
STERİLİZASYON 

UYGULAMALARINDA 

YENİLİKLER

Dr. Duygu PERÇİN

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Kayseri



Neler var?
• Sürdürülebilir sterilizasyon

• Yeni düşük sıcaklıkta sterilizasyon 

yöntemleri

• Sterilizasyonda robotların kullanımı

• RFID

• Süreç kontrolünde yenilikler

• Paketleme malzemelerindeki yenilikler

• Merkezi endoskop dekontaminasyon 

üniteleri

• Süper MSÜ

• Yeni lojistik yaklaşımlar





Sürdürülebilir sterilizasyon

• Tipik buhar sterilizatörler sterilizasyon sırasında 

oluşan sıcak yoğunlaşmış buharı drenaja 

göndermeden önce soğutmak için dakikada 4-20 

L su kullanır

• Retrofit kit adı verilen sistemler kondanseyi 

standby modunda toplayarak hızla soğumasını 

sağlar

• Böylece kondanseyi soğutmak için gereken su 

kullanımı azalır



Green sterilizers (WaterEco®)



Su tasarruflu sterilizatörler

• Buhar üretimi, kondansasyonu 

ve vakum sırasında kullanılan 

suyun geri kazanılması

• İnternal su rezervuarı sayesinde 

su basıncındaki değişikliklere 

bağlı oluşan başarısız döngü ve 

ıslak paket ihtimali azalır

• Rezervuardaki su sıcaklığı 

kontrol edilebildiğinden drenaj 

için ek soğuk su ihtiyacı ortadan 

kalkar

Water Recirculation System

Su tüketiminde 

%35 – 65 azalma



Enerji tasarruflu sterilizatörler

Enerji tüketiminde ~%32 azalma



Hibrid sistemler

“Steam Cell®” 

Buhar jeneratörü, 

revers ozmoz su 

jeneratörü buhar 

sterilizatörün 

içinde





Mevcut düşük sıcaklıkta 

sterilizasyon yöntemleri

• Etilen oksit

• Formaldehid buhar

• Hidrojen peroksit gaz

• Ozon

• Klorin dioksit

• Sıvı kimyasallarla sterilizasyon????



Yeni yöntemler

Adı Yöntem Firma, ülke

Sterizone VP4 Ozon & H2O2 TSO3 Inc, 

Kanada

Revox Vaporized

peracetic acid

Revox

Sterilization

Solutions, ABD

Noxilizer Nitrogen dioxide Noxilizer Inc. 

ABD



Sterizone VP4

• Dual sterilan, vaporize H2O2

ve ozon

• Malzeme uyumu iyi

• Dynamic Sterilant Delivery 

System™ yüke, ağırlığına ve 

sıcaklığa göre enjekte 

edilecek sterilanı ayarlar

• Oda sıcaklığında 46 dk’lık 

döngü



Revox VPA

• Oda sıcaklığında sterilizasyon

• Zararlı kalıntı yok

• PAA       CO2, H20, O2

• Havalandırma gerekmez

• Biyolojik materyal 

sterilizasyonu için uygun

• Donör doku sterilizasyonunda 

kullanılabilir



Noxilizer

• Nitrojen dioksit plazma 

sterilizasyon

• Oda sıcaklığında 80dk’lık döngü

• Kalıntı bırakmaz

• Havalandırma gerekmez

• Güvenli

• Materyal uyumu iyi 





Sterilizasyonda robotlar



• French Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de pilot çalışma

• “Betty” ve “Daisy”

• Steril endoskopların YBÜne taşınması

• YBÜ lojistiğine esneklik kazandırıyor



• Ameliyathaneler hastanenin en hızlı büyüyen 

ve en fazla para harcayan bölümü

– Hastane bütçesinin %30-50si

• Alet sayım ve tanımlamanın otomatize 

yapılması hastane giderlerini azaltıyor

Sterilizasyonda robotlar



Data matrix kodlama ve 

alet takip



C. Lambert, France



RFID etiketler



Super-Rugged RFID

• Tüm sterilizasyon yöntemlerine dayanıklı RFID 

etiket

http://www.qmed.com/mpmn/medtechpulse



RFID etiketlerin avantajları

• Tepsideki tüm aletlerin aynı 

anda okunması

• Ameliyat sırası ve 

sonrasında alet sayımında 

hız ve kolaylık

• Paket içindeki kanlı aletlerin 

bile okunabilir olması

• Her bir ürün için tek 

tanımlayıcı kod imkanı

• Alet ömrünün takibi





Elektronik indikatör



Yeni biyolojik indikatörler

• 3M Attest Rapid Readout BI 

1295 & Autoreader 490H

• Vaporized hydrogen peroxide 

sterilization yöntemini 

kullanan STERRAD® NX ve 

100NX sistemlerinin rutin 

monitörizasyonu için 1 saatlik 

indikatör  

New FDA approval



Konteynır dizaynında 

değişiklikler





Dunkelberg H., Germany



Yeni paketleme materyalleri:

Kuru, daha kuru, kupkuru

• Amaç ıslak paketi 

engellemek

• İç yüzey absorban, dış 

yüzey ise su ve alkolü itici 

özelliğe sahip

• Absorban iç yüzey vakum 

sırasında kondansasyonun 

hızla buharlaşarak yok 

edilmesini sağlıyor 



Paket koruyucular



Paketlemenin kontrolü



Yarı kritik aletlerin dekontaminasyonu ile 

ilgili güncel sorunlar

• Endoskoplarla ilişkili salgınlar
• Flexible duedonoskoplarda MDRO

• İntrakaviter ultrason problarında HPV

• Endoskop dekontaminasyonunda validasyon 

eksikliği

• Endoskop üreticisinin yıkama ve dezenfeksiyona 

ilişkin talimat eksikliği

• Yıkamanın kontrolü ile ilgili problemler

• Organik materyal varlığında mikroorganizmaların 

YDD ve sterilizasyona direnci



Verfaillie et al Endoscopy (2015) 47 493-502



Sterilizasyon mu dezenfeksiyon mu?….





Yüksek 

risk

Düşük 

risk

Steril vücut boşluklarına giren endoskoplar:

Manuel ön yıkama          otomatik yıkayıcı dez.de yıkama   

filtre su ile durulama           sterilizasyon

Steril vücut boşluklarına kontamine vücut boşluklarından 

giren endoskoplar:

Manuel ön yıkama          otomatik yıkayıcı dez.de yıkama         

steril su ile durulama

Kontamine vücut boşluklarına giren endoskoplar:

Manuel ön yıkama          otomatik yıkayıcı dez.de yıkama         

filtre su ile durulama

Lümensiz endoskoplar:

Manuel ön yıkama          Manuel dezenfeksiyon     VEYA 

Manuel ön yıkama  Otomatik yıkayıcı dez.de yıkama

CFPP 01-06 Decontamination of flexible endoscopes (2012)



Endoskop dekontaminasyon

ünitelerinin merkezileştirilmesi

Merkezi olmadığında

• Farklı birimlerde endoskop 
dekontaminasyonu için 
dizayn edilmemiş alanlarda 
çok sayıda endoskop 
yıkayıcı dezenfektör

• Çok sayıda personel

– Eğitim problemi

• Uygulamada 
standardizasyon yok

• Kalite kontrol yok

Merkezi ünitelerde

• Tek merkez ve 

standardize lojistik

• Kesin sorumluluk

• Kalite güvencesi

• Etkin

• Bilinçli süreç ve takip

• Eğitimli personel



Endoskopi odası

Merkezi Endoskop Dekontaminasyon Ünitesi



“Süper MSÜ”



C. Denis



D. Goulliet



Yeni lojistik uygulamalar



Kanban sistem

J M Legentil





Yeni lojistik uygulamalar



Yeni lojistik uygulamalar



Yeni lojistik uygulamalar



I never think of the future,
it comes soon enough

Albert Einstein




