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Teknik altyap› tesisat› 
Diflhekimli¤i muayenehanelerinde temel
ünitelerin (ünit, kompresör, aspiratör,
...) verimli, uzun ömürlü ve kesintisiz
çal›flmalar›n›n temel koflulu; projelendi-
rilmifl, standartlara uygun, ve kontrolle-
ri yap›lm›fl altyap› teknik tesisatlar›n›n
gerçeklefltirilmesidir.
Diflhekimli¤i muayenehanelerinde özel-
likle tedavi ünitesinin gereksinimi olan
elektrik enerjisi, bas›nçl› hava, su, at›k
su, vakum, havaland›rma .... tesisatlar›-
n›n ülkemiz koflullar› da gözetilerek afla-
¤›da belirtilen esaslara uymas› sa¤lanma-

l›d›r. 
Dental hava tesisat›
Difl tedavi ünitesinin temel gereksinim-
lerinden olan bas›nçl› havan›n, kompre-
sörden ünit ya da ünitlere transferi için
Minimum hava ak›m dirençli, bas›nca
dayan›kl› ve hijyen ak›flkanl›¤› sa¤layan
malzemeden olmas› esast›r. 
Dental kompresörden ünit ya da ünitle-
re tafl›nacak havan›n ak›fl›, difl tedavi
enstrümanlar›n›n (türbin, mikromotor,
detertraj, hava spreyi) verimli çal›flmas›-
na engel olacak flekilde dirençle karfl›lafl-
mamas› gerekmektedir. Bu nedenle tesi-
sat kesiti ve ba¤lant› elemanlar› hava a-
k›fl miktar›n› olumsuz etkilemeyecek öl-
çülerde olmal›d›r. Bu gereksinim için k›-
sa mesafeli tesisatlarda boru iç çap› mi-

nimum 10 mm. olarak seçilebilir. Zo-
runluluk gere¤i daha küçük çaplarda çe-
kilen tesisatlarda kompresör ç›k›fl bas›n-
c› ve ak›fl ayar› yüksek tutulmal›d›r. 
Dental kompresör tank bas›nc› genellik-
le max. 8 atü’ye ayarlanm›fl olup hava
hatt›n›n da bu bas›nca dayan›kl› olmas›
ve test bas›nc›n›n ise en az 10 atü olma-
s› zorunluluktur. 
Bu nedenle hava tesisat borusunun, ba¤-
lant› elemanlar›n›n ve ba¤lant› yöntem-
lerinin (kaynak, lehim, diflli, kelepçe...)
test bas›nc›na dayan›kl› ve dayan›kl›l›¤›-
n›n uzun süreli olmas› gerekmektedir.
Dental kompresörde üretilen hava ne
kadar hijyenik olursa olsun, ünit ya da
ünitlere tafl›nmas› an›nda da hijyenikli¤i
korunmal›d›r. Bu anlamda, tesisat boru-

sunun malzemesine ve ba¤lant› eleman-
lar›n›n seçimine dikkat edilmelidir. 
Ülkemiz koflullar› do¤rultusunda bu
malzemeler polipropilen veya bak›r bo-
ru olarak tercih edilebilir. Ayr›ca, tesisa-
t›n ›s› transferinden etkilenip havan›n
yo¤unlaflmas›n› ve üniteye su tafl›nmas›-
n› asgariye indirmek için tesisat borusu-
na da ›s› izolasyonu tatbik edilmelidir.

Dental su tesisat›
Difl tedavi ünitesinin temel gereksinim-
lerinden olan dental suyun muayeneha-
ne giriflindeki flebeke suyunun depolan-
mas›, bas›nçland›r›lmas› ve ar›t›larak ü-
nit ya da ünitlere transferi bir bütün ola-
rak ele al›nmal›d›r.
fiebekeden gelen su, su kesintilerine ön-

lem olarak depolanabilir. Depodan al›-
nan su, ünit ya da di¤er cihazlarda etkin
kullan›lmas› için uygun bas›nca getiril-
melidir(2 atü). Bu bas›nçlama yöntemi
hidrofor takviyesi ile olabilir. fiebeke su-
yunun insan ve cihaz gereksinimlerine
yönelik ar›t›lmas› ile dental su olarak
kullan›ma uygun hale gelir.
E¤er su kesintisi ve bas›nc› muayeneha-
ne d›fl›nda garantiye al›narak ar›t›lm›fl i-
se bu takviyelere gerek yoktur.
Elde edilen dental su, bulundu¤u nokta-
dan kullan›lacak noktalara transfer edi-
lirken, ak›flkanl›¤›ndan ve hijyenikli¤in-
den bir fley kaybetmemelidir. 
Uygun ak›flkanl›k için uygun çap ve ba¤-
lant› elemanlar› seçilmelidir. Bu çap ya-
k›n mesafeler için minimum 10 mm. (iç
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çap) olmal›d›r. S›zd›rmazl›¤›n da sa¤lan-
mas› gereken bu tesisatta test bas›nc› mi-
nimum 5 atü olmal›d›r. 
Su tesisat›nda hijyen çok önemli bir ko-
nudur. Tesisatta kullan›lacak malzeme
olarak ülkemiz koflullar›na göre bir kaç
seçenek vard›r. Plastik esasl› bas›nca da-
yan›kl› boru, polipropilen ve bak›r boru.
Plastik esasl› bas›nca dayan›kl› boru çok
k›sa mesafeler ve tesisat iflçili¤inin zor
gerçekleflece¤i yerler için kullan›lmakta
olup tercih edilen kesitleri ve kolay bü-
külebilmeleri sonucu su ak›fl miktar›n›
olumsuz etkileyebilir. Is›ya dayan›ks›z-
d›r. 
Dünya dental standartlar›nda kullan›lan
bak›r borunun, birlefltirme yöntemi için
yüksek düzeyde kaliteli iflçilik ve ba¤-
lant› teknolojileri gerekmektedir. Uygun
alafl›ml› bak›r borunun montaj›nda yu-
muflak lehimin kullan›lmas› önemli bir
ayr›nt›d›r. 
Ülkemizde son y›llarda kolay bulunabi-
lirli¤i, dayan›kl›l›¤› ve montaj kolayl›¤›
nedeniyle tercih edilen polipropilen
malzemelerde dikkat edilmesi gereken
bir konu vard›r. S›f›r derece ve alt›ndaki
›s›larda bu malzeme genellikle k›r›lgan-
laflabilir, ayr›ca baz› borular›n üretimin-
de kullan›lan katk› maddeleri nedeniyle
risk oluflabilir. Bu nedenle, borular›n se-
çimine özen gösterilmeli, standart mar-
kal› ve özellikle yüksek kaliteli borular
tercih edilmelidir. 

Dental vakum tesisat›
Hekim sa¤l›¤›n› do¤rudan ilgilendiren a-
¤›z içi vakumun temel ünitesi olan va-
kum cihaz›n›n en uygun tesis noktas› i-
çin tedavi odas›n›n d›fl› tercih edilmeli-
dir.
Etkin bir vakumun elde edilmesi için
uygun bir vakum cihaz›n›n yan› s›ra uy-
gun bir tesisat gerekmektedir ki bu öl-
çümde kanülde mimum 300 lt/dak. de-
¤ere ulafl›lmal›d›r. 
Bu vakumu engellemeyecek tesisat boru
çap› için ise; ünit say›s›, cihaz kapasitesi,
üniteler aras› mesafe ve tesisat dirsek sa-
y›lar› ölçek parametrelerini oluflturmak-
tad›r.
Tek ünitelik minimum mesafede 32
mm.’lik polipropilen boru kullan›labilir
olup ünit say›s› ve mesafeler uzad›kça
çap› 40 mm’den bafllayan PVC esasl› bo-
rular kullan›labilir. 
Vakum tesisat›ndaki üniteler ve cihaz a-
ras›ndaki e¤im %1 olmal› ve s›zd›rmaz-
l›k sa¤lanmal›d›r.
Vakum cihaz›n›n tesisat›nda önemle

dikkat edilmesi gereken bir konu da ci-
hazdaki egsozun hijyen koflullar›na du-
yarl› birimlerin d›fl›na ve karfl› bas›nç o-
luflturulmayacak flekilde tesis edilmesi-
dir.

At›k su tesisat›
Muayenehanelerde, tedavi ünitelerinin
at›k su hatlar› genelde büyük sorunlar
yaratmaktad›r. 
At›k su tesisat borusu minimum 50 mm.
çap›nda PVC esasl› ince etli boru olmal›,
montaj›nda s›zd›rmazl›k sa¤lanmal›, at›k
su kolonuna mümkün olan en k›sa me-
safeden ulaflmal› ve kolona do¤ru mini-
mum %1 e¤im sa¤lanmal›d›r.

Elektrik enerji tesisat›
Muayenehanelerde kullan›lan tüm elek-
trikli cihazlar›n kapasitesine uygun öl-
çülerde ve nitelikte tesisata sahip olma-
lar› bir zorunluluktur.
Can ve mal güvenli¤ini do¤rudan ilgi-
lendiren elektrik tesisat› için malzeme-
nin yan› s›ra kaliteli ifl gücü ve uzman
kontrolu gerekmektedir.
Muayenehanelerdeki elektrik tesisatla-
r›nda dikkat edilmesi gereken di¤er ö-
nemli noktalar;
Mevcut topraklama hatt› uzmanlarca öl-
çülmeli, gerekirse yeniden tesis edilmeli.
Kaçak ak›m eleman› sisteme monte edil-
meli.
Voltaj de¤iflikliklerinin yo¤un oldu¤u
bölgelerde, elektrikli cihazlar›n korun-
mas› için regülatör kullan›lmal›.
Elektrik enerjisinin kesintiye u¤ramas›
durumunda kullan›lmak üzere, kesinti-
siz enerji hatt› ayr›ca planlanmal›d›r.

Muayenehanelerde klima tesisat› ve
havaland›rma esaslar›
Muayenehanelerde klinik tedavinin uy-
guland›¤› ortamda hijyenik flartlar›n sa¤-
lanmas› çok önemlidir. 
Bu nedenle klima tesisat›n›n planlanma-
s›, uygulanmas›, iflletilmesi ve bak›m› ö-
zen gerektirir.
Muayenehanelerde klima tesisat›n›n ana
görevi, odalardak› ›s› flartlar›n›n sa¤lan-
mas›n›n yan› s›ra özellikle tedavi odas›n-
da mikroorganizma, toz ve istenmeyen
kokular›n azalt›lmas›d›r.
Hijyen koflullar›n›n üst düzeyde tesis e-
dilmesi öngörülen birimlerde muhak-
kak hepa filtreli, kanall› split klima ter-

cih edilmelidir.
Hava kanallar› pürüzsüz yüzeylerden
yap›lmal›, mümkün oldu¤u kadar k›sa
tutulmal›d›r.
Kanallar, dirsekler ve ba¤lant› elemanla-
r› partikül birikimlerine engel olacak fle-
kilde aerodinamik yap›da olmal› ve s›z-
d›rmazl›klar› sa¤lanmal›d›r.
Klima tesisat› planlamas› ve uygulamas›
uzmanl›k gerektiren bir ifltir. Muhakkak
uzman deste¤i al›nmal›d›r. 
Altyap›ya ba¤l› tüm bu tesisatlarla ilgili
standartlara ulaflmak için; muayeneha-
nenin mimari yap›s›n›n ve cihazlar›n
yerlefliminin uygunlu¤u, kullan›lacak ci-
haz teknolojileri, kapasiteleri ve say›lar›
en büyük parametrelerdir.
Tesisatlar›n malzeme cinsleri, ölçüleri ve

konumlar› bu parametrelere göre de¤iflir
ve tesis edilir. 
Tesisatlar›n, muayenehane hijyen-
i aç›fl›ndan görünen yüzeylerde döflen-
memesi gerekmektedir.
Zeminde oluflturulan bir kanal›n yan› s›-
ra baz› tesisatlar asma tavandan yada du-
var içinden geçirilebilir. 
En uygun tesisat uygulamas› olarak hat-
lar, görünen yüzeyde olmamal›, kolayca
bak›m ve servis yap›labilmeli, ek tesisat
çekilebilen bir konumda olmal›, çevre ›-
s› ve darbelere karfl› korumal› olmal›d›r.
Bu özelliklere ulaflabilme ad›na yüksel-
tilmifl zemin uygulamas› oldukça güven-
li ve verimlidir.
Yukar›da belirti¤imiz konular kapsa-
m›nda muayenehanelerde tesis edilmesi
planlanan güvenli bir tesisat için; do¤ru
bir planlama ve projelendirme, kaliteli
malzeme, uygulamada iyi bir iflçilik, uz-
man denetimi ve kontrolü gerekmekte-
dir. 
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