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A
¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmeti sunu-
lan kurulufllarda sterilizasyon ve
uygulama sistemleri çok önemli

bir yer tutar.
Sterilizasyon ifllemine tabi tutulacak
malzemeler ve fonksiyonlar› sterilizas-
yon çevriminde kullan›lacak cihazlar›
belirler.

YIKAMA

Çevrimin ilk iflleminde el aletlerinin y›-
kanmas› söz ko-
nusudur. El ile
y›kaman›n yan›
s›ra otomatik y›-
kama makinalar›
ile de bu ifllem
yap›lmaktad›r. 
El ile y›kamada
bas›nçl› buhar
püskürten ens-
trümanlar da kullan›labilir. Kapal› bir
kapta ›s›t›lan su ile elde edilen buhar,
bir buhar spreyi vas›tas›yla el aletlerinin
ve enstrümanlar›n üzerindeki kal›nt›la-
r›n temizlenmesini sa¤lar.
Y›kama ve dezenfeksiyon iflleminin
standart bir flekilde gerçeklefltirilmesi
için; Is›, Bas›nç, Su, Zaman, Dezenfek-
tan kimyasallar›n›n bir kombinasyon
içinde kullan›lmas› gerekmektedir.

Ultrasonik y›kama makinalar›
‹çi s›v› dolu özel bir kap içersinde yük-
sek frekansl› enerji ile oluflan hava ka-
barc›klar›n yüzeylere çarp›p patlamas›
vas›tas›yla kap içindeki el aletlerinin
yüzeyindeki partikül, kan ve dokular›n
yüzeyden uzaklaflt›r›lmas›n sa¤lar.

Tam otomatik y›kama ve 
dezenfeksiyon makinalar› 

El aletlerinin y›kanmas› ve dezenfeksi-
yonu konusunda son zamanlarda oto-
matik makinalar da kullan›lmaya bafl-
lanm›flt›r bafllanm›flt›r. 
Bu otomatik makinalar içinde ›s›, ba-
s›nçl› su, deterjanlar ve dezenfektanlar
kullan›lmaktad›r.

STER‹L‹ZATÖRLER

Kuru, s›cak hava sterilizatörleri,
Sterilizasyon için gerekli olan ›s›y› bün-
yesindeki elektrik rezistans›yla üreten,
›s› kay›plar›na karfl›n izole edilmifl, bir
sterilizasyon ifllem cihaz›d›r. Kuru s›cak
hava sterilizatöründen sonuç elde et-
mek için, cihaz›n çal›flma dereceleri ve
süreleri flöyle tan›mlanm›flt›r. 
170 ºC’ de 1 saat,
160 ºC’ de 2 saat,
150 ºC’ de 3,5 saat,
Bu de¤erlerin sa¤lanmas›yla elde edilen
ortamdaki uzun süre ve yüksek ›s› de-
receleri baz› alet ve enstrümanlar için
ne yaz›k ki birçok olumsuzluklar yarat-
maktad›r.
Uzun süre ve yüksek ›s›, çelik üretimi

olan el aletlerinin malzeme özellikleri-
nin yitirilmesine, kesen yüzeylerin de-
formasyonuna neden olmaktad›r. 
Sterilizasyon ifllemlerine gereksinimi o-
lan, Türbin, Mikromotor, Detertraj vb.
gibi, enstrümanlar malzeme yap›lar› ge-
re¤i yüksek ›s›dan olumsuz etkilenirler. 
Ayr›ca steril edilmesi gereken birçok
plastik ve türevleri malzemeler, ›s›ya
dayan›ks›z olup bu yüksek ›s› derecele-
rinde hasars›z sterilize edilebilmeleri
mümkün de¤ildir. 
Bu ve benzeri nedenlerle kuru, s›cak
hava ortamlar›nda sterilizasyonun k›s›t-
lanmas› söz konusu olup bu cihazlar›n
gerçek sterilizasyon çevrimindeki yeter-
sizlikleri tart›fl›lamaz

Buhar Sterilizatörleri (Otoklavlar)

a) Standart Otoklavlar

Buhar sterilizatörleri; Is›ya, bas›nca ve
neme dayan›kl› kaplar›n içinde ›s›, su,
bas›nç ve zaman faktörlerinin etkinlefl-
tirilmesi ile sterilizasyon koflullar›n›
sa¤layan cihazlard›r.
Sterilizasyon ortam›nda nem bulundu-
¤undan s›cakl›k transferi daha etkin ve
h›zl› olur. K›zg›n buhar ve bas›nç steri-
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lizasyon için olumlu koflullard›r.
Klasik buhar sterilizatörlerinde ulafl›lan
de¤erler, ›s› 134ºC, bas›nç 2 atü, ortala-
ma sterilizasyon zaman› ise 15 dakika-
d›r.
Tabii ki bu süreler yine etkinlik sürele-
ridir. Gerekli sterilizasyon süresi kulla-
n›lan buharl› sterilizasyon yöntemine
ba¤l› olarak uzamaktad›r.
Kapal› bir kapta suyun ›s›t›lmas›yla elde
edilen bas›nç ve doymufl su buhar›, ku-
ru hava sterilizatörüne göre daha etkin
bir sterilizasyon ifllemini sa¤lamaktad›r. 

b) Buhar darbeli otoklavlar
Sterilizasyon verimlili¤ini artt›ran yön-
temlerden biri de, darbeli buhar kom-
binasyonudur. Belli peryotlarda sa¤la-

nan tetiklemelerle ve bas›nç pompas›
vas›tas›yla sterilizasyon kab› içersindeki
buhara bas›nç at›fl› yapt›r›l›r. Sterilizas-
yonun çeflitlili¤ini ( genel, hassas ve
h›zl› program )ve etkinli¤ini artt›ran bu
yöntemle kurutma fonksiyonu da yeri-
ne getirilir. 

c) Vakumlu otoklavlar
Otoklavdaki vakum, özellikle sterilizas-
yonu zor gerçekleflen içi bofl hacimli
malzemeler için önemlidir. 
Vakumlu Otoklavlar›n programlar›nda
genellikle, ön vakum ve son vakum ifl-
lemleri vard›r. 
Ön-vakum sistemi, sterilize edilecek
malzemelerin otoklavda sterilizasyon
öncesi havas›n›n boflalmas› ifllemini
sa¤lar. 
Bu ifllem sayesinde paketlenmifl ve içi
hava dolu malzemelerin vakum vas›ta-
s›yla havas› boflalt›lmakta böylece bu-
har›n havayla temas› sürecinde olufla-
cak yo¤unlaflma durumu ortadan kald›-
r›lmaktad›r. 
Otoklav›n içindeki havan›n boflalt›lma-
s›, hava içindeki mikroorganizmalar›n
otoklav ortam›ndan uzaklaflt›r›lmas› a-
ç›s›ndan da oldukça önemlidir. 
Sterilizasyonun sonunda gerçeklefltiri-
len Son-vakum iflleminin görevi ise
malzemeleri kurutmakt›r
Vakumlu otoklavlarda, arzu edilen
yüksek nitelikteki gerçek sterilizasyo-
nun sa¤lanmas› belli vakum de¤erlerine
ba¤l›d›r ve bu de¤erler seterilizasyonun
kalitesini etkiler.

d) Buhar jeneratörlü otoklavlar
Flash otoklav-
lar, türbülansl›
buhar gönderi-
mi sayesinde
k›sa sürede ste-
rilizasyon yap-
ma olana¤› sa¤-
lar. 
Türbülans, bu-
har›n içi bofl a-
lan› bulunan
malzemeler ü-
zerine olan et-
kisini artt›r-
makta ve steri-
lizasyon süresi-
nin k›salmas›na

sebep olmaktad›r. Bu sterilizasyon yön-
teminde buhar jeneratörü çal›flma pren-
sipleri uygulanmakta olup, sterilizas-
yon ortam›nda su molekülleri daha az-
d›r. Bu nedenle klasik ve vakumlu bu-
har sterilizatörlerine göre malzemeler

özellikle hassas enstrümanlar koroz-
yondan daha az etkilenerek, daha fazla
sterilizasyon ifllemine dayanabilmekte-
dirler. K›sacas› oldukça h›zl› ve etkin
bir sterilizasyon teknolojisine sahiptir. 

STER‹L‹ZASYONUN KORUNMASI
Sterilizasyon ideal çevriminin gerçek-
lefltirilmesinin bir parças› da sterilizas-
yon ifllemi gerçeklefltirilmifl el aletleri ve
enstrümanlar›n kullan›m an›na kadar
steril kalmas›n› sa¤layan yöntemlerdir.
Paslanmaz çelik özel konstrüksiyonlu
kaplar›n kullan›lmas›n›n yan› s›ra steril
paketlerin de bu konuda tercih edildik-
leri söz konusudur.
Steril paketlerin kapat›lmas›nda avrupa
standartlar›na göre baz› teknikler uygu-
lanmaktad›r. Bu steril özel paketlere y›-
kanm›fl ve dezenfekte edilmifl malzeme-
ler konulduktan sonra steril pakete as-
gari 9 mm. geniflli¤inde; zaman, ›s› ve
bas›nç faktörlerinin de ayarlanmas›yla
kapatma ifllemi gerçeklefltirilir ve otok-
lava yerlefltirilir.
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OTOKLAVDA VAKUM
TEKNOLOJ‹LER‹

Termodinamik prensiple 
elde 
edilen vakum ; 
Is›nan bas›nçl› kapta fizik kurallar›
kapsam›nda negatif bas›nç oluflma-
s›d›r.Bu prensipte vakum de¤erleri
de¤iflken olup, pompal› sisteme gö-
re oldukça küçük de¤erlerdir.

Vakum pompas› ile 
elde edilen 
vakum ; 
Vakum, bir pompa vas›tas›yla ger-
çeklefltirilir.Otoklavda etkin sterili-
zasyon de¤erlerine ulaflmak için
yüksek de¤erlerde vakum (-800 ile,-
950 milibar ) elde etmek gerektirir
ki, ancak ileri teknolojiye sahip
pompalarda bu sa¤lan›r ve pahal›
bir teknolojidir. 
Vakumlu diye tan›mlanan otoklav-
larda vakumun gücü ve de¤erleri
sterilizasyonun etkinli¤ini belirleye-
ce¤inden seçimi bilinçli yap›lmal›-
d›r. Örne¤in drayer’li kompresörler-
de drayer, havadaki nemin ne kada-
r›n› tutuyor diye sorgulan›rken, va-
kumlu otoklavlarda da vakum de-
¤erleri ve gücü sorgulanmal›d›r.

OTOKLAV ‹Ç‹N SU GEREKS‹N‹M‹

Sterilizasyonun temel
ünitesi olan otoklav-
lar için belli özellikle-
re sahip olan demine-
rilaze su’lar kullan›l-
mal›d›r. 
Otoklav üreticisi, ü-
retti¤i cihaz teknoloji-
si do¤rultusunda bu
sular›n de¤erlerini be-

lirler ve kullan›m› için önerir. 
Sterilizasyonun kalibrasyonu ve bel-
gelenmesi, sterilizasyon kalitesinin
bütünlü¤ü anlam›nda da ele al›nma-
s› gereken önemli ayr›nt›lardand›r.

1995 den bu yana Sterilizasyonda Avrupa 
Standard› için prEN 13060 tan›mlanm›fl olup
üretimler bu tan›ma göre de¤erlendirilmektedir.




