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       Covid-19 pandemisi sebebi ile, aşağıdaki kaynakta etraflıca ele alınan çapraz infeksiyon 
kuralları, korona virüs ve diş laboratuarı özelinde revize edilerek bu kılavuz hazırlanmıştır.    
       Kolay anlaşılabilmesi amacı ile mümkün olduğu kadar teorik bilgiden ve tıbbi terim 
kullanmaktan kaçınılmış, pratik uygulamalara yer verilmiştir. 
 
Kaynak : Aydın M, Mısırlıgil A. Ağız Mikrobiyolojisi. MN Nobel Kitap evi, 2012, Ankara 



ÇAPRAZ İNFEKSİYON NEDİR 
Hastadan hekime, hekimden hastaya veya personele, veya hastadan bir sonraki hastaya 
infeksiyonun aktarılmasına çapraz infeksiyon denir.  
 

 
Capraz infeksiyonun yol haritası. Oklar mikroorganizmaların göç etme yönünü göstermektedir. Dikkat 
edilirse bütün mikroorganizma trafiği 3 farklı yoldan ilerlemektedir. (Çizim: Murat Aydın, 2011) 
 
Bulaşıcı hastalıklar hastadan diğer hastaya yayılabilir. Bir hastadan bir sonraki hastaya 
yayılabilir. Hastadan hekime veya hekimden hastaya yayılabilir. Hekimden yardımcı personele 
ve diş teknisyenine veya diş teknisyeninden hekime de yayılabilir. 
 İnfeksiyonu taşıyıcı olan kan ve salyadır. Bunlar kontrol edilebilse bu bulaşma trafiği 
engellenir.  

Mikroorganizmaları taşıyıcı olan ölçü, alçı ve protezdir, bunlar kontrol edilebilse bu 
bulaşma engellenebilir. 

Mikroorganizmalar kullanılan aletlere, ölçü maddelerine ve ölçü kaşıklarına geçmektedir. 
Alınan ölçüler ve ölçülerden elde edilen alçı modellerin ve şablonların, artikülatörlerin, aeratör 
başlıklarının, polisaj motorları, laboratuvar alet ve cihazlarının bu yolla kirlendiği bilinmektedir. 
 
HANGİ HASTALIKLAR TA ŞINIR ? 
 Salyadan ve kandan gelen bir çok mikroorganizma, ishal yapan bağırsak bakterileri, 
dolama, yara ve apselere sebep olan bakteriler, verem mikrobu, kasık ve tırnağa yerleşen 
mantarlar, uçuk virüsü, aids virüsü, sarılık virüsleri, korona virüs, grip virüsü, çocuk felci ve 
kızamık virüsleri ve daha düzinelerce hastalık ölçü maddeleri ve alçı ile taşınabilir. 
 Ölçü maddesindeki düzensiz yüzeylere özellikle aljinatlarda ve disinfekte edilmeden 
dökülen alçı parçalarında biraz daha fazla mikroorganizma bulaştığı bildirilmi ştir. Bu 
mikroorganizmalar protezden pomzaya geçebilir, pomza kutusunda yaşamaya devam ederler. 



HASTALIKLAR NE İLE BULA ŞIR? 
Laboratuar ile klinik arasındaki mikrop taşıyıcılar şunlardır :  
1) ölçü maddeleri,  
2) alçı model,  
3) ölçü kaşıkları,  
4) oklüzal mum,  
5) artikülatör  
6) protezler.  
 
Diş teknisyeninin vücuduna mikroplar şu yollarla girer  
1) Doğrudan temas etmek: 
Açık yarası veya elindeki deride bir çizik varsa mikroplu bir ölçü maddesine temas ederek bu 
mikroorganizmayı bulaştırmak mümkündür 
 
2) Dolaylı temas : 
Kirli ölçü maddesi bir cisime temas ederek mikroorganizmayı ona bırakır. (Örneğin spatüle veya 
alçı kaşığına). Daha sonra bu spatül bireyin açık yarasına temas ederek infeksiyonu başlatabilir 
 
3) Yaralanma : 
Kirli ve sivri bir cisim bireyin eline batabilir.  
 
4) Soluma: 
Kirli yüzey basınçlı su ile yıkanırken veya hava ile kurutulurken yüzeyden kalkan 
mikroorganizmalara bireyin solunum yoluna girebilir.  
 Yukarıda işaret edilen infeksiyon tehdidini gidermenin en etkili yöntemi 
mikroorganizmaların yayılmasını önleyici tedbirler almak ve disinfeksiyon yapmaktır. Şimdi 
disinfektanları ve nasıl disinfekte edileceğini görelim 
 

DİSİNFEKTANLAR 
HİPO-KLORİT: Protezler için 1:10 sulandırılmış hipoklorit 
içinde 20 dakika bekletilir veya aktif klor (% 4) içinde 3-10 
dakika bekletilir. Her gün taze hazırlanmalıdır. Kendine has klor 
kokusu vardır, fevkalade üstün etkilidir fakat metale koroziftir, 
kumaşın rengini bozar. Metal ve kumaş dışındaki yüzeyler ve 
aletler için en etkili disinfektandır. 

Hassas ve metalik yüzeyler için bakkalda satılan hipo 
markalı çamaşır suyu (sodyum hipoklorit %<5) bir kaşık (2ml) 
alınır ve bir bardak (100ml) suya ilave edilir.  

Eğer daha çok su kullanacaskanız daha çok hipo ilave 
edeceksiniz. Örneğin 5 litrelik bir kabı su ile doldurursanız 
içerisine yarım litre hipo koymak gerekir. (1:10 sulandırma.) 

Ölçüler, alçılar bu suya atılır. 
Laboratuardaki yüzey disinfeksiyonu için bu suyu 

kullanabilirsiniz.  
 Korona virüs için en etkili en ucuz ve en makul disinfektan budur. 
 Ticari isimler altında satılan (iyodofor, senetik fenol, peroksit, dörtlü amonyum 

 
Marketlerde satılan sodyum 
hipoklorit %<5 
konsantrasyondadır. Konsantre 
olanlar %~34 sodyum 
hipoklorit içerir. 



bileşikleri veya aldehit) içeren çok sayıda ürün vardır. Nasıl kullanılacağı kutusunun üzerinde 
yazmaktadır.  
 Ticari olanların içinde alkol içeren disinfektanlar korona virüs üzerine daha etkilidir.  

Bir ticari disinfektan ürünün kimyasal yapısında alkol bulunduğunu anlamak için etken 
maddesinin sonundaki heceye bakılması uygundur. Eğer etken maddenin son hecesi „ol“ 
şeklinde bitiyorsa bu madde büyük bir olasılıkla alkol içermektedir. Propanol, etanol gibi. 

 

Bunların içerisinde en etkili, en geniş spektrumlu, en çabuk etkili ve en ucuz olan 
sodium hypochlorittir ve bakkalda hipo veya çamaşır suyu  ismiyle satılır.  

 
NEYİ NASIL DİSİNFEKTE ETMEL İDİR? 
 
Ölçü kaşıkları:  Ttükürük, kan ve diğer artıkları uzaklaştırmak için akar su altında fırçalanarak 
yıkanmalıdır. Bu işlem genellikle hekim tarafından yapılır. Eğer yapılmadıysa laboratuarda 
yapılmalıdır. 
Aljinat ölçüler:  Aljinata  alkol içeren disinfektan kullanılmaz çünkü alkol aljinatı kurutur. 
Hipolu disinfektan içinde 10 dak bekletilir yıkanır kurtulur. 
Silikon ölçüler:  Deterjan kullanarak ve yumuşak fırça ile usulca fırçalanmalıdır. Hipolu 
disinfektan içinde 10 dak bekletilip su ile yıkanır. Glutaraldehit bu maddeyi bozduğu için 
uygulanmaz. 
Çinkooksit ölçüler:  %2 glutaraldehyde veya 1:213 iodophore solüsyonuna 10 dakika batırılır. 
Sonra akar su ile bolca yıkanır. 
Isırma mumları:  Hipolu disinfektan içinde 10 dak bekletilir yıkanır kurtulur. 
Yüz arkı:  sabunlu su ile fırçalanır. Ağır salya kirlenmesi varsa ölçü maddelerindeki işlem yapılır  
hipolu disinfektan içinde bekletilir fakat yarım dakika  uygulanır yıkanır kurtulur. 
Artikülatörler:  sabunlu su ile fırçalanır ve kurutulur. Su teması ile paslanma riski vardır. Islak 
bırakılmaz. 

Laboratuvardaki en büyük infektif tehlike pomzadır. 

Pomza: Kullanılmış pomza kutusunda çok sayıda mikrop bulunur. 
Pomza karışımı her gün taze hazırlanmalı ve içine yeşil sabun kırıntıları bırakılmalıdır. Başka 
disinfektanlar da içine katılabilir. (hipoklorit, zefiran vs). Pomza ile çalışırken mutlaka maske ve 
siperlik takınız. 
Kuron ve protezler: Akar su altında deterjan ile fırçalanmalıdır. Hipoklorit solüsyonunda 10 
dakika bekletilmelidir. 
 Laboratuarda henüz bitmiş kuron veya protez ağıza takılmak üzere kliniğe gidiyorsa %2 
klorheksidin içeren bir ağız gargarası içinde >10 dakika bekletilir. Sonra bol su ile yıkanıp 
paketlenir. Korona virüs özelinde bunu hipoklorit olarak değiştirmek gerekir 
Alçı model: Ölçü kirliyse yani disinfekte edilmeden ölçü maddesinin içerisine alçı döküldüyse, 
ortaya çıkacak olan alçı modelin en ince girintileri arasında mikroorganizma bulunur. Yani böyle 
bir durumda dökülen alçı hastalık bulaştırıcıdır. Eğer böyle bir alçı döküldüyse laboratuarda önce 
disinfekte edilmelidir. Alçı disinfeksiyonunda iodophor veya chlorine sprey kullanılır. Daha iyisi 
alçı modeli konsantre sodyum hipoloritin içinde bekletmektir. Yıkanır. Kuruması beklenir sonra 
çalışılır. 

Eğer ölçü maddesi disinfekte edildiyse alçının disinfekte edilmesine gerek kalmaz. 



 
Masa ve tezgah: Gün sonunda hipolu besler ile silinmelidir. 
Pyasemen: Motor kolu ve piyasemen alkol veya hipolu su ile gün sonmuda temizlenmelidir. 
Frezler: Frezler ve spatüller kullanıldıktan sonra disinfektan bir sıvıda bekletilmelidir. Bu sıvı 
şöyle hazırlanır: 1 bardak suya 1 kapak dolusu zefiran (veya buna benzer bir disinfektan) ilave 
edilir. Uygun bir kabın içerisine yerleştirilir. Metalik uçlar bu sıvının içine atılır. Bu suyun 
içerisinde bekleyen frezler paslanmasın diye yarım çay kaşığı sodyum nitrit ilave edilir. Sodyum 
nitrit kimyasal madde satıcılarında satılan beyaz bir tozdur. 
Örtüler:  Tek kullanımlık değilse gün sonunda yedekleri ile değiştirilmelidir. Kullanılmış örtüler 
çamaşır makinesinde yıkanmalıdır. Bu  yapılamıyorsa örtüler gece boyu açık havada bekletilerek 
havalanması sağlanmalıdır. Kumaş örtüler ıslak ise mikrop barındırır. 
 
Teknisyenin uyması beklenen infeksiyon güvenliği kuralları 
- İmmun yetmezliği olanları laboratuarda çalıştırılmamalıdır, 
- Biriktirme su kullanılmmalıdır, daima akar su gereklidir, 
- Laboratuarda  yemek yenmemelidir, 
- Mikroplu yüzeyin kurumasına izin verilmemelidir, 
- Laboratuarda cila, frez ve fırçaları disinfektan solüsyon içerisinde muhafaza 
edilmelidir,. 
- Laboratuarın çalışma yüzeyleri günün sonunda 1:10 hipo ile silinerek disinfekte 
edilmelidir 
- Çalışırken önlük, eldiven, maske ve göz koruyucu siperlik kullanılmalıdır, 
- Personel aşılanmalıdır (Hepatit B, Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak, suçiçeği vs) 
- Gece insan bulunmadığı sırada ultra viyole lamba kullanılmalıdır 
- Çöpler ve keskinler için etiketli bir çöp kutusu oluşturulmalıdır, kroşe teli, ortodontik 
tel, firez, bisturi gibi batıcı ve kesici malzeme bu çöp kutusunda toplanıp ve delinmeye 
dayanıklı torbalar ile atılmalıdır. 
 
Bir laboratuarda 3 bölüm bulunur: 

ÖLÇÜ KABUL bölümünde alınması gereken önlemler şunlardır: Gelen materyali işleme 
tabi tutmadan önce eller yıkanır. Eldiven, maske, önlük ve gözlük takılır. Materyale sonik 
titreşim uygulanır, yukarıda anlatıldığı şekilde disinfeksiyon yapılır, kurulayıp sonraki bölüme 
teslim edilir. 
 Diş hekimi disinfekte etmediyse her malzeme yukarıda anlatıldığı şekilde temizlenir. 
Hekim disinfekte ettiyse bu amaç ile mesai ve madde kaybetmeye gerek yoktur. Materyal 
doğrudan teknik bölüme alınır. 
Ölçü maddelerinin disinfeksiyonu 
Aljinat hariç olanlar: 
- Deterjan ve yumuşak fırça ile fırçala 
- 10 dak klorin veya iyodofor uygula 
- Silikon ise glutaraldehit kullanma.  
- Poli eter ise hiç bir dezenfektana batırma. 

Aljinat disinfeksiyonu : 
- Aktif klor (% 4, 2) içinde 3-10 dakika beklet 
- 4% chlorhexidine 15 saniye +chlorine dioxide 3 
dak beklet 
- Alkol içeren dezenfektan kullanma 

 
 TEKNİK BÖLÜMde teknik elemanlar ölçü ve alçı üzerinde çalışır. Bu bölümde 
çalışanlar şu önlemleri almalıdır: eldiven, maske, önlük, gözlük, aspiratör, ve havalandırma 
sistemi kullanılır. Pomza, cila makinesi, pres, brit, fırın, tezgahlar, piyasemen, kumaş, ve örtüler 



her gün bitiminde, frez, artikülatörler, yüz arkları her kullanımdan hemen sonra disinfekte edilir. 
Laboratuarın çalışma sahası (yerler, masalar, tezgah ve tabureler) günün sonunda disinfekte 
edilir. Gün bitiminde gece boyunca ultra viyole lamba kullanılmalıdır. 
Kuron ve protezlerin disinfeksiyonu 
- Ultrasonik temizleyici uygula 
- Deterjan ile fırçala ve/veya 1:10 
hipoya batır 

Alçı model disinfeksiyonu 
- NaOCl içine batır  
- iyodofor veya klorin sprey  

Pomza disinfeksiyonu 
- Her gün değiştir 
- 1:10 hipo veya benzeri 
ilave et 

 Bu aşamada aspirasyon çok değerlidir. Oda havasındaki partiküller hem mikroorganizma 
taşsıdığı için infeksiyona sebep olabilirhem de akciğerintıokanmalı (silikoz, koah, astım) 
hastalıklarına sebep olabilir. Odanın havalandırılması için tavandan zemine hava üfleyen laminar 
havalandırma sistemleri kullanılmalıdır. Eğer bu mümkün olmuyorsa çalışma odasına bir 
pencere açık kalmalı ve pencere önüne kuvvetli bir vanmtlatör odanın havasını dışarı üflüyor 
şekilde çalıştırılmalıdır.  
 PAKETLEME bölümünde bitirilmiş olan ve kliniğe gidecek işler hazırlanır şu önlemler 
alınmalıdır: gönderilecek materyali önce disinfekte edilir, sonra kurutulur, sonra sarılır ve 
etiketlenir. Plastik kutuya konularak gönderilir. Bu plastik kutu her defasında disinfekte edilir. 
Hiç bir şey disinfektan solüsyona batırılarak veya ıslatılarak gönderilmez. Bütün paketler kapalı 
ambalajda ve kuru taşınmnalıdır. Gönderilen materyalin disinfekte edilip edilmediği diş 
hekimine not düşülür. Disinfekte edldiyse hekimin ayrıca yeniden disinfeksiyon ile mesai ve 
emek sarfetmesinin önüne geçilmiş olur. 

 
Klinik ve laboratuar arasında disinfeksiyon prosedürleri (Çizim Murat Aydın, 2011) 



 ULTRA V İYOLE I ŞIĞI İLE DİSİNFEKSİYON 
Ultra viyole (UV) ışık gözümüzün göremeyeceği kadar mavi bir ışıktır. Röntgen ışımasının 
hemen ardında yer alır. UV ışık DNA 'da parça kopmalarına ve mutasyonlara sebep olur. Bu 
mutasyonların hangi gende meydana geleceğini önceden kestirmek olanaksızdır. Bu sebeple 
kanserojen bir ışıktır. Ayrıca RNA'dan urasil kopartır. Böylece protein sentezini de durdurur. Bu 
ışığın mikrop öldürücü etkisi buradan gelir.  

  
Ultraviyole floresan lamba elektrikçilerde bol ve ucuz olarak satılmaktadır. Herhangi bir floresanı 
yakmak için kullanılan balast ve starter bu lambalarda da kullanılabilir. 
  

Bu ışığa maruz kalan insan eritrositleri parçalanarak anemi oluşmasına sebep olur. Deriye 
temas ederse deride melanositleri stimüle edip melanin boyası sentezlettirir ve derinin yüzeyinde 
esmerleşme meydana gelir. Güneş ışığının içerisinde atmosferden sızan bir miktar UV bulunur. 
Güneşlenen bireylerin derisindeki esmerleşmeden sorumlu olan bu ışıktır. Güneş yanıklarından 
da bu ışık sorumludur. Ozon tabakasındaki delik sebebiye insanlar üzerine daha fazla UV 
gelmektedir, böylece dünyada giderek artan deri kanserlerinin sorumlusu bu ışıktır.  

Kozmetik amaçlar ile solaryum adı verilen kabinlerde kanser yapıcı bu ışığın altında kalmayı 
anlamak zordur. 

Eğer bu ışık göze doğrudan temas ederse retina dekolmanlarına sebep olabilir. Bu sebeple bu 
ışığın gözlerde yaptığı hasarın onarımı zordur ve görme kaybı ile sonuçlanabilir. 

Bu özellikleri sebebiyle Herpes viruslarını saniyeler içerisinde ortadan kaldırabilir. 
Tüberküloz basiline 15-20 dak içerisinde etkilidir. Başka bazı mikroorganizmalara da etkilidir 
fakat etkili olduğu mikroorganizma sayısı etkili olmadığı mikroorganizma sayısının çok 
altındadır. Bu sebeple UV yöntemi ile yapılan disinfeksiyona tek başına güvenilmez. Diğer başka 
disinfeksiyon yöntemleri ile birlikte uygulanabilir. Bu ışık bir disinfektandır. Spor öldürmediği 
için sterilizan değildir. Berberlerin tarak ve makaslarını disinfekte etmek için mavi ışık veren 
kabinler satılmaktadır. Tamamen yetersiz bir uygulamadır. 

Ameliyathaneler kullanılmadığı zamanlarda oda içerisinde UV lambalar yanık 
bırakılmaktadır. Böylece mevcut sterilizasyon yöntemlerini destekleyici olarak kullanılmaktadır.  
 Diş hekimi muayenehanelerinde ve diş teknisyeni laboratuarlarında bu lamba 
kullanılmalıdır. Piyasamızda 8 ve 30 watt’lık iki türlü floresan satılmaktadır. Ucuzdur. Bu 
floresanlardan 5-6 tane temin edilmeli, diş laboratuarlarının tavanına monte edilmeli ve birbirine 
paralel bağlanmalıdır. Laboratuar kullanılmayacağı zaman bu lambalar yanık bırakılmalıdır. Bu 
lambalar yakılır yakılmaz oda derhal terk edilmelidir. Odaya girildiği zaman bu lambalar en kısa 
zamanda kapatılmalıdır. 

Bu ve diğer bütün ışımalarda genel bir kural olarak lamba ile hedefteki malzeme 
arasındaki mesafe disinfeksiyonu çok fazla etkilemektedir. Disinfeksiyonun kuvveti aradaki 



mesafenin karesi kadar azalır. Bu sebeple lambalar infektif odağa yakın yerleştirilmelidir. Bu 
lambaların dekorasyonu bozduğu düşünülüyorsa lambalar portatif bir düzeneğe tespit edilip 
laboratuarın faal olmadığı tatil gün ve saatlerinde yerleştirilip yakılabilir. 
 
OZON İLE LABORATUARIN D İSİNFEKSİYONU 
Ozon gazı insan sağlığına zararlıdır. Koklanması arzu edilmez. Laboratuar odasında havada 
uçuşan partikülleri yere indimez sadece zayıfca ve kısmen disinfekte eder. Ozon gazı ile yapılan 
disinfeksiyonun hiç bir garantisi yoktur. Bu gaz girgin değildir. Ancak difüzyon ile uzun bir süre 
sonra kumaş ve eşyaların girintilerine ulaşabilir. Ulaştığı girginlik yeterli olmayabilir. 
 
HİPOKLORÖZ AS İT İLE DİSİNFEKSİYON 
Elektroliz yapılan tuzlu suda hipokloröz asit (HOCl) oluşur. Bu anyon mikrop öldürücüdür ve 
organizmaya zarar vermez. Bu sebeple tercih edilmektedir. Laboratuarda yüzey disinfektanı 
olarak kullanılabilir. Hassas protezlerin disinfeksiyonunda alternatif olarak kullanılabilir. Fakat 
sis şeklinde veya soğuk plazma şeklinde pulverize edilerek havaya püskürtülmesi sakıncalı 
olabilir. Çünkü solunması durumunda akciğerler üzerine olumsuz etkileri ortaya çıkması ihtimali 
gayet tedirgin edici görünmektedir. 
 
 
 
 
Not: Konu içerisinde sterilize etmek terimi hiç kullanılmamıştır. Disinfekte etmek terimi kullanılmıştır. Bu 
ikisi arasındaki farkı hatırlayalım: Mikroorganizmaların sporlar dahil ortadan kaldırılmasına 
sterilizasyon denir. Mikroorganizmaların sporlar hariç vücudun dışında olarak ortadan kaldırılmasına 
disinfeksiyon denir. Mikroorganizmaların sporlar hariç vücudun içinde olarak ortadan kaldırılmasına 
antisepsis denir.  
 
 
KAYNAKLAR 
Bu yazı aşağıdaki eserin 29 uncu bölümünün koronavirüs özelinde değiştirilmesi ile elde 
edilmiştir.  Eserin orjinali buradadır: https://drmurataydin.com/agiz-mikrobiyolojisi.html 
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