrenin ölümüne neden olur.
Otoklav, yüksek basınca dayanıklı çift çeperli ve metalden yapılı bir cihazdır. Değişik
şekillerde (kare, dikdörtgen) olabilen otoklavlarda, kazanın içine su koymayı sağlayan bir
musluk, hava ve buhar çıkmasını sağlayan bir musluk, manometre ve emniyet supabı vardır.
Ayrıca buharın dışarı çıkmasını sağlayan bir musluk daha vardır. Otoklavlar elektrik enerjisi
ile çalışır. Buhar kazan içinde üretilir. Hava açık vanadan, kazan doymuş buhar ile
doluncaya kadar geçer.
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Resim 2.3: Otoklav ve prensip yapısı




A: Otoklav
B: Otoklav prensip şeması

Kazan tamamen doymuş buhar ile dolunca vana kapatılır, ısıtmaya devam edilerek
basınç ve sıcaklık artırılır. Otoklavda sterilizasyon için işlemin 15-20 dakika uygulanması
yeterlidir. Sterilizasyon işlemi esnasında buhar sıcaklığı 134°C’dir. Daha sonra buhar vanası
açılarak buharın dışarı çıkması sağlanır. Basıncın sıfıra düştüğü manometreden kontrol
edilerek otoklavın kapağı dikkatlice açılır. Sterilizasyon için beklenilen süre, otoklavdaki
tüm materyaller için etkili olmalı, sterilizasyon sıcaklığına ulaşmak için yeterli olmalı ve
bütün organizmaların öldürülmesi için istenilen sürede olmalıdır.
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Resim 2.4: Otoklav ile sterilizasyon için paketleme






A: Cerrahide kullanılan bazı tıbbi aletler
B: Paketleme için kullanılan çift katlı ambalaj
C: Paketlenmiş cerrahi aletler
D: Otoklava yerleştirilen cerrahi aletler

2.3. Süzme ile Yapılan Sterilizasyon
Havada veya sıvı çözeltilerde bulunan mikroorganizmaları bazı gözenekli
materyallerle (uygun filtrelerle) filtre ederek steril etmek mümkündür. Günümüzde
laboratuvarlarda özellikle membran filtreler kullanılmaktadır. Membran filtreler ince
kâğıtlardan, inert selüloz esterlerinin gözenekli materyallerle birleşiminden ve polimerden
yapılmış olup gözenek çapları belirli boyutlarda hazırlanmaktadır. Filtre gözenek çapları bazı
büyük protein moleküllerinin geçebileceği boyutlarla küçük virus partiküllerinin
geçebileceği boyutlara kadar farklı genişliktedir. Gözenek çapları tüm bakteriler için 0.2 µm,
maya hücreleri için 3 µm, virüsler için 0.2 µm olarak belirlenmiştir. Filtrelerin en çok
kullanıldığı uygulama alanı havada buluna partikül ve mikroorganizmaların tutularak ortam
havasının temizlenmesi işlemidir. Bu amaçla en çok HEPA filtreler kullanılmaktadır. HEPA
filtreler ameliyathane gibi steril havaya ihtiyaç duyulan ortamların hava sterilizasyonu
amacıyla kullanılır. HEPA filtrelerin gözenek çapları 0.3 µm olup %99.97 verimlilikle
çalışmaktadır. Bu tip filtrelerin verimli olarak kullanılabilmesi için periyodik olarak kontrolü
yapılmalı, temizlik ve değişim işlemleri aksatılmamalıdır.
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Resim 2.5: Hepa filtre

Bunun dışında, steril hava ihtiyacının ortaya çıktığı bakteri ekimi yapılan birimlerde
kabin hâlinde filtreleme sistemleri mevcuttur. Bu filtreler bakteri ekimi sırasında numunelere
istenmeyen bakterilerin ve sporlarının ulaşmasını önlemektedir. Bu tip kabinlere Laminar
Flow kabinleri adı verilmektedir.

2.4. Kimyasallar ile Sterilizasyon
Dezenfeksiyon ve antisepsi sıklıkla kimyasal maddelerle yapılır. Kimyasal maddelerin
mikroorganizmalar üzerine öldürücü veya üremeyi durdurucu özelliklerini etkileyen çeşitli
faktörler vardır. Bunlar aşağıdaki başlıklarda toplanabilir.


Dezenfektan maddenin konsantrasyonu: Dezenfektan maddenin etkisi
konsantrasyonuyla doğru orantılı olarak artmaktadır.



Etki süresi: Dezenfektan veya kimyasal maddenin mikroorganizmalar üzerine
etkili olabilmesi için belirli bir süre geçmesi gerekir. Etki süresi uygulanan
kimyasal maddeye ve uygulandığı ortam şartlarına göre değişir.



Isı: Isı arttıkça dezenfektan maddenin etkisi de buna paralel olarak artar. Her
10°C’ lik ısı artımı öldürücü etkiyi en az bir kat artırmaktadır. Dezenfektan
içerisinde fenol gibi maddelerin varlığında bu oran 5-10 kata ulaşmaktadır.



pH: Ortamın pH' ı ne kadar nötrden uzak olursa etki o denli artar.



Organik maddeler: Ortamda bulunan organik maddeler dezenfeksiyon
işlemini olumsuz yönde etkiler.
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2.4.1. Etilen Oksit ile Sterilizasyon
Etilen oksit, ısıya duyarlı olan kıymetli araç gerecin steril edilmesi için hastanelerde
yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Aletler için oksitleyici ve aşındırıcı etkisi
olmayan, nüfuz yeteneği yüksek, doğru kullanıldığında çok etkili bir gaz dezenfektandır.
Etilen oksit 10.8°C’nin altında sıvı, bunun üzerinde gaz durumunda olan, saf hâlde çok
zehirli, tahriş edici ve patlayıcı özellik gösterir. Etilen oksit 50°C’de 3 saat süren bir işlem
sonucunda yaşayan tüm mikroorganizmaları öldürmektedir. Ancak gazın toksin etkisi
sebebiyle sterilizasyon işleminden sonra 4 saat ile 7 gün arasında değişen sürelerde
havalandırılması gerekmektedir. Ticari olarak saf hâlde bulunmaz. Karbondioksit gazı ile
karışımları satılmaktadır.
Belirli ısı, nem, basınç ve sürede otoklav veya benzeri aletler içinde uygulanır. Aletin
iç hacmi kullanılması gerekli etilen oksit miktarını doğrudan etkiler. Etilen oksit normalde
naylonun içine geçebilir ve hiçbir zarar vermez. Sterillenecek aletler öncelikle naylon kapla
dış ortamdan hava almayacak şekilde ambalajlanır. Daha sonra etilen oksit otoklavı içine
yerleştirilir.

Resim 2.6: Kimyasal gaz sterilizasyon cihazları





A: Sterilizasyon sırasında kimyasal gaz kullanan bir sterilizatör
B: Etilen oksit sterilizatörünün kabin ve panel görüntüsü
C: Etilen oksit sterilizatörü
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Etilen oksidin sterilizasyon işlemi sonrası doğaya bırakılması zararlı etkilerinden
dolayı çok sakıncalıdır. Bu nedenle nötralizasyon kimyasallarıyla tepkimeye sokularak sıvı
hâlde kanalizasyona verilebilecek kadar zararsız hâle getirilmektedir. Bu gaz sterilizasyon
yönteminin en büyük dezavantajıdır. Ayrıca hava ile doğrudan temasında yanıcı ve parlayıcı
özellikler gösterebilir.

2.5. Işınlama ile Sterilizasyon
Isı ve diğer yöntemlerle steril edilemeyen ortamların sterilizasyonunda ışınlardan
yararlanılır. Kullanım alanı sınırlıdır. Bu ışınların çevreye de etkili olmaları nedeniyle sınırlı
olarak ve önlem alınarak uygulanmaları gerekir.

2.5.1. UV Işınları ile Sterilizasyon
UV (ultraviole-mor ötesi) ışınları iyonize ışınların aksine radyasyon enerjileri azdır.
Bu nedenle daha çok havayı ve yüzeyleri dezenfekte etmek için kullanılır. Ameliyathaneler,
doku kültürü yapılan odalar, antibiyotiklerin hazırlandığı odalar UV ışınların kullanılabildiği
yerlere örnek olarak gösterilebilir. Suların sterilizasyonu için de UV ışınları kullanılabilir.
UV ışınları kullanırken dikkat edilecek noktalar bulunmaktadır:









UV kaynağı ile dezenfekte edilecek eşya arasında bir engel olmamalıdır.
Gözde katarakt ve deride iritasyon yapması nedeni ile gözlükle veya cam
arkasından gözleme yapılmalıdır.
Ortam sterilizasyonu amacıyla kullanıldığı durumlarda ışın kaynağının
yerleştirildiği yerin tüm ortamı gören bir nokta olmasına özen gösterilmelidir.
Kullanma süresine dikkat edilmeli, kullanılacağı ortamda insanlar dışarı
çıkarılmalıdır.
Etkisi azaldığında lamba değiştirilmelidir.
Uzun süreli kullanımlardan sonra ortam havalandırılmalıdır. Pratikte iki şekilde
kullanıldıkları görülmektedir.
Kabin içine uygulanan UV ışınlar ile ekipman sterilizasyonu gerçekleştirir.
UV lambalar ile ortam sterilizasyonu sırasında içeride insan bulunmaması
gerekmektedir. Bu sebeple laboratuvarlarda bu lambalar geceleri çalışma
olmayan saatlerde çalıştırılır.
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Resim 2.8: UV sterilizatörler




A: Kabinli ekipman sterilizatörü,
B: Tavana yerleştirilmiş ortam UV sterilizatörleri

2.5.2. X Işınları ile Sterilizasyon
Gama ışınları, beta ışınları gibi iyonize olabilen partikül ışınlar da sterilizasyon amacı
ile kullanılabilse de uygulama alanlarının sınırlı ve insan sağlığı yönünden tehlikeli olması
nedeniyle çok az kullanılır. En büyük kullanım yerleri endüstriyel alanlardır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Steril edilmesi planlanan teçhizat ve / veya sarf malzeme için uygun sterilzasyon
yöntemini tespit ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Temel ve özel iş güvenliği tedbirlerini alınız.
 Steril edilmesi planlanan teçhizat ve/veya sarf

malzemesi için liste hazırlayınız.
 Eldeki sterilzatör cihazlarının listesini çıkarınız.
 Sterilizatör cihazlarının sterilizasyon yöntemlerini
not alınız.

 Steril edilmesi planlanan teçhizat ve/veya sarf
malzemesi için uygun yöntemleri not ediniz.
 Sterilzatör cihazları ve steril edilmesi planlanan
teçhizat ve/veya sarf malzemesinin listesini aşağıdaki
tablo formatına getiriniz.
 Tabloda cihaz-malzeme eşleşmesini gerçekleştiriniz.

Cihazların sterilzasyon
yöntemlerini not alırken
bilgilerinizi modülden teyit
ediniz.
Steril edilecek malzemelerin
sterilizasyon ne yöntemle steril
edileceğini tespit ederken
mümkün olduğunca en işlevsel
yöntemi seçiniz.

Steril edilmesi planlanan teçhizat ve / veya sarf malzemesi
Sterilizatör
Cihazı
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Temel ve özel iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
2. Eldeki sterilzatör cihazlarının listesini çıkardınız mı?
3. Sterilizatör cihazlarının sterilizasyon yöntemlerini not aldınız mı?
4. Steril edilmesi planlanan teçhizat ve/veya sarf malzemesi için
uygun yöntemleri not ettiniz mi?
5. Sterilzatör cihazları ve steril edilmesi planlanan teçhizat ve/veya
sarf malzemesinin listesini aşağıdaki tablo formatına getirdiniz mi?
6. Tabloda cihaz-malzeme eşleşmesini gerçekleştirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Asidik veya bazik ortamlarda nötr ortama göre daha kolay sterilizasyon etkisi
görülür.

2.

( ) X ışınları suyun sterilizasyonunda kullanılmaz.

3.

( ) Etüv cihazı sterilizasyon işlemi için kullanılamaz.

4.

( ) Buharlı sterilizatörler kuru hava sterilzatörlerine nazaran daha güvenilirdir.

5.

( ) Buharlı sterilzasyon işleminde sürenin önemi yoktur.

6.

( ) Hepa filtrelerin uygulama alanı havada buluna partikül ve mikroorganizmaların
tutularak ortam havasının temizlenmesi işlemidir.

7.

( ) Etüv cihazları her türlü pişirme işleri için kullanılabilir.

8.

( ) Etüv cihazlarında sterilizasyon işlemi en fazla 10 dakikada tamamlanır.

9.

( ) Kuru hava ile sterilizasyon yapan fırınların genel adı Pasteur fırınıdır.

10.

( ) Etilen oksit yanıcı ve parlayıcı bir sterilizasyon gazıdır.

11.

( ) Etilen oksit toksin bir madde değildir.

12.

( ) Işınlama ile sterilizasyon UV ve X-ray olmak üzere iki şekilde olur.

13.

( ) Yüksek sıcaklıklarda sterilizasyon süresi azalacaktır.

14.

( ) Etilen oksitin toksin etkisi sebebiyle steril edilecek malzemenin sterilizasyon
işleminden sonra 4 saat ile 7 gün arasında değişen sürelerde havalandırılması
gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Sterilizasyon cihazlarının elektriksel bağlantıları ve besleme ünitelerini kontrol
edebileceksiniz

ARAŞTIRMA


Besleme devrelerinde kullanılan trafoları araştırınız, bulup inceleyiniz.



İnternette “regüle” konusunda araştırmalar yapınız.



Doğrultma devrelerini, işlevini ve çeşitlerini araştırınız.



Besleme devrelerinde filtreleme nedir? Araştırınız.

3. STERİLİZATÖR CİHAZLARI
ELEKTRİKSEL BAĞLANTILARI VE
BESLEME ÜNİTELERİ
3.1. Sterilizatör Cihazlarının Elektriksel Özellikleri

Şekil 3.1: Kuru hava sterilizatör cihazı elektriksel blok şeması

Cihazın elektronik kartında ısı kontrol, zaman kontrol ve dijital görüntüleme gibi
sistemler bulunmaktadır. Kabin içi sıcaklığı kullanıcı tarafından belirlenen değerin altında
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ise anahtar (switch) olarak düşünebileceğimiz ısı kontrol sisteminin ısıtıcıların enerji yolunu
kapattığına emin olabiliriz. Ayrıca kullanıcı, bir zaman değeri seçerse zamanlayıcı geri
sayıma başlar ve süre tamamlanana kadar ısıtıcıların ısınmasına izin verir. Zaman
dolduğunda ise kullanıcıyı sesli ikaz ederek ısıtıcıların enerjisini keser.
Termostat, elektronik sistemlerin dışında ve onların hataları durumunda tehlike
yaşanmasını önlemek amacıyla sisteme dâhil edilmiş ısı kontrollü bir anahtardır. Kullanıcı,
mekanik olarak üzerindeki sıcaklık değerini düzenler. Termostatın sıcaklık sensörünün ucu,
kabin içerisine uzanır ve kabin içi sıcaklığı takip ederek termostata bu bilgiyi taşır. Kabin içi
sıcaklığı tehlikeli değerlere yükseldiğinde termostatın görevi, ısıtıcıların devresini açmak ve
daha fazla ısınmayı engellemektir.
Thermocouple (termokupl ) iki farklı metalin yan yana bağlanması ile elde edilen ve
ortam sıcaklığına bağlı olarak mV (milivolt) düzeyinde gerilim oluşturan bir sıcaklık-gerilim
dönüştürücüsüdür. Sanayi uygulamalarında en sık karşılaşılan ısıldönüştürücü termokupldur.
Sistemin elektronik kartı dâhilinde bulunan ısı kontrol sistemi, kabin içi sıcaklık
verisini termokupl sayesinde alır ve buna bağlı olarak ısıtıcıların enerjilenmesi veya
enerjilenmemesi konusunda uygulamayı yapar.

Şekil 3.2: Buharlı sterilzatör cihazının elektriksel şeması

Buharlı sterilizatör cihazlarında bulunan besleme devreleri aynı devre kartı üzerinde
bulunabileceği gibi ayrı üniteler hâlinde de bulunabilir. Elektronik kontrol kartlarında
besleme gerilimi olarak çeşitli gerilimler kullanılmaktadır. Besleme voltajları çoğunlukla 5V,
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12V veya 24 V gibi değerlerde olabilir. Besleme devreleri sonraki bölümlerde daha ayrıntılı
şekilde işlenecektir.

3.2. Sterilizatör Cihazlarının Besleme Devre Şeması
Sterilizatör cihazlarının kartlarını besleyen bir besleme devreleri vardır. Bu devre
anakartın üzerinde olabileceği gibi ayrı bir kart üzerinde de yerleştirilmiş olabilir. Dijital
elektronik sisteminin besleme gerilimi +5V’tur ve bu tip cihazların beslemeleri +5 Volt
gerilim üretir. Bunun yanında kontaktörün beslenmesi gereken durumlarda, kontaktör sargı
gerilimine bağlı olarak besleme devresinden ayrıca 12 veya 24 volt genlikli gerilimlerde
sağlanabilir.

Şekil 3.3: Sterilizatör besleme devre şeması







A: 220/12V besleme trafosu
B: Beslemede köprü şeklinde bağlanmış 4 adet kristal diyot
C: 220V AC şebeke geriliminin girdiği klemens
D: Besleme filtre kondansatörleri
E: Regüle entegresi LM 7805

3.3. Anakart Besleme Ünitesinin Çalışması
Trafonun girişinde 220V AC tip gerilim ölçülürken çıkışında 12V AC gerilim
gözlenir. Trafo çıkışındaki 12V AC gerilim dört diyottan oluşan köprü tip doğrultma devresi
ile DC gerilime çevrilir.
Elde edilen bu gerilim 12 V genliğe sahip bir gerilimdir ve tam olarak DC olduğundan
söz etmek için dalgalanmalardan arındırmak gerekecektir. Bunun için yüksek kapasiteli
kondansatörler kullanılarak filtre işlemi, yani salınımları nötrleme işlemi gerçekleştirilir.
Besleme devrelerinde göze çarpan büyük boyutlu elektrolitik kondansatörler filtre
kondansatörleridir. Filtre kondansatörleri Şekil 3.3‘te ‘D’ harfi ile ifade edilmişlerdir.
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Resim 3.1: Sterilizatör cihazları besleme kartı

Resim 3.1’ de örnek bir etüv cihazının devre şeması ile kart resmi verilmiştir.
Kartta gösterilen noktaların ifadeleri;






A: Termokuplun elektronik kontrol kartına bağlantı terminali olan klemens
B: Termokupldan elde edilen mili volt düzeyindeki gerilimin yükseltilmesi
görevini yapan yükselteç tümleşik devre elemanı
C: Termokupl gerilimini sayısal ifadeye çeviren analog- dijital çevirici tümleşik
devre elemanı
D: Sistemde tüm kontrol ve yönetim işlerini üstlenmiş olan mikrodenetleyici
tümleşik devresi
E: 7 segment LED’li gösterge paneli
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Resim 3.2: Sterilizatör cihazları besleme kartı







1-Besleme trafosu
2-Doğrultma diyotları
3-Filtre kondansatörleri
4-Gerilim regülatör entegresi
5-Sigorta

3.4. Isıtıcı Besleme Ünitesinin Çalışması
Kuru hava sterilizatör cihazlarının kabini, alt ve iki yan duvar olmak üzere üç noktada
kümelenmiş ısıtıcı rezistanslar ile ısıtmaktadır. Sıklıkla alt ısıtıcılar, yanlardakine oranla
daha fazla ısınarak ısı yayılımının iyi olmasını sağlar. Her bir duvarda 4 adet ısıtıcı rezistans
bulunmaktadır. Bu duvarlardaki rezistanslar, birbirlerine seri şekilde bağlıdır. Gücü ve ısıtma
kabin hacmi küçük buna bağlı olarak ısıtıcılarının çektiği akım az olan sterilizatörlerde
ısıtıcılara yol verme amacıyla röleler kullanılırken nispeten daha büyük kabin hacmine sahip
cihazlarda daha fazla akım çekildiği için kontaktör adı verilen yüksek akım kapasiteli röleler
kullanılmaktadır.
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Şekil 3.4: Kuru hava sterilzatör cihazının elektriksel şeması

Sterilizatörler, ısıtma aralıklarına ve kabin hacimlerine bağlı olarak 350 Watt ile 2000
Watt arasında güçlerde karşımıza çıkabilir. Bu güç birimi, doğrudan ısıtıcıların gücünü ifade
eder. Isıtıcıların gücüne bağlı olarak sistemin sigortasından kontaktörüne kadar birçok parça
farklılık gösterecektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Atölye ortamında bulunan sterilizatör cihazlarının besleme ünitesi üzerinde aşağıdaki
işlem basamaklarını gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Cihaza enerji gelmediğini gözlemleyiniz 
ve sigortasını test ediniz.
 Sigortanın atık olup olmadığını

gözlemleyiniz.
 Cihazı demonte duruma getirerek besleme
devresini sökünüz.

 Doğrultma devresindeki diyotları
multimetrenin kısa devre test kademesinde 
ölçünüz.
 Kısa devre durumdaki diyodu bulunuz ve 
havya pompa yardımıyla sökünüz.
 Emin olmak için diyodu tekrar ölçerek
arızalı olduğuna emin olunuz.

 Yeni bir kristal diyot alıp devreye
montajını yapınız.
 Diğer yarı iletken elemanları multimetre
ile ölçüp sağlamlıklarından emin olunuz.
 Cihazı montajlayıp yeni bir sigorta
takarak çalıştırınız.
 Kalibratör veya indikatör kullanarak
cihazın çalışırlığını test ediniz.
 Cihaz kullanıcısını bilgilendiriniz ve
servis tutanağı hazırlayıp imza altına
alınız.
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Sökme işlemine geçmeden önce cihazı
uygun bir yere taşıyınız.
Servis işlemi cihazın bulunduğu yerde
yapılamayacaksa tutanak hazırlayarak
cihazı servis atölyesine naklediniz.
Sökülen vidaları bir kutunun içerisine
koyarak kaybolmamasına dikkat ediniz.
Havya ile çalışırken plakein zarar
görmemesine dikkat ediniz.
Servis tutanağının bir kopyasını almanız
sonradan doğabilecek karışıklıkları
önleyecektir.
Kullanıcıya kullanıcı bakımı konusunda
bilgi veriniz ve kartınızı veya telefon
numaranızı bırakınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Cihaza enerji gelmediğini gözlemleyip sigortasını test ettiniz
mi?
2. Sigortanın atık olup olduğunu gözlemlediniz mi?
3. Cihazı demonte duruma getirerek besleme devresini söktünüz
mü?
4. Doğrultma devresindeki diyotları multimetrenin kısa devre test
kademesinde ölçtünüz mü?
5. Kısa devre durumdaki diyodu bulup havya pompa
yardımıyla söktünüz mü?
6. Emin olmak için diyodu tekrar ölçerek arızalı olduğundan
emin oldunuz mu?
7. Yeni bir kristal diyot alıp devreye montajını yaptınız mı?
8. Diğer yarı iletken elemanları multimetre ile ölçüp
sağlamlıklarından emin oldunuz mu?
9. Cihazı montajlayıp yeni bir sigorta takarak çalıştırdınız mı?
10. Kalibratör veya indikatör kullanarak cihazın çalışırlığını test
ettiniz mi?
11. Cihaz kullanıcısını bilgileyip servis tutanağı hazırlayıp imza
altına aldınız mı?

1.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

Regüle sözcüğü “Düzenlileştirmek” anlamına gelmektedir.

2.

LM 7805 entegresi bir regüle entegresidir.

3.

Besleme devrelerinde filtreleme amacıyla dirençler kullanılır.

4.

Sterilizatör cihazlarında besleme devresi gerilim çıkışı +5 Volt yeterlidir.

5.

Besleme trafosu girişine uygulanan 220V Volt AC gerilimi yükseltme işini yapar.

6.

Sterilizatör cihazları dijital yapılı kontrol devreleri +5 Volt ile beslenmektedir.

7.

Besleme devrelerinde doğrultma işlemi diyotlar ile yapılmaktadır.

8.

Termostatın görevi, ısıtıcıların devresini açmak ve daha fazla ısınmayı engellemektir.

9.

Kabin içi sıcaklık verisi termostat tarafından alınarak mikroişlemcili sisteme aktarılır.

10.

Sterilizatör ısıtıcıların kontrolü için röleler yeterlidir.

11.

Termokupl ortam sıcaklığına bağlı olarak bir gerilim değeri üretir

12.

Besleme trafosu çıkışında AC gerilim üretir.

13.

Elektronik devrelerin çalışması için doğrultulmuş gerilime ihtiyaç duyulur.

14.

Filtre devreleri AC gerilimi DC gerilime çevirir.

15.

Isıtıcılar için doğrultulmuş gerilime ihtiyaç duyulur.

16.

Mikroişlemciler 12V AC gerilimle beslenir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

32

ÖĞRENME FAALİYETİ-4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Sterilizatör cihazlarında montaj yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Sterilizatör cihazlarının kurulabileceği uygun ortam şartlarının neler olması
gerektiğini araştırınız ve rapor hazırlayınız.



Sterilizatör cihazı için garanti belgesi bulunuz ve inceleyiniz.



Sterilizatör cihazı için çizilmiş bir elektriksel devre şeması bulunuz, inceleyiniz.



Sterilizatör cihazı blok şemasını bulup inceleyiniz.

4. STERİLİZATÖR CİHAZLARININ
MONTAJI
4.1. Sterilizasyonun Uygunluğunu Test Eden İndikatör Çeşitleri
Sterilzasyon cihazları ile sterilizasyon işlemi gerçekleştirilirken cihazın doğru çalışıp
çalışmadığı ya da malzemenin gerçekten steril olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.
Tutarlı ve güvenilir sterilizasyon için bu kontroller düzenli olarak yapılmalıdır.
Sterilizasyon kontrolünü genel olarak üçe ayırmak mümkündür. Bunlar cihaz kontrol,
maruziyet kontrol ve steril ürün kontrolüdür.
Cihaz kontrol ürünleri elektronik test ve bowie & dick testidir. Elektronik testte
sterilizatör içerisine yerleştirilen elektronik cihaz sisteminde bulunan sensör ünitesi
yardımıyla ısı, basınç, zaman, hava kalıntısı verileri toplanarak data aktarıcılar yardımıyla
PC ortamına aktarılır. Burada analiz edilmesi sağlanır.

Resim 4.1: Otoklav cihazı elektronik test sistemi
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Bowie & dick testi, günlük kullanılan, buhar penetrasyonun ( içine sızmak)
sağlanıp sağlanmadığını gösteren bir testtir. İndikatör kartonu başarılı bir
sterilizasyonda en iyi şekilde renk değiştirerek açık renkten koyu renge dönüşecektir.

Resim 4.2: Bowie & dick testi için kullanılan indikatör

Resim 4.3: İndikatörlerin renk değişimi

Maruziyet kontrol, tıbbi aletlerin, bohça ve paketlerin sterilizasyon işlemine maruz
kalıp kalmadığını bohçaların açılmasına veya yük kontrol kayıtlarına bakılmasına gerek
kalmadan anlaşılmasına yarar. Bunun için steril edilecek her ürünün üzerine maruziyet
kontrol indikatörleri kullanılır.
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Resim 4.4: Maruziyet testi için kullanılan indikatörler

Ürün kontrol testi, sterilizasyonun her bir çevriminde kazan içine yerleştirilir ve
biyolojik ölümü ve sterilizasyon işleminin başarısını test ederek sterilize edilmesi amaçlanan
ekipmanın kullanılıp kullanılamayacağını belirler.

4.2. Sterilizatör Cihazlarının Kurulucağı Ortam Şartları
Sterilizatör cihazları üretici firmalar tarafından çeşitli testlerden geçirilerek
çalışabileceği uygun ortam şartları belirlenir. Üreticiler tarafından verilen bu bilgiler
ışığında, cihazın kullanım ömrünü ve verimli çalışmasını olumlu yönde etkileyeceği açıktır.
Sterilizatör cihazları kurulumu için uygun şartların aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.








İlk başta cihazın nakliyede hasar alıp almadığı kontrol edilmelidir.
Yerleşim yerinin kullanım amacına ve kullanıcılara uygun olup olmadığı
kontrol edilmelidir.
Kullanılacağı yere yerleştirilen cihazın düz zemin ile dört ayak temaslı olup
olmadığı kontrol edilmelidir.
Kullanıcının başka işler yapması hâlinde cihazı izleyebilme olanağı olduğu
kontrol edilmelidir.
Çevresindeki diğer cihazların kullanım sahasını işgal edip etmediği kontrol
edilmeli, başka işlemlerin cihaza tesir etmediğinden ve zarar vermeyeceğinden
emin olunmalıdır.
Cihazın kablo mesafesinde, topraklaması bulunan sağlıklı bir elektrik prizinin
olduğundan emin olunmalıdır.
Cihazın kurulacağı yerin sudan ve nemden uzak olduğundan emin olunmalıdır.
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Aksi taktirde su ve nem cihazın metal aksamına ve elektronik aksamına zarar
verebilir.
Cihazın güneş ışığından veya ısı kaynaklarından doğrudan etkilenmeyeceği bir
yerde olduğundan emin olunmalıdır.
Cihazın kabinin üstündeki havalandırma yuvasının
havalandırmayı
engelleyecek şekilde kısıtlanmadığından emin olunmalıdır.
Cihazın çalışacağı ortamın cihazın sıcaklık bakımından çalışma aralığının
dışında olmadığından emin olunmalıdır.

Şekil 4.1: Sterilzatör cihazının kurulum ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar
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Resim 4.6: Kuru hava sterilizatörünün yerleşim şekilleri

Sterilizatör cihazları yüksek akım çeken cihazlardır ve priz tertibatının çevresel
unsurlardan iyi yalıtılmış iyi topraklanmış sağlıklı bir tesisata bağlı olması gerekir. Diğer
cihazlarla birbirlerinin kullanım alanını kısıtlayacak kadar yakın kurulmamalıdır.
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Resim4.5: Otoklav cihazının hatalı yerleşimi

Sterilizatör cihazları nem veya ısı kaynaklarıyla doğrudan temas hâlinde
bulunmamalıdır. Yukarıda otoklav cihazının lavabo yanına hatalı şekilde yerleştirildiğine
dikkat ediniz.

Resim 4.7: Sterilizatör cihazının uygun yerleşim şekilleri

4.3. Sterilizasyon Cihazı Montajında Dikkat Edilecek Hususlar
Sterilizatör cihazları hassas yapıları sebebiyle taşınmasından kurulmasına tüm işlemler
uygun ekipman ve tecrübeli elemanlar ve teknisyenler tarafından yapılmalıdır. Aşağıda tüm
bu işlemler sırasıyla ve maddeler hâlinde ifade edilmiştir.
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Cihazın ağırlığından dolayı, tüm taşıma ve nakliye uygun taşıma donanımıyla
ve tecrübeli elemanlarca yapılmalıdır.
Cihazın karton kutu ambalajını açınız.
Bazı modellerde nakliye sırasında oluşabilecek hasarları önlemek için
cihaz kabin kapısı monte edilmemiş olabilir. Bu durumda kapıyı kullanım
talimatına uygun olarak monte ediniz.
Elektrik hattınızın cihazınızın gücüne uygun olup olmadığını kontrol
ediniz.
Uygun değilse yeni bir hat çekiniz.
Kullanacağınız prizin topraklama bağlantısının durumunu multimetre ile kontrol
ediniz.
Eğer topraklama uygun değilse yeni bir topraklama hattı çekiniz.
Cihazın raflarının kirişlerini kutudan çıkarıp raflarını kullanmak istediğiniz
uygun yüksekliğe monte ediniz.
Cihazın raflarını kutusundan alıp az önce taktığınız kirişlere yerleştiriniz.
İlk çalıştırma sırasında sıcaklık kalibratörü kullanarak cihazın yeterli ısıya
ulaştığını test ediniz.
Cihaz teslim tutanağını hazırlayıp alıcı yetkilisi ile imza altına alınız.
Cihaz garanti belgesini hazırlayıp teslim ediniz.
Teslim tutanağının bir kopyasını mutlaka alınız.
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4.4. Teslim Tutanağı Örneği
CİHAZ TESLİM TUTANAĞI

…./…./200.. tarihli ihale gereği teslimatı yapılması gereken
………………. marka ve ……………… model Otoklav Cihazının teslimatı ve
kurulup çalışır teslimatı işlemi yapılmıştır.
Cihazın Garanti Belgesi ve kullanım kılavuzunun teslimatı işlemi
yapılarak gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
İş bu tutanak teslim eden teknisyen ve teslim alan işletme müdürü
tarafından imza altına alınmıştır.

…./…./20...
Teslim Eden

…../…../20...
Teslim Alan

İsmail GEÇE
Teknisyen

Menekşe GEÇE
İşletme Müdürü
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4.5. Garanti Belgesi

Resim 4.8: Otoklav cihazı garanti belgesi ön yüzü
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Resim 4.9: Otoklav garanti belgesi arka yüzü
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Otoklav cihazının kurulum işlemini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Otoklav cihazı servis el kitabını okuyup ve 
talimatları takip ediniz.
 Temel ve özel iş güvenliği tedbirlerini alınız.
 Ortam şartlarını kontrol ediniz.

 Mevcut tesisatın, cihazı çalıştırmaya
uygunluğunu kontrol ediniz. Eğer priz

topraksız ise harici topraklama hattı çekiniz.
 Otoklav cihazının servis el kitabındaki

montaj talimatlarına uygunluğunu kontrol
ediniz.
 Cihazın akım kaçaklarını elektriksel güvenlik
analizörü ile kontrol ediniz.
 Cihazın fiziksel kontrolünü yapınız.
 Cihazın arıza bilgisini sorgulayınız.
 Cihazı boş olarak çalıştırarak kalibratör veya
indikatör yardımıyla çalışırlığını test ediniz.
 Kullanıcıyı cihazın kullanımı ve bakımı
konusunda bilgilendiriniz.
 Teslim tutanağını doldurup alıcı yetkili ile
birlikte imza altına alınız.
 Garanti belgesini doldurunuz ve imzalayıp
alıcı yetkiliye teslim ediniz.
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Kurulum işlemini yaptıktan sonra
mutlaka kullanıcıya bilgilendirme
yapınız.
Cihazın kullanım kılavuzunu kullanıcıya
teslim ediniz.
Alıcı yetkiliye servis telefon
numaralarını mutlaka veriniz.
Kurulumu yapacağınız yeri ısı ve nem
bakımından gözden geçiriniz. Uygun
olmayan yere kurulum yapmayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.

Evet

Hayır

Otoklav cihazı servis el kitabını okuyup ve talimatları takip
ettiniz mi?
Temel ve özel iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
Ortam şartlarını kontrol ettiniz mi?
Mevcut Tesisatın, cihazı çalıştırmaya uygunluğunu kontrol
ettiniz mi? Eğer priz topraksız ise haricî topraklama hattı
çektiniz mi?

Otoklav cihazının servis el kitabındaki montaj talimatlarına
uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
6. Cihazın akım kaçaklarını elektriksel güvenlik analizörü ile
kontrol ettiniz mi?
7. Cihazın fiziksel kontrolünü yaptınız mı?
8. Cihazın arıza bilgisini sorguladınız mı?
9. Cihazı boş olarak çalıştırarak kalibratör veya indicator
yardımıyla çalışırlığını test ettiniz mi?
10. Kullanıcıyı cihazın kullanımı ve bakımı konusunda
bilgilendirdiniz mi?
11. Teslim tutanağını doldurup alıcı yetkili ile birlikte imza
altına aldınız mı?
12. Garanti Belgesini doldurup ve imzalayıp alıcı yetkiliye
teslim ettiniz mi?

5.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

Sterilizatör cihazları mutlaka güneş gören bir yere kurulmalıdır.

2.

Otoklav cihazları kurulurken su tesisatına ihtiyaç duymazlar.

3.

Etüv cihazları su ve nemden uzak kalacak şekilde konumlandırılmalıdır.

4.

Cihazın kurulum yeri cihazın üst kısmında bulunan havalandırma yuvası her zaman
kapalı kalacak şekilde seçilmelidir.

5.

Sterilizatör cihazları kurulum sırasında asla topraklı prize bağlanmamalıdır.

6.

Kurulum işlemi için yetkili servis teknisyenine ihtiyaç yoktur.

7.

Otoklav cihazlarının montajından sonra sıcaklık kalibratörü ile sıcaklık testi
yapılmalıdır.

8.

Ortam sıcaklığı cihazın sağlıklı çalışmasını etkilemez.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Dezenfeksiyon cansız ortama uygulanır.

2.

( ) Sterilizasyon tüm mikroorganizmalardan ve bunların sporlarından arınmak
demektir.

3.

( ) Buharlı sterilzasyon işleminde sürenin önemi yoktur.

4.

( ) Hepa filtrelerin uygulama alanı havada buluna partikül ve mikroorganizmaların
tutularak ortam havasının temizlenmesi işlemidir.

5.

( ) Etüv cihazları her türlü pişirme işleri için kullanılabilir.

6.

( ) Termostatın görevi, ısıtıcıların devresini açmak ve daha fazla ısınmayı
engellemektir.

7.

( ) Kabin içi sıcaklık verisini termostat tarafından alınır.

8.

( ) Otoklav cihazları kurulurken su tesisatına ihtiyaç duymazlar.

9.

( ) Sterilizatör ısıtıcıların kontrolü için röleler yeterlidir.

10.

( ) Termokupl ortam sıcaklığına bağlı olarak bir gerilim değeri üretir.

11.

( ) Besleme trafosu çıkışında AC gerilim üretir.

12.

( ) Etüv cihazlarının kurulum işlemi mutlaka yetkili servis teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.

13.

( ) Antiseptiklerin uygulanması işlemine sterilizasyon denir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

14.

Aşağıdakilerden hangisi sterilizasyon yöntemlerinin sınıflarından biri değildir?
A) Isı ile sterilizasyon
B) Süzme ile sterilizasyon
C) Arındırma ile sterilizasyon
D) Kimyasallar ile sterilizasyon

15.

Aşağıdakilerden hangisi buhar ile sterilizasyon yapan cihazların adıdır?
A) Etüv cihazı
B) Pasteur fırını
C) Laminar flow
D) Otoklav

46

16.

Aşağıdakilerden hangisi kuru hava ile sterilizasyonun avantajlarından biri değildir?
A) Sterilizasyon sonunda kurutmaya ihtiyaç yoktur.
B) Ağzı kapalı kaplar sterilize edilebilir.
C) Ucu keskin aletlerde oksitlenmeye neden olmaz.
D) Sterilizasyon süresi diğer yöntemlere oranla daha kısadır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi kuru hava ile sterilizasyonun dezavantajlarından biri değildir?
A) Nemli ısıdan daha az etkilidir.
B) Sterilizasyon işlemi sonrası kurutma gerektirir.
C) Malzemelerin lehim içeren yerlerinde erime görülebilir.
D) Çok yüksek ısı ve uzun süre gerektirir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi kuru hava ile sterilize edilemez?
A) Plastik malzemeler
B) Toz hâlindeki maddeler
C) Madeni eşyalar
D) Cam malzemeler

19.

Kimyasallar ile sterilizasyon esnasında aşağıdakilerden hangisi sterilizasyonu
etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Kimyasalın yoğunluğu
B) Ortam ışık yoğunluğu
C) Ortam pH’ı
D) Etki süresi

20.

Otoklavda sterilizasyon esnasında kabin içi sıcaklık hangi değere yükselir?
A) 100°C
B) 112°C
C) 134°C
D) 144°C

21.

UV ışınla sterilizasyon işlemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gıdaların sterilizasyonu için kullanılır.
B) Suyun sterilizasyonunda kullanılır.
C) UV’li ortamda uygun gözlükle gözleme yapılır.
D) Etkisi azaldığında UV lamba değiştirilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Doğru

Doğru
Doğru
Yanlış

Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Yanlış

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Doğru
Doğru
Yanlış

Doğru
Yanlış
Yanlış

Doğru
Doğru
Yanlış

Doğru
Doğru
Doğru
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’İN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Yanlış
Yanlış
Yanlış

Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış

Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’İN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Yanlış

1
2
3
4
5
6
7
8

Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış

Doğru
Yanlış
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MODÜL DEĞERLENDİRME'NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
C
B
B
A
D
B
C
A
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