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1. AMAÇ 

 M.S.Ü. ye gelen kullanılmış aletlerin gerekli dekontaminasyon , paketleme işlemlerinden sonra uygun sterilizasyonunu 

sağlamak ve yapılan tüm sterilizasyon işlemlerini kayıt altına almak 

2. KAPSAM  

 MSÜ çalışanları 

 3.TALİMAT 

1. Sterilizasyon (otoklav) cihazı açma/ kapama düğmesinden açılır.  Su/ basınç/hava  göstergeleri kontrol 

edilir. Ve cihazın hazır konuma gelmesi beklenir. 

2. Haftanın ilk günü vakum-kaçak testi yapılır. Test sonucu  1 mmbar den küçük ise haftada 1 kez , sonuç  1-

1,3 mmbar arasında ise her gün vakum kaçak testi tekrarlanır.Test sonucu 1,3 mmbar dan büyük ise cihaz 

kullanıma kapatılarak teknik servise bilgi verilir. 

3. Cihazda  vakum kaçak testinden sonra  Bowie-Dick test yapılır. 

a. Cihaz boş iken hergün ilk sterilzasyon programından önce yapılır. 

b. Hazır konuma gelen sterilizasyon cihazı içerisine alt rafa  hücrenin orta kısmına Bowie & Dick test 

paketi konulur. 

c. Hazır k onuma gelen cihaz ekranından  Bowie&Dick test programı seçilerek program başlatılır.  

d. Program bittikten sonra otoklavı açılan ön kapısından test paketi alınarak kontrol dilir. 

İndikatörlerdeki  renk değişimi değerlendirilerek homojen olup olmadığı kontrol edilir. Test Sonucu 

olumlu ise  kayıt altına alınarak sterilizasyon işlemlerine devam edilir. Olumsuz ise teknik servise 

bilgi verilerek sorunun giderilmesi sağlanır. 

4. Bowie&Dick test olumlu ise sterilzasyon işlemine geçilir. Paketlenen malzemeler sterilzasyon cihazı 

sepetlerine kağıt  /kağıda yüzeye , film / film yüzeye  gelecek şekilde yerleştirilir. 

5. Sterilizasyon cihazı hücre içi maksimum % 70 i kadar yükleme yapılır.Yükleme yapılırken buhar geçişlerinin 

rahat olmasına dikkat edilir. 

6. Her hafta başında ilk yükte biyolojik indikatör de sterilizasyon cihazı içine konularak cihaz kapağı kapatılarak 

cihaz  uygun programda çalıştırılır. 

7. Program bittiğinde cihaz steril alan  kapısından boşaltılarak  malzemeler istif raflarına yerleştirilir.  

8. İlk Yükte konulan biyolojik indikatör inkübasyon işlemi yapılır. İnkübasyondan sonra biyolojik indikatör 

sonucu negatif ise  steril olan malzemeler dağıtılabilir. 

 

 

     

Sterilizasyon prosedürü tamamlandıktan sonra yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır. Gerekli formlar düzenlenir. 

 

 

 


