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D
iflhekimli¤i muayenehanelerindeki
hijyen koflullar›n›n oluflturulmas›
esnas›nda gözard› edilen çok

önemli bir ayr›nt› vard›r. Tedavisi yap›lan
hastay› ilgilendirdi¤i kadar, tedaviyi uygu-
layan diflhekiminin sa¤l›¤›n› da önemli öl-
çüde ilgilendiren bu konu, tedavi esnas›n-
da hasta a¤z›nda oluflan kat› ve s›v›lar›n
çal›flma ortam›n›n d›fl›na at›lmas› (ASP‹-
RASYON) olay›d›r.

A¤›z içi aspirasyonu neden 
önemlidir
Diflhekimi genelde hastay› oturtarak veya
az aç›yla s›rt› yat›rarak tedavi yoluna git-
mektedir. Son zamanlarda uygulamaya
konulan cerrahi sistemleri ile de diflhekimi
oturan hasta yerine yatan hastaya tedavi
uygulayarak rahat ve verimli çal›flmakta-
d›r. 
A¤›z içi uygulamalar›nda Yüksek devirli
(200 000 - 400 000 dev. / dakika) araçla-
r›n kullan›lmaya bafllamas›ndan beri, kesi-
ci uçlara (frez) püskürtülmesi gereken su
miktar› artm›fl ve geleneksel su püskürt-
meli salya aspiratörleri yetersiz kalm›flt›r. 
Püskürtülen su yüksek h›zla dönen freze
çarpt›¤›nda, çok ince, koni fleklinde bir
sprey duman› oluflturur, bu hastan›n a¤-
z›ndan ç›kar.

Çal›flma esnas›nda oluflan bu konik sprey
duman› nedeni ile diflhekimi veya hemflire
hastan›n a¤z›ndan ç›kan mikrop ve bakte-
rileri soluyabilir. bu da sürekli enfeksiyona
yol açabilir. Ayn› zamanda havadaki bu

partikül yo¤unlu¤u nedeni ile diflhekimi-
nin görüfl alan› ciddi ölçüde engellenir
Sprey duman›n›n bir k›sm› hastan›n a¤z›-
n›n gerisinde kal›r ve yutma refleksine yol
açar, hekim s›k s›k ifline ara vererek hasta-
n›n tükürmesine izin vermek zorunda ka-
l›r. 

Aktif aerosolun etkisizlefltirilmesi
Tüm bunlara ra¤men bu aksamalar› önle-
mek ve sorunsuz bir tedavi ifllemi yürüte-
bilmek için; etkin ve uygun tasar›ml› bir
aspiratör sistemi ile rahatça görerek, hijye-
nik flartlara uygun bir çal›flma sa¤lanabilir. 

Aspirasyon cihaz›nda egsoz
Hijyen için aspirasyon derken aspirasyon
cihazlar›n›n da çal›flma ortam›ndaki hava
hijyenini olumsuz etkilememesi aç›s›ndan
cihaz›n egsoz sistemi ve kontroluna önem
verilmelidir. 

Aspirasyon donan›m›nda 
dezenfeksiyon
Sistemin önemli bir ayr›nt›s› olan dezen-
feksiyon ifllemi de hijyen ve sistem dona-
n›m›n güvenli¤i ve ömrü aç›s›ndan önem-
lidir. 

Diflhekimli¤inde a¤›z içi
aspirasyon teknolojileri

Su ve hava püskürtmeli aspiratörler
Ülkemiz diflhekimli¤i muayenehanelerin-
deki ünitlerde yayg›n olarak kullan›lan su

ve hava püs-
kürtmeli salya
aspiratörleri et-
kisizli¤inin yan›
s›ra su ve hava
kayna¤›n›n afl›r›
sarfiyat› nedeni
ile oldukça pa-
hal› bir sistem
durumundad›r. 

At›k biriktirmeli aspiratörler

Bir vakum pom-
pas› ile yarat›lan
negatif bas›nç,
d i fl h e k i m i n i n
hasta a¤z›ndaki
uygulamas› es-
nas›nda birikebi-
len salya, kan,
difl tozu ve amal-
gam› bir at›k de-
polama kab›nda
t o p l a n m a s › n ›
sa¤lamaktad›r.
At›k depolama
kab›n›n sistem

içindeki konumu gere¤i ve ve boflaltma ifl-
lemindeki hijyen olmayan durum bu tip
aspiratörlerin tercih edilmesini etkilemek-
tedir.

Separatörlü aspiratörler
Yine bir vakum cihaz› ile yarat›lan negatif
bas›nç, otomatik bir seperatör vas›tas›yla
a¤›z içinde oluflan istenmeyen maddeleri
muayenehanenin at›k su sistemine b›rak-
maktad›r. 

Otomatik entegre separatörlü 
aspiratörler
Harici bir seperatör sistemi kullan›lmadan,
entegre otomatik separatörlü aspiratör ci-
haz› ile hasta a¤z›nda oluflan ve istenme-
yen maddeler at›k su sistemine at›l›r. Bura-
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