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1. Giriş 

Bu broşür Humeca ekipmanlarının temizliği ve tekrar kullanımları ile ilgili genel bir bilgi 

kaynağıdır. Ekipmanlar, operatörler, temizlik araçları ve prosedürler uygulamanın etkisine 

katkıda bulunur. Sağlık Hizmetleri Kurumları güvenli tıbbi cihazlar kombinasyonlarının etkili 

kullanıldığını temin etmelidir.  

 

“Single use only” etiketli cihazların tekrar kullanım için temizlemeyiniz. Steril olmadan 

gönderilen tek kullanımlık cihazlar kullanılmadan önce steril edilmelidir. Ürün dökümanında 

verilen özel bilgiler sağlanmamışsa bu tip cihazlar için kitapçıktaki uygun olan talimatlar 

uygulanır.  
 

2. Uygulama Talimatları 
 

Aşağıdaki tabloda medikal ekipmanın tekrar kullanımı ya da ilk kullanım için hazırlıkları adım 

adım belirtilmiştir. 
 

3. Temizleme 
 

Humeca ekipmanlarından elektrikli cihazların temizliği için 2 yöntem vardır.  

1. Elle temizleme 

2. Otomatik temizleme/dezenfektör makinesi  

 

Mümkün olan her zaman otomatik yöntemi kullanınız. Otomatik temizleme işlemi 

tekrarlaması kolay ve daha güvenilirdir. Ayrıca, personel kirli ekipmana ve temizlik araçlarına 

daha az maruz kalır. 

 

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, personel daima uygun personel koruma ekipmanları 
kullanmalıdır.  

 

Tıbbi cihazların temizliği için sadece özel olarak tasarlanmış temizleme araçları (deterjan) 

kullanılır. Elle temizlemek için, Suma Bac D10 tavsiye edilir çünkü içeriğinde bakterisit ve 

mantar öldürücü vardır. 

 

Alkalin (PH 12.5) otomatik cihaz temizliğinde kullanılabilir. Malzemeye zarar vermeyen 

koruyucu etkili temizleme araçları kullanılmalıdır.  
 

 

 

 

 

 



Aşağıdaki detaylı talimatları adım adım takip ediniz: 

 

3.1. Kullanım Yeri 

� Pislikten arındırınız. 

3.2. Uygulama Alanına Taşıma 

� İçerde kurumasını engelleyiniz. 

� Kullanım ve temizleme arasındaki zamanı minimize ediniz 

3.3. Temizlemeden önce Hazırlık 

� Gerektiğinde, ultrasound ile ön temizlik yapınız 

3.4. Elle Temizleme  

� Görünen kirleri çıkarınız. 

� Yumuşak bir fırça ile temizleyiniz. 

� Akan temiz suyla durulayınız. 

� Gözden geçirerek kontrol edinizi. 

3.5. Otomatik Temizleme & dezenfeksiyon 

� Kimyasal maddeler ile temizleyiniz. 

� Nötürleştiriniz. 

� Durulayınız. 

� Dezenfekte ediniz. 

� Kurutunuz. 

3.6. Kontrol 

� Kir kontrolü yapınız. 

� Çalışmasını kontrol ediniz. 

� Hasar kontrolü yapınız. 

4.1. Sterilizasyondan önce Hazırlık 

� Uygun paketleme gereklidir. 

4.2. Sterilizasyon 

� Buharlı sterilizasyon uygulayınız. 

4.3. Depolama 

� Ortamın kuru ve tozsuz olmasına dikkat ediniz. 

� Depolama süresini kontrol ediniz. 



Otomatik temizlemede  (dezenfektör makinesinde), pH-Nötr enzimatik ya da alkalin 

maddeler (en fazla 12.5 pH) kullanılması tavsiye edilir. Malzemeye zarar vermeyen koruyucu 

etkili (engelleyici)  temizleme araçları kullanılmalıdır.  

Bu tip makineler için tasarlanmış maddeler kullanınız. Kullanılan temizlik maddesinin 

konsantrasyonuna ve genel dağılımına özel dikkat gösteriniz.  

Tavsiye edilen doz broşürün ek kısmındadır. 

Tıbbi cihazları duruladığınız ve temizlik maddeleriyle karıştırdığınız suyun kalitesine dikkat 

ediniz. Su sertliği, tuz, klorür, silikat, demir ve sert suların mineral tortuları solmaya ya da 

cihaza zarar vermeye ya da etkili temizlik ve dezenfeksiyonu engellemeye sebep olur (sudaki 

klorür miktarı 120 mg/litre’den fazla olmamalıdır).  

 

3.1. Kullanım Alanı 
Emici bezler kullanarak kirleri temizleyiniz. 

 

3.2. Uygulama Alanına Taşıma 
Mekanik hasardan kaçınınız (örn. ağır cihazlar ile kırılganları aynı anda taşımayınız). 

Yaralanmaları ve cihazın hasar görmesini engellemek için keskin parçalara dikkat ediniz. 

Temizlenecek yere mümkün oldukça çabuk götürmeniz önemlidir (Uygulama alanından 

taşınması gerekiyorsa, kirin kurumaması için cihaz nemli bir bez ile kaplanmalıdır). 

 

3.3. Temizlemeden önce Hazırlık 
Çıkabilen parçaları cihazdan çıkartınız. Humeca talimatlarına bakınız. Yoğun bir şekilde 

kullanılan çoğu cihazlar bağlantıları sökülmeden parçalara ayrılmaz. Tam prosedür için ürün 

talimatlarına başvurunuz. 

 

3.4. Elle Temizleme 
 
 3.4.1. Ön temizlik & Temizlik 
  Gerekli araçlar: 

• Yumuşak fırça. 

• Temizlik malzemelerini kullanırken Diversey tarafından tavsiye edilen 

personel koruyucu ekipmanlar (PPE) kullanılmalıdır (iş önlüğü, eldiven, 

yüz maskesi ve koruyucu gözlük) 

• Emici bez.  

Prosedür: 

• Emici bezi temizlik maddesiyle nemlendirerek kiri çıkartınız. 

• Tüm yüzeyin iyice nemli olduğundan emin olunuz. 

• Suma Bac D10 ile temizleme karışımı hazırlayınız (doz için ürün bilgilerine 

bakınız). 

• Uygun bir fırça ile cihazı temizleyiniz ve sert yüzeylere ve fırçanın 

ulaşamadığı yerlerdeki kirlere önem gösteriniz. 

• Menteşeli ya da hareketli parçaları oynatınız. 

• Temiz akan su ile temizlik maddesi kalmayacak şekilde durulayınız; 

• Gerektiğinde, Suma Med Enzimi ile ultrasonic temizlik yapınız; 

• Menteşelere, kör deliklere ve bağlı parçaların bağlantılarına özen 

gösteriniz. Bıçaklar ve kesiciler için kalkabilen ve kenetlenebilen 

parçalarda kalan temizlik maddelerini çıkarınız. 



• Temizledikten sonra kir kalıp kalmadığını kontrol ediniz ve kaldıysa 

adımları tekrar ediniz. 

• Emici bez ile kurulayınız. 

 

3.5. Dezenfektör Makinesiyle Otomatik Temizleme (Tavsiye Edilen) 
  

3.5.1. Ön temizlik 
 Gerekli araçlar: 

• Diversey tarafından tavsiye edilen personel koruma ekipmanları (iş 

önlüğü, eldiven, yüz maskesi ve koruyucu gözlük); 

• Emici bez. 

Prosedür: 

• Emici bezi Suma Light 1.2 ile nemlendiriniz ve kiri çıkartınız. 

• Tüm yüzeyin iyice nemlendiğinden emin olunuz. 

• Akan su ile durulayınız. 

• Temizledikten sonra kir kalıp kalmadığını kontrol ediniz ve kaldıysa 

adımları tekrar ediniz. 

• Emici bez ile kurulayınız. 

 

3.5.2. Temizlik 
 Gerekli araçlar: 

• Yıkama makinesi ya da dezenfektör makinesi (aşağıdaki açıklamaya 

bakınız). 

• Dezenfektör makinesi için gerekli temizleme ve durulama araçları. 

İşlem: 

• Cihazları yıkama dezenfektörüne yerleştiriniz. 

- Cihazlar arasında temas olmamasına dikkat ediniz (yıkama 

makinesinin hareketli parçaları cihaza hasar verebilir ve yıkama 

işlemini engelleyebilir). Sterilizasyon için özel tasarlanmış sepeti 

kullanınız. 

- Cihazları yerleştirirken özellikle kanüllerin yatay şekilde 

yatırılmadığından ve aşağı doğru baktığından emin olunuz (içleri boş 

olmalı). 

• Makinenin temizleme ve dezenfekte programını başlatınız (aşağıdaki 

açıklamaya bakınız); 

• Program bittikten sonra makineyi boşaltınız. Cihazın üstünde kalmış kir 

olmadığından ve her şeyin kuruduğundan emin olunuz. Eğer kir kalmışsa 

temizleme işlemini tekrar ediniz. Kalan nemi tıbbi hava kompresörü ile 

temizleyiniz. 

 

Açıklama: Temizlik ve dezenfektör makinesi kesinlikle NEN 15883 gerekliliklerini yerine 

getirmelidir. 

 

 



İki tip yıkama programı vardır: 

1. Enzimatik yıkama programı 

 Bu yıkama programı aşağıdaki adımları kapsamak zorundadır: 

• Yumuşak ya da minerallerinden arındırılmış su ile ön-yıkama tavsiye edilir (2-4 dakika 

yaklaşık 18
o
C). 

• Deterjan kullanılmayabilir. 

• Enzimatik deterjan (Suma Med Enzyme) ile en az 6 dakika yaklaşık 37
o
C ile 48

o
C arasında 

yıkayınız. Dozaj için tabloya bakınız. 

• En az iki dakika yıkayınız. 

• Yönergedeki zamana göre 93
o
C’de dezenfeksiyon uygulanır. Suma Med Rinse Plus dozu ( 

RO ya da demineralize su kullanınız). 

• Dozaj için aşağıdaki tabloya bakınız. 

• 110
o
C’de 15 dakika boyunca kurutunuz. 

 

2. Alkalin yıkama programı 

 Bu yıkama programı aşağıdaki adımları kapsamak zorundadır: 

• Yumuşak ya da minerallerinden arındırılmış su ile ön-yıkama tavsiye edilir (2-4 dakika 

yaklaşık 18
o
C). 

• Deterjan kullanılmayabilir. 

• Enzimatik deterjan (Suma Med Enzyme) ile en az 6 dakika yaklaşık 37
o
C ile 48

o
C arasında 

yıkayınız. 

• Alkalin deterjan (Suma Med Alu Free) ile en az 6 dakika 55
o
C ile 60

o
C arasında yıkayınız. 

Dozaj için tabloya bakınız. 

• Nötralizasyon (eğer alkalin maddeler kullanıldı ise) Suma Neutral dozu için tavsiye edilir. 

Dozaj için tabloya bakınız. 

• En az iki dakika yumuşak ya da mineralinden arınmış su ile ara durulama yapınız. 

• Yönergedeki zamana göre 93
o
C’de dezenfeksiyon uygulanır. Suma Med Rinse Plus dozu ( 

RO ya da mineralinden arınmış su kullanınız). 

• 110
o
C’de 15 dakika boyunca kurutunuz. 

 

Suma Med Enzim kullanarak otomatik dezenfeksiyon ve temizleme 
 

Humeca için 
yıkama 

programı 

Ön 
durulama 

CW 
İlk temizleme Dozaj Durulama 

Termal 
Dezenfeksiyon 

Dozaj Kurulama 

Su <25
o
C Mineralden 

arınmış/ 

yumuşak 

½ - ½ 

 Mineralden 

arınmış/ 

Yumuşak ve 

WW 

½ - ½ 

Mineralden 

arınmış 

  

Ürün ve doz 

ayarlama 

 Suma Med 

Enzim dozu 

2 ile 6 

m/l 

 90
o
C ‘ye ısıtın ve 

Suma Med 

Rinse Plus 

ekleyin 

0.2 ile 

0.4 m/l 

110
o
C 

  Yıkama >37
o
C 

ve <48
o
C 

 Soğuk 93
o
C   

 2 dakika 6 dakika  3 dakika 5 dakika  15 dakika 

 

 
 



Suma Med Alu Free alkalin kullanarak otomatik temizleme ve dezenfeksiyon 
 
Humeca 

için 
yıkama 

programı 

Ön 
durulama 

CW 

İlk 
temizleme 

Dozaj Durulama 
Ara 

Durulama 
Termal 

Dezenfeksiyon 
Dozaj Kurulama 

Su  Mineralde

n arınmış/ 

Yumuşak 

½ - ½ 

 WW 

 

Mineralde

n arınmış/ 

Yumuşak 

ve WW 

½ - ½ 

Mineralden 

arınmış 

  

Ürün ve 

doz 

ayarlama 

 40
o
C’de 

Suma Med 

Enzim 

dozu 

1.5 ile 

4 m/l 

Doğal doz 

0.2 ile 2 

m/l 

 90
o
C ‘ye ısıtın ve 

Suma Med 

Rinse Plus 

ekleyin 

0.2 ile 

0.4 

m/l 

110
o
C 

  Yıkama 

>55
o
C ve 

<60
o
C 

 Soğuk Soğuk 93oC   

 2 dakika 6 dakika  2 dakika 2 dakika 5 dakika  15 dakika 

 
* Ultrasonik Suma Med Enzim kullanıldığında 3ml/l 37

o
C. 

www.Diversey.nl aracılığıyla ürün ve güvenlik bilgileri indirilebilir. 
 

3.6. Kontrol 
Sterilizasyona hazırlanmadan önce tüm tıbbi cihazlar kesinlikle kontrolden geçmelidir. 

 

Görsel kontrol güçlü bir ışık altında büyüteç olmadan gerçekleştirilir. Cihazın tüm parçaları 

görünür kirler, hasar ve/ve ya paslanmaya karşı kontrol edilmelidir. Özel dikkat gerektirenler: 

• Tıkamaya sebep olan kirlerin olduğu yerler, menteşe, şaft ve ya geçiş yüzeyleri gibi. 

• Oluklar (delikler vs.) 

• Cihaza baskı yapan parçalardaki kirler. 

• Cihazın çalışmaması ya da kusurları oluştuğunda dokuya ya da cerrahi eldivenlere 

zarar verebilecek hasarları kontrol ediniz. 

  

İşlev kontrolü mümkün olduğunda gerçekleştirilmelidir: 

• Cihazın bağlantılı kısımlarının düzgün birleştirildiğinden emin olmak için cihazı kontrol 

ediniz. 

• Cihazın hareketli parçalarının çalıştırılıp düzgün çalıştığının kontrolü yapılması 

gereklidir (gerektiğinde ve kullanım talimatlarına uygun olara buhar sterilizasyonuna 

uygun tıbbi cihazlarda kullanılan yağlayıcı kullanılabilir). 

 

4. Sterilizasyon 
 

Buhar Sterilizasyonu tavsiye edilir. Humeca tıbbi cihazları steril etmek için uygundur. 

Otoklavın performansı ve tasarımı işlemin etkisini etkilemektedir. Sağlık Hizmetleri Kurumları 

cihazı sık kullanan operatörleri ve prosedürlerde kullanılan malzemeleri tasdik etmelidir.   

 

4.1. Sterilizasyon öncesi Hazırlık 
Humeca için özel konteynırları kullanınız. 

 



 

4.2. Sterilizasyon İşlemi    
Otoklav ile ön vakumlu buhar sterilizasyonu önerilir. Otoklavlar gereklilikleri karşılamalı ve 

ISO 13683 onaylı olmalıdır. 

 

Humeca cihazları bütün tıbbi cihazların sterilizasyon otoklav döngülerini onaylamaktadır. 

 

Aşağıdaki işlem değişkenleri Humeca cihazları tarafından onaylanmış ve sterilizasyon için 

tavsiye edilmiştir.   

 

Metot:   ANSI/AAMI/ISO 11134 onaylı buharlı sterilizasyon 

 

Döngü:   Vakumlu doymuş buhar / sürtünme kuvvetli hava 

 

Maruz kalma süresi1: 4 dakika. 

Maruz kalma süresini WHO, RKI vs. önerilerini karşılayacak şekilde 18 

dakikaya çıkarılabilir. Humeca tıbbi cihazları bu tip sterilizasyon 

döngülerine dayanıklıdır. 

 

Isı derecesi:   134oC – 137oC (237oF – 279oF) 

 

Basınç:   2 bar (30 PSI) ya da 3 bar (45 PSI) 

 

Kurulama süresi2: Yüke, paketleme metoduna ve malzemeler göre değişir. Yoğun 

kullanılan Humeca cihazları için gereken kuruma süresi 8 dakikadır. 
 

1 Maruz kalma süresi: Yük ve tüm oda sterilizasyon ısısında tutulduğu süre aralığı. 
2 Kurulama süresi: Odadan buharın çıktığı ve oda basıncı yükteki yoğunlaşmanın uçmasına 

izin vermek için, ya direnaj vasıtasıyla ya da enjeksiyon yoluyla sıcak hava ya da diğer 

gazların çıkması için düşürülür. 

 

Açıklama: Sterilizasyon teknikleri ve ekipmanların onayı Sağlık Hizmetleri Merkezlerini 

sorumluluğundadır. En uygun değerlendirme için, tüm döngü ve metotlar farklı sterilizasyon 

odaları, paketleme metotları ve/veya her çeşit yük ayarları onaylanmalıdır.  

 

5. Depolama 
Depolama ömrü; depo, çevre ve taşıma koşulları kadar uygulandığı steril bariyere bağlıdır. 

Sağlık hizmetleri kurumu steril tıbbi ekipmanın kullanımı için maksimum depolama ömrü 

belirlemelidir. 

 

6. Referanslar 
ISO 11134: Sterilization of healtcare products – Requirements for validation and routine 
inspection – Industrial steam sterilisation. 
ISO 13683: Sterilization of healtcare products – Requirements for validation and routine 
inspection of steam sterilisation in healthcare institutions. 
 



 

EK 1 
 
UYGULAMA TALİMATLARININ ONAYLANMASINDA KULLANILAN TEMİZLİK AJANLARI 
 

Temizlik ajanları (deterjanlar) özel olarak tıbbi cihazların temizliği için geliştirilmişse 

kullanılmalıdır.  

 
• Elle temizleme için, bakterisit ve fungisid içeren temizleme ve dezenfektan maddelerinin 

karışımı kullanılması tavsiye edilir. 

• Otomatik temizleme için (dezenfektör makinesi ile),  inhibitörlü enzimatik ve alkalin (en fazla 

12.5 pH) maddeler tercih edilir. Yalnızca bu tip makineler için tavsiye edilen deterjanları 

kullanınız. 

• Her durumda, temizlik ajanları üzerindeki işaretleri, talimatları ve uyarıları dikkate alınız. 

 

Açıklama: 

• Yukarıdaki açıklamalar Humeca’nın kullandığı temizlik ajanlarını gösterir. 

• Personel koruma ekipmanları operatörlere tedarikçi ve güvenlik talimatları gereği 

sağlanmalıdır.  

• Alternatif araçların uygunluğu tedarikçi ve/veya fiziksel testlerden sağlanan bilgiler ışığında 

seçilmek zorundadır. 

 
Elle ve otomatik temizleme için onaylanmış temizlik ajanları kullanılmalıdır. 
 
 

Tedarikçi Ürün Paket Kullanımı 

Diversey Diversey 

Suma Med Ezim 

2 x 5 litre Elde/ultrasonik ve otomatik 

makine için uygundur 

Diversey Diversey 

Suma Med Alu Free 

10 litre Otomatik temizleme 

(koruyuculu alkalin) 

Diversey Diversey 

Suma Med Neutral 

2 x 5 litre Alkalin kalıntılarının 

nötürleştirilmesi 

Diversey Diversey 

Suma Med Rinse Plus 

2 x 5 litre Durulama maddesi (ıslatmak 

için de kullanılabilir) 

Diversey Diversey 

Suma Light D1.2 

6 x 1 litre 

 

El deterjanı 

Diversey Diversey 

Suma Bac D10 

6 x 2 litre Elle temizlemede temizleme ve 

dezenfektan karışımı 
  


