
SUDA TRAVAY/DOĞUM KÜVETİ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI 

   

    Tarih:                                   Saat: 

 

 

            Görevli temizlik personeli                                                               Birim Sorumlusu 

            Adı ve Soyadı:                                                                                 Adı ve Soyadı:      

            İmza:                                                                                                İmza:   

 
 

KULLANIM SONRASI 
EVET HAYIR 

1 
İşlem için belirlenmiş görevli plastik önlük, maske, göz koruyucusu ve disposable 

eldiven kullanmalı 
  

2 
Havuzu boşaltmadan önce tek kullanımlık (hastaya özgü) süzgeç ile organik atıklar 

uzaklaştırılmalı, sonrasında havuz boşaltılmalı  
  

3 
Kullanılan süzgeç ve havuz tıpası (sabit havuz tıpaları hariç) tıbbi atık kutularına 

atılmalı  
  

4 
Havuz yüzeyi, tabanı ve tahliye deliği çevresinde oluşabilecek tortular akan su ile 

uzaklaştırılmalı  
  

5 
Temiz bir bez ile tüm havuz yüzeyi deterjan ve su ile temizlenmeli, tahliye deliği ve su 

borularının olduğu bölümlere özen gösterilmeli  
  

6 
Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi nispeten daha az kirlenen üst kısımlardan daha çok 

kirlenen tabana ve en son tahliye tıpasına doğru yapılmalı, kullanılan bez atılmalı  
  

7 

 

Doğum küveti (jakuzi sistemleri/jet akım içermeyen) dezenfeksiyonu için; 

- Temiz, plastik bir kap içinde 1000 ppm olacak şekilde sodyum hipoklorid solüsyonu 

hazırlanmalı 

- Dilüe edilmiş sodyum hipklorid solüsyonu dikkatlice, tüm havuz yüzeyine eşit ve 

dengeli olacak bir şekilde dökülmeli, havuzun üst kısımlarından tabanına doğru 

ilerlenmeli ve tahliye deliğine özel dikkat gösterilmeli. 

- 10 dakika sodyum hipoklorid solüsyonunun havuz yüzeyinde kalması beklenmeli, 

disposable bir bez ile havuz yüzeyi temizlenmeli, kullanılan bez atılmalı. 

- Akan su ile havuz yüzeyi üst kısımdan tabana doğru olacak şekilde durulanmalı ve 

temiz bir bez ile kurulanmalı, kullanılan bez atılmalı 

 

Jakuzi sistemleri içeren doğum küveti dezenfeksiyonu için; 

- Doğum havuzu su ile doldurulmalı, içerisine 1000 ppm konsantrasyonu sağlayacak 

şekilde klor tablet koyulmalı  

- Klor tablet konulan havuz 1 saat süre ile çalıştırılarak dezenfeksiyonu yapılmalı, 

dezenfeksiyon işlemi bittikten sonra havuz boşaltılmalı  

- Durulama amaçlı havuza tekrar su doldurulmalı, 1 saat boyunca duru su ile sistem 

çalıştırılmalı, sonrasında su boşaltılmalı ve temiz bir bez ile kurulanmalı, kullanılan 

bez atılmalı 

  

  

  

  

  

  

  

8 İşlem sonrası alan iyi bir şekilde havalandırılmalı    

9 
Havuzun kenarına, havuzun temizlendiğini ve kullanıma hazır olduğunu belirten bir 

işaret koyulmalı 
  

10 

Havuz termometresi, su doppleri, ayna ve tıpa çekicisi deterjan ve su ile temizlenmeli, 

kurulanmalı ve sonrasında dilüe sodyum hipoklorid solüsyonu veya uygun 

dezenfektanlı mendil ile dezenfekte edilmeli 

  

 
 

KULLANIM ÖNCESİ  
  

1 

Son kullanım sonrası talimatlara uygun şekilde temizlik ve dezenfeksiyonu yapılan 

doğum küveti eğer 24 saat veya daha uzun süre kullanılmadı ise akan su ve deterjan ile 

yıkanmalı, uygun şekilde durulanmalı  

  


