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Özetçe

Endoskopi itin hassas 

i
bilecek unsurlar klinik 

dan
leri

Abstract

Although endoscopy devices are sensitive devices that should 
be used very carefully,they often fail and become unavailable 
because of the user errors and the errors made during the 
reprocessing. In this study, the factors causing defects on the 
endoscopy devices were investigated with the eye of clinical 
engineering, and the solutions were recommended.

1.

Fleksible endoskoplar, k

girerek organl .
Endoskopi, g , incelenen organa göre 
gastroskop, brankoskop, kolonoskop, duodenoskop, sistoskop 

ve 

[1].

da neden olur. Bu nedenle özellikle endoskopi 

,

görülmektedir.

önlem

2.

emizleme,
durulama, dezenfeksiyon, son durulama, kurulama ve saklama

[2,3].

2.1.

kompresle silinir.
miktarda su geçirilir.

-

[2].

2.2. Kaçak Testi

Endoskobun hava-kaçak testi,
pik 

[1]. Kaçak testi,

2.3. Temizleme

Endoskop önemli 
, manuel temizliktir [4]. Temizleme endoskop ile 

uyumlu en Endoskop temizleme 
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ta
, distal uç 

hava-

Tüm 

olmak üzere tüm endoskop, temizleme sürecine dahil edilir. 

kadar temizleme solüsyonu ile doldurulur ve üretici fi
Enzimatik deterjanlar 

[2].

düzey dezenf

2.4. Durulama

Endoskobun içme suyu kalitesinde 

2.5. Dezenfeksiyon

ezenfek nimum etkin konsantrasyon 

düzenli olarak test edilmelidir. Endoskop

tamamen 

[5].

li ve dezenfekte edilmelidir. Otomatik 
dezenfektör i
endoskop,

2.6. Son durulama

Endoskop, dez
yüzeyi 
Durulama,

2.7. Kurulama

Endoskob , steril ve ayan bir 
Otomatik dezenfektörlerde endoskop

k
a

2.8. Saklama

Endoskoplar, uç 

içinde saklanmam .

3.
Gözlemlenen Hatalar

gözlenm

Hava-

fazla bükülmesi sonucu zarar görmesi ,

:
lavabolar

Uygun olmayan de

saklanma

sonucu sürtünmeden 

(a) (b)

Saklama öncesi kuru
nedeniyle oksitlenmesi,

,
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(a) (b)

4.

eflekssel 

ilk kez eline endoskopi alan personel 

rmesi.

5. Sonuçlar

op en 
büyük nedeninin, r

Kaçak testi ile tespit edilmeyen , dezenfeksiyon 
,

amaz duru

siz 

bedeline 
Bu nedenle kaçak testi, endoskobun iç 

her 

Endoskobun yeniden kulla

o

dezenf

Bu 
hizmetlilerin 

görevlendirilmesinin 
iliminde olan 

ki, bu
noktada görev, kalifiye olmayan temizlik görevlisine 
verilmektedir.

Tüm yeniden k

ektir.

dezenfektörler, 

kalabilmektedirler ki bu da dezenfektö
endoskobun o an tekrar kontamine olma riskini 

Endosk

hem de 

endoskop 

düzenlenmesi p
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