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AMAÇ: klinik hizmetlerinin etkin, verimli, sağlıklı ve hizmet kalite standartlarına uygun şekilde 
uygulanmasını sağlamak. 
 
KAPSAM: Bu talimat Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hasta polikliniklerindeki üniteleri 
kapsar. 
SORUMLULAR: Bu talimattaki işlemlerin yürütülmesinden Enfeksiyon Kontrol Komitesi, ilgili 
Dekan yardımcısı, Hemşire ve temizlik hizmet personeli sorumludur. 
FAALİYET AKIŞI: 

Diş ünitelerinin temizliği; temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır. 
 

1. Koruyucu ekipmanlar giyilmelidir.  
 
2. Her hastadan sonra kullanılan bardak, suction, pamuk, gazlıbez, ısırma kağıdı, eldiven, peçete 

vb malzemeler tıbbi atık kovasına atılmalıdır.  
 
3. Kullanılan aletler(cinsine göre ayrıştırılıp) kirli alet taşıma kabına bırakılmalıdır.  

 
4. Kan ve tükürük bulaşan yerler tek kullanımlık bezle kaba kirinden arındırılır ve tıbbi atık 

kovasına   atılmalıdır. Sonra (1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya hızlı yüzey 

dezenfektanı ile) temizlenmelidir. 

5. Diş ünitlerinin dezenfeksiyonu tam yapılmalıdır. Kaçakların olduğu bölgeler aeratör başlıkları, 

hava-su şırıngası, mikromotor parçaları, ünitin tablası, pamuk tampon ve frezlerin kaplarıdır. 

Bu bölgeler kontaminasyona son derece müsaittir. 

6. Refrektör de ünit üzerinde kontaminasyona en müsait alanlardan biridir. Hasta ağzında 

çalışırken ağızdan sıçrayan artıkların ilk sıçrayacağı yer refrektördür.( Işık yanınca damla 

damla tüm artıklar direkt göze çarpar ve ciddi bir kaçak sebebidir. )Bu nedenle refrektörün ön 

yüzeyi ve tutacak kısımları  dezenfektanla silinmelidir. 

7. Hastalarımızın başlarını yasladıkları kısımlar özellikle yaz aylarında terle kontamine olurlar. Bu 

nedenle başlıklar da dezenfeksiyona tabi tutulmalıdırlar.  

8. Diğer bir kaçak alanı da şüphesiz ki kreşuardır. Kullanım sonrasında kreşuarın suyu bir süre 

açık bırakılıp, akıtılarak artıkların temizlenmesi sağlanmalıdır. Kreşuarı her hastadan sonra 

temizlemek ve dezenfekte etmek standarttır.  

9. Ünitlerin oturma koltuğunun ayakucu bölümü ıslak bir peçete ile tozlarından arındırılmalıdır. 

 
10. Yeni eldiven giyilir, temiz malzemeler hazırlanır.  

 
11. Her hastadan sonra işlem tekrarlanır.  

 
12. Muayeneler sona erdiğinde üniteler daha kapsamlı temizlenmelidir. 
13. Silme işlemi bittikten sonra kaplar yıkanır, durulanır ve kurulanıp yerine kaldırılır. 

14. İşlem sonrası eller yıkanmalıdır. 

 


