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ÖZET 

Erdo�an B. Piyasada Satılan Islak Mendillerin Mikrobiyolojik Açıdan 

De�erlendirilmesi. �stanbul Üniversitesi Sa�lık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji 

ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. �stanbul. 2010. 

Anahtar Kelimeler: El Hijyeni, Antiseptikler, Islak Mendiller, El Yıkama, El 

Florası. 

Eller çevre ile sürekli ve yakın bir temas halinde bulundu�undan zengin 

bir mikrobik flora ta�ır. El temizli�inin ihmal edilmesi veya yetersiz uygulanması 

ellerin kontamine kalmasına yol açar. El hijyeninin genel amacı; geçici floranın 

tamamen uzakla�tırılması, kalıcı floranın sayıca azaltılması ve böylece eller 

aracılı�ı ile bakteri transferinin önlenmesidir. 

Eylül-Kasım 2009 tarihleri arasında farklı markalara ait antiseptik 

içermeyen ıslak mendillerin ve antiseptik içeren ıslak mendillerin kalıcı ve geçici 

floraya olan etkilerini su ve sabunla yıkama, %70 alkol ve alkollü jellerle 

kar�ıla�tırmalı olarak ara�tırdık. 

Bizim çalı�mamızda, alkolün tüm formlarının (sıvı, jel ve alkol emdirilmi� 

mendil) su ve sabun ile yıkamaya göre çok daha etkili oldu�u saptanmı�tır. 

Bununla beraber alkollü (%62,5 ve %65) jel preparatları sıvı alkol (%70) ve 

alkollü (%70) mendil formlarına kıyas edildi�inde yerle�ik flora  üzerinde daha 

az etkili bulunmu�tur. Ayrıca, su ve sabunla yıkamanın geçici florayı tam olarak 

ortadan kaldırabildi�i halde, ıslak mendillerle yapılan temizlik sonrasında ellerde 

fazla miktarda kontaminant bakterilerin kaldı�ı bulunmu�tur.  

Çalı�mamızdan çıkarılacak sonuçlar ı�ı�ında, el hijyeninin 

sa�lanmasında pek çok yöntem bulunmakla birlikte, tek ba�ına ıslak mendillerin 

yeterli olmadı�ı, su ve sabunla yıkama imkanı olmayan durumlarda, antiseptikli 

preparatların etkin bir alternatif olabilece�i, ancak hiç bir antisepti�in tek ba�ına 

kirleri ortadan kaldıramayaca�ı da unutulmamalıdır. 
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ABSTRACT 

Erdogan B. Wet Wipes Which Is Sold In Markets Evaluation For The 

Microbiological Respect. �stanbul University Institute of Health Sciences, 

Department of Microbiology and Clinical Microbiology. Master Thesis. Istanbul. 

2010. 

Key Words: Hand hygiene, Antiseptics, Wet Wipes, Hand Washing, Hand Flora. 

Hands in continuous and close contact with the environment, they carry 

to a rich microbial flora. Neglected hand hygiene is caused the remaining of 

contamination of hands so inadequate implementation. The general purpose of 

hand hygiene is; temporary flora to be completely removed, reduction the 

number of permanent flora and thus to prevent transfer of bacteria via the 

hands. 

We have investigated as compared different brands which do not contain 

the antiseptic wet wipes and including antiseptic wet wipes effects of resident 

and transient flora against of the washing with soap and water, 70% alcohol and  

gel with alcohol between September - November 2009. 

In our study, all forms of alcohol (liquid, gel and alcohol-impregnated 

wipes) by washing with soap and water was found to be much more effective. 

However, on the resident flora when compared to alcohol (62.5% and 65%) gel 

preparations, liquid alcohol (70%) and alcohol (70%)  wipes form was less 

effective. Also, washing with soap and water eliminates the transient flora can 

be exactly that after the cleaning with a wet wipes in hand in excess of 

contaminant bacteria was found to remain. 

In the lights of our study, even the ensuring the hand hygiene have in 

many ways,  alone wet wipes are not enough, water-washing facilities with soap 

and non-cases, preparations with antiseptic effect could be an alternative, but 

non antiseptic alone impurities can not be eliminated should not be forgotten 

either.



 

1. G�R�� VE AMAÇ 

Eller çevre ile sürekli ve yakın bir temas halinde bulundu�undan zengin 

bir mikrobik flora ta�ır (1). El cildinde bulunan bakteriler geçici flora ve kalıcı 

flora olarak iki kategoriye ayrılır. Kalıcı flora; cildin derin katmalarında (ya� 

bezleri, kıl folikülleri, vb.) bulunan patojenitesi dü�ük ve normal �artlarda 

hastane enfeksiyonları ile ili�kisi fazla olmayan bakterilerden ( koagülaz negatif 

stafilokoklar, difteroid çomaklar, vb.) olu�ur. Kalıcı floradaki bakteri yo�unlu�u 

102-103 CFU/cm2 arasında de�i�ir ve el hijyeninden çok fazla etkilenmez (2). 

Geçici flora el epitelinin üstünde yer alır ve kolaylıkla, çok defasında ellerin su 

ve sabunla yıkanması ile yok edilebilir (3,4). El teması ile insan cildi ve cansız 

yüzeyler arasında transfer edilebilen ve bu yüzden kontaminant olarak da 

adlandırılabilen geçici mikrop florası hastane infeksiyonlarının olu�masında 

önemli rol oynar (2). Geçici florada ba�ta Escherichia coli olmak üzere çe�itli 

Gram negatif bakteriler bulunur (3,4). Patojenitesi yüksek bakteriler ve viruslar 

kalıcı florada bulunmazken geçici florada yer alabilir (2). 

El temizli�inin ihmal edilmesi veya yetersiz uygulanması ellerin 

kontamine kalmasına yol açar (2). Yapılan ara�tırmalar özellikle el yıkama 

esnasında, ellerin bazı kısımlarının yeterince temizlenmeden kaldı�ını 

göstermi�tir. Parmakların uçları ve kenarları ile avuç içindeki çizgiler, tenar ve 

hipotenar bölgeler daha az yıkanmaktadır (5). Yetersiz temizlik uygun olmayan 

ajan ile de ili�kili olabilir. Ayrıca el yıkama tekni�i ve süresi de el hijyeninin 

etkinli�inde büyük önem ta�ır (2).  

‘El hijyeni’ ve ‘el yıkama’ terimleri birbirinin yerine kullanılmasına ra�men 

aslında her biri ayrı bir anlam ifade etmektedir. CDC, ‘el yıkama’yı ellerin 

antimikrobiyal olmayan normal sabun ve su ile yıkanması olarak tanımlarken; ‘el 

hijyeni’ni el yıkama, antiseptik ile el yıkama, antiseptik ile el ovma veya cerrahi 

el antiseptisi gibi tüm uygulamaları kapsayan genel bir tanım olarak 

belirtmektedir. Her ikisinde de amaç geçici floranın tamamen uzakla�tırılması, 

kalıcı floranın sayıca azaltılması ve böylece eller aracılı�ı ile bakteri transferinin 

önlenmesidir (6). 
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El temizli�inin yeterlili�ini veya yetersizli�ini mikrobiyolojik kanıtla 

göstermeye çalı�an çok az çalı�ma bulunmaktadır. El hijyeninde en sık olarak 

su ve sabun kullanılmasına ra�men, bazı durumlarda ticari olarak satılan çe�itli 

ıslak mendiller toplumda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, ıslak mendillerin 

el hijyenini sa�lamada yeterince etkili olup olmadı�ı sorusu henüz cevaplanmı� 

de�ildir. 

Bu konuda tatmin edici bir çalı�ma bulunmamaktadır. El hijyeninin yanı 

sıra bebek temizli�inde de yaygın olarak kullanılan bu ürünler �ayet etkili 

de�ilse, o takdirde bunlara güvenilerek her türlü temasın sürdürülmesi ciddi bir 

risk olu�turabilecektir. Bu konuda yapılacak çalı�malara bir ba�langıç 

olu�turmak amacıyla ıslak mendillerin el hijyeni sa�lamadaki etkinliklerini 

ara�tırmayı amaçladık. Bu amaçla normal ıslak mendillerle birlikte antibakteriyel 

ve alkollü ıslak mendiller de çalı�maya alınmı�tır. Islak mendillerin etkinliklerinin 

kar�ıla�tırılması için di�er el hijyeni yöntemleri (su ve sabunla yıkama, %70 

alkol ve alkollü jellerle ovalama) birlikte uygulanmı�tır. 

Çalı�mamızda %70 etil alkol, düz (antimikrobiyal olmayan) sabun, alkollü 

ıslak mendil, piyasada ticari olarak satılan 5 farklı markaya ait alkolsüz ıslak 

mendiller, piyasada ticari olarak satılan 4 farklı markaya ait antibakteriyel ıslak 

mendiller ve iki farklı markaya ait antibakteriyel jellerin ellerdeki yerle�ik floraya 

olan etkisi ve ele bula�tırılan (kontaminant) bakterilere etkisi ayrı ayrı 

ara�tırılmı�tır. 
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2. GENEL B�LG�LER 

2.1. Ellerde Bulunan Normal Bakteri Florası 

Price (1), 1938 yılında, ellerde bulunan bakterileri geçici ve kalıcı olarak  

iki kategoriye ayırmı�tır. Kalıcı flora stratum corneum tabakasındaki dı� 

hücrelerin altında bulunan mikroorganizmalardan olu�ur ve deri yüzeyinde de 

bulunabilir (7). Kalıcı flora, deriye sıkı ba�lıdır, kolay yıkanmaz, antiseptiklerden 

geçici floraya gore daha az etkilenir. Kalıcı flora çe�itli antiseptiklerle büyük 

ölçüde azaltılabilirse de hiçbir zaman tam olarak ortadan kaldırılamaz ve bir 

müddet sonra tekrar eski sayılarına ula�ırlar (8). 

Travma veya yabancı cisimlerle vücudun steril dokularına girmeleri 

dı�ındaki yerle�ik floranın patojen özelli�i azdır ve nadiren infeksiyona yol 

açarlar. Ayrıca bunlar potansiyel patojenlerin yerle�mesini engellerler (serbest 

ya� asitlerini serbestle�tirerek, bakteriyosin ve di�er antibiyotik benzeri 

maddeler salgılayarak) (8). 

Yerle�ik flora cins ve miktar olarak vücut bölgesi, cinsiyet, ya�, sa�lık 

�artları, hastanede yatma ve mevsim özelliklerine göre de�i�meler gösterirler 

(8). 

Ya� bezelerinin fazla oldu�u (Propionibacterium’ ların bulundu�u) bölgeler 

dı�ında ba�lıca stafilokok (S. epidermidis, hominis, capitis…) ve mikrokoklar 

hakimdir. Staphylococcus aureus nadiren yerle�ici olabilmektedir (perine, burun, 

eller). Corynebacterium cinsi de deride sık olarak yerle�mektedir. 

Corynebacterium jeikeium riskli hastalarda tedavisi çok zor olan hastane 

infeksiyonları yapabilmektedir. Vücudun nemli bölgelerinde ayrıca Gram negatif 

bakteriler (Acinetobacter, Klebsiella, Enterobacter, … gibi) bulunabilmektedir 

(8). 

Kalıcı flora yo�unlu�u genel olarak 102-103/cm2  arasında de�i�ir. 

Antibiyotik ve dezenfektan kullanımı uzun süreli de�i�melere neden olabilir (8). 
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Kalıcı floranın ba�lıca iki koruyucu i�levi vardır: mikrobiyal antagonizma ve 

ekosistemde besinler için rekabet (9). Kalıcı flora infeksiyonlarla çok sık ili�kili 

olmamakla birlikte steril vücut bo�luklarında, gözlerde veya sa�lam olmayan 

deride infeksiyonlara sebep olabilir (10).  

Dı� deri tabakasına yerle�en geçici floranın rutin el yıkama i�lemiyle 

uzakla�tırılması mümkündür. Geçici mikroorganizmalar genellikle deride 

ço�almazlar fakat canlı kalıp deri yüzeyinde düzensiz olarak ço�alırlar (9). 

Geçici floranın bula�abilirli�i, mevcut türlere, yüzeydeki mikroorganizma 

sayısına ve derideki nem oranına ba�lıdır (12,13). Normal insan derisi bölgelere 

göre farklı miktarda aerobik bakteri barındırır. Kafa derisinde 1x 106 CFU/cm2, 

koltuk altında 5 x 105 CFU/ cm2, karın bölgesinde 4 x 104 CFU/ cm2 ve ön kolda 

1 x 104 CFU/ cm2 bakteri bulunur (14). Parmak ucu kontaminasyonu agar temas 

metotları ile örneklendirildi�inde 0 ila 300 CFU arasında de�i�ti�i gösterilmi�tir 

(11). Price ve di�er ara�tırmacılar, sayıları ki�iden ki�iye de�i�mekle birlikte 

geçici ve kalıcı floranın her bireyde bulundu�unu göstermi�lerdir (1,15).  

2.2. Normal Deri Fizyolojisi 

Derinin birincil i�levi su kaybını azaltmak, a�ınma ve mikroorganizmalara 

kar�ı koruma sa�lamak ve genel olarak vücutla dı� ortam arasında bir sınır 

olu�turmaktır. Derinin temel yapısı �u �ekildedir: Stratum corneum veya 

boynuzsu tabaka denen en dı� bölge 10 ila 20 µm; bunun altında epidermis 50–

100 µm, dermis  1–2 mm ve hipodermis 1–2 mm kalınlı�ında bulunur. Stratum 

corneum tabakasında korneositler veya boynuzsu hücreler bulunur. Korneositler 

esas olarak çapraz ba�lı proteinler ve kovalent ba�lı lipidler ile sabitlenmi� 

hücre zarfı ile çevrelenmi� olan çözünmez, sarılmı� keratinlerden olu�ur. 

Stratum corneum’daki korneositler, korneodesmozom gibi stratum corneum 

kohezyonunu sa�layan polar yapılarla birbirine ba�lanır.  

Stratum corneum’un hemen altında, 10-20 keratenize epitel hücre 

tabakasından olu�an katmanlı epidermis bulunur. Bu hücreler stratum corneum 

sentezinden sorumludur. Bu tabakada ayrıca deri pigmentasyonunuyla ilgili 

melanositler; Antijen üretimi ve immün sistem için önemli olan Langerhans 

hücreleri; ve duyu alıcı rolü oldu�u dü�ünülen Merkel hücreleri bulunur.  
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Derinin dinamik bir yapısı vardır. Bariyer görevi yalnızca alttaki epidermisin 

sıkı�tırması, dejenerasyonu ve bozulmasından ibaret de�ildir. Kornifikasyon ve 

deskuamasyon (pul pul dökülme) süreçleri birbiri ile yakından ilgilidir; stratum 

corneum sentezi kayıpla aynı oranda ortaya çıkar.  

Stratum corneum formasyonu hakkındaki mevcut bilgiler deri bariyerinin 

pertürbasyonuna epidermisin verdi�i tepkiler üzerinde yapılan çalı�malardan 

edinilmi�tir. Deri bariyerini bozan deneysel manipülasyonlar �unlardır: (i) deri 

lipidlerinin apolar solventlerle çıkarılması; (ii) stratum corneum’un yapı�kan bant 

kullanılarak fiziksel olarak soyulması; ve (iii) kimyasal iritasyon. Tüm bu 

deneysel manipülasyonlar transepidermal su kaybı ile deri bariyerinde 

azalmaya yol açar. Belki de üzerinde en çok çalı�ılan deneysel sistem fare 

derisine aseton uygulanmasıdır. Bunun sonucunda transepidermal su kaybında  

hızlı  bir artı� olur ve bu durum derinin bariyer i�levinde azalma oldu�unu 

gösterir. Aseton seçici olarak derideki glicerolipidleri ve sterolleri çıkardı�ından, 

bu lipidlerin tek ba�larına yeterli olmasalar da derinin bariyer i�levini görmesi 

için önemli oldu�u anla�ılmaktadır. Deterjanlar hücreler arası lipid alanında 

asetona benzer biçimde i�ler. Normal bariyer i�levine dönü� iki a�amada 

gerçekle�ir: bariyer i�levinin %50-60’ının yerine gelmesi genellikle 6 saat içinde 

gerçekle�irken, bariyer i�levinin tam olarak normale dönmesi 5-6 gün alır.  

2.3.  Geçici Flora Bakterilerinin Ellerde Ya�am Süreleri 

Yapılan bir çok çalı�ma mikroorganizmaların de�i�ik süreler için ellerde 

ya�amaya devam edebildiklerini göstermi�tir. Musa ve arkada�ları bir 

laboratuvar çalı�masında Acinetobacter calcoaceticus’un 104 CFU/parmak 

inokulumundan sonraki 60 dakikada Acinetobacter lwoffi su�larından daha iyi 

canlı kalabildiklerini saptamı�tır (16). Fryklund ve ark tarafından yapılan benzer 

bir çalı�mada, Escherichia coli (E. coli) ve Klebsiella spp. epidemik ve non-

epidemik su�larını kullanarak, %50 öldürücü orana sırasıyla 6 ve 2 dakikada 

ula�ıldı�ını göstermi�lerdir (17). Noskin ve ark vankomisin-dirençli enterekok 

(VRE)’nin ellerde ve çevrede ya�aması hakkında yaptıkları çalı�mada; hem 

Enterococcus faecalis hem de Enterococcus faecium’in, eldivenli ve eldivensiz 

parmak ucunda minimum 60 dakika canlı kaldı�ını tespit etmi�lerdir (18).  
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2.4. El Temizli�i Çe�itleri 

Usulüne uygun el yıkama hastane infeksiyonlarının önlenmesinde en basit 

yöntemdir. Ancak hastane infeksiyonları dı�ında genel halk sa�lı�ının 

korunması ve geli�tirilmesi açısından da el yıkama son derece önemlidir. El 

yıkama aslında bir medikososyal davranı�tır. El yıkamayı, basit sosyal tip, 

hijyenik tip, cerrahi tip olarak 3 ana ba�lıkta incelemek mümkündür (19).  

2.4.1. Basit Sosyal El Yıkama  

Ellerin su ve sabunla yıkanmasıdır. Bu tip yıkama ile kirler (yabancı 

maddeler, ter, cilt ya�ları, epitel atıkları…) ve ciltte gev�ek irtibatı olan geçici 

mikrop florası uzakla�tırılır. Kalıcı flora çok az etkilenir.  

El yıkamanın etkinli�i tekni�e ve süreye ba�lıdır. Bir dakikalık yıkama 

süresinde ortalama 103 seviyesinde mikrop azalması olmaktadır. Yıkama 

süresinin 30 saniyeden az oldu�u durumlarda ancak 1 logaritmik azalmanın 

oldu�u, 2 dakikayı a�an sürenin de fazla bir ilave yararı olmadı�ı tespit 

edilmi�tir. 

Tavsiye edilen yıkama �ekli ellerin ıslatılıp sabunla iyice ovu�turularak 

(avuç avuca, avuçlar el sırtına, dönme hareketleriyle parmaklar, parmak araları 

ve uçları) 30 saniyeden az olmamak üzere (0,5-1 dakika süreyle) yıkanmasıdır. 

Durulandıktan sonra parmaklar yukarı gelecek �ekilde tutulur ve ka�ıt havluyla 

kurutulur. Hasta temasları arasındaki tekrar yıkamalar için 15 saniyelik yıkama 

süresi yeterlidir. 

2.4.2. Hijyenik (Antiseptik Kullanarak) El Temizli�i 

           Hasta sekresyonları veya di�er kirli materyallerle temastan sonra, invaziv 

i�lemlerden önce veya a�ır ba�ı�ıklık yetmezli�i gibi yüksek riskli hastaların 

bakımından önce antiseptiklerle geçici floranın daha etkin ve kısa sürede 

ortadan kaldırılması i�lemidir.  
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Antiseptik deterjanlarla (hijyenik el yıkama) veya alkolik çözeltilerle 

(hijyenik el ovalama) uygulanır. Alkol, povidon iyot, ve klorhekzidin dı�ındaki 

di�er antiseptikler çe�itli nedenlerle pek uygun bulunmamaktadır. 

2.4.2.1. Hijyenik El Yıkama 

Geçici florayı normal yıkamaya göre çok daha etkin �ekilde gidermek 

amacıyla uygulanır. Antiseptik deterjanlar mekanik temizlik yanında flora 

üzerinde kalıcı (rezidüel) antimikrobik bir etki meydana getirir.  

Sıklıkla klorhekzidin glukonat ve povidon iyot deterjan preparatları 

kullanılır. Triklosan içeren sabunlar normal sabunlara göre daha etkili 

bulunmamı�tır. 

Antiseptik deterjanla hijyenik el yıkama geçici florayı uzakla�tırma 

yanında yerle�ik flora üzerinde de etkili olur. Kalıcı antimikrobik etki nedeniyle 

yerle�ik floranın tekrar ço�alması oldukça gecikir. Ellerin uzun süre temiz 

kalmasının gerekti�i durumlarda tercih edilir.  

Hijyenik el yıkamada öncelikle musluk ka�ıt havlu ile açılarak eller ılık 

suyla ıslatıldıktan sonra 3-5 ml tercih edilen ajan alınarak uygun teknik ile 

yıkanmalıdır. Hijyenik el yıkamada ellerin iç yüzeyleri, ellerin dı� yüzeyleri, 

parmak araları, ba� parmak arası, avuç ortası ve bileklere özen gösterilmeli, 

sırayla bu yüzeylere iyice friksiyon yapılmalıdır. Eller ılık su altında iyice 

durulanmalı ve ka�ıt havlu ile kurulanmalıdır. Musluk yine ka�ıt havlu ile 

kapatılmalıdır. 

Yıkama süresi klorhekzidin için 1 dakika yeterlidir. Povidon iyot 

preparatları kullanıldı�ında bu süre en az 2 dakika olmalıdır. Zira bu bile�ikler 

etkilerini yava� gösterirler. Ayrıca povidon iyot bile�iklerinin deterjan preparatları 

sudaki çözeltilerine göre daha zayıf etki göstermektedir. 

2.4.2.2. Alkolik ovalama (hijyenik el ovalama) 

Geçici flora için en etkili ve çabuk yöntemdir. Alkol ve alkolik 

preparatların ovularak uygulanması antiseptik deterjanlara göre çok daha güçlü 

ve hızlı etki sa�lamaktadır. Kolay uygulanmaları ve çabuk buharla�maları 

nedeniyle hijyenik el dezenfeksiyonu için son derece uygundurlar.  
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Su ve kurulama gerektirmedi�inden her yerde basitçe uygulanabilir ve 

zaman kazandırırlar. Uygulama sırasında elbiselerin kontamine olma riski 

olu�maz (yıkama sırasında sıçrantılara ba�lı kontaminasyonlar olabilmektedir). 

Alkolik ovalama di�er temizleme yöntemlerine göre çok daha hızlı ve 

güçlü (florada 4 log seviyesinde azalma) etki göstermektedir. Etkinlik sırasına 

göre n-propanol, isopropanol ve etanol kullanılan alkollerdir. Bir dakikalık 

sürede aynı yo�unluktaki E. coli bakterilerinde sırasıyla 5.5, 4.9 ve 4.3 log 

seviyelerinde azalma yapabilmektedirler. Hepsi tüberkülosittir ve zarlı virüslere 

etkinlikleri iyidir. Hepatit B ve C virüslerine etkilidirler. Zarsız virüslere 

(enteronovirüsler, rotavirüs) etanol daha etkilidir. 

Hijyenik el ovalamanın amacı maksimum etkinlik ve süratte geçici 

patojenleri uzakla�tırmak ve böylece muhtemel kontaminasyondan sonra elleri 

güvenli hale getirmektir. Bu �ekilde mikropların çevreye yayılması da daha etkili 

�ekilde önlenebilmektedir. Bu i�lemde kalıcı flora dikkate alınmaz. �üpheli 

temaslardan sonra oldukça uygun bir yöntemdir. Ayrıca el yıkama 

uygulamasına iyi uyum göstermeyen personel için iyi bir alternatif olu�turur. 

Hijyenik el ovalamada 3-5 ml hızlı etkili alkolik preparat ile 1 dakika 

süreyle eller ovu�turulur.  

Alkol temiz �artlarda etkilidir. Eller kirli ise önce yıkanmalı ve 

kurulandıktan sonra alkolik preparat uygulanmalıdır. Zira ellerdeki ıslaklık alkolü 

dilüe ederek etkinli�ini azaltabilmektedir. Yapılan bir ara�tırmada kuru ellerde 

%60 izopropil alkol 4,3 log bakteri azaltması yaptı�ı halde ıslak ellere 

uygulandı�ında azalma 3,7 log seviyesine dü�mü�tür. 

Alkollerin anlık etkileri yanında kalıcı (rezidüel) etkinlikleri 

bulunmamaktadır. Buna kar�ılık klorhekzidin gibi kalıcı (rezidüel) etkili 

bile�iklerle kombine edildiklerinde her 2 özelli�in bir araya gelmesiyle çok daha 

yüksek etkinlik (hızlı ve uzun süreli) sa�lanabilmektedir. 
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2.4.3. Cerrahi El Temizli�i 

Eldiven defektleri olu�sa bile eldeki mikroorganizmaların operasyon 

alanına geçmelerini engellemek amacı ile mikrofloranın operasyon süresince 

minimal düzeyde tutulmasının sa�lanması i�lemidir. 

Cerrahi el temizli�inde kullanılan antiseptiklerin geçici flora yanında kalıcı 

floraya da etkili olması, ayrıca bu etkinin operasyon süresince devam etmesi 

istenir. Bu bakımdan anlık etki yanında kalıcı (rezidüel) etkinlik de büyük önem 

ta�ır. 

Cerrahi el temizli�inin 2 temel tekni�i vardır. Bunlar antiseptik sabunlarla 

cerrahi el yıkama ve alkolik preparatlarla cerrahi el ovalama dır. Her bir tekni�in 

avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. 

Alkolik preparatlarla cerrahi el ovalama cilt florasını azaltmada oldukça 

etkilidir ve daha sonra elleri kurutmaya ihtiyaç göstermez. Buna kar�ılık bu 

uygulamada cerrahi el yıkamadaki temizleme fonksiyonu yoktur. Cerrahi el 

yıkamada etkinlik daha azdır ve i�lemden sonra steril havlu ile kurulama gerekir. 

Ayrıca 2 kademeli (cerrahi el yıkama ve arkasından cerrahi el ovalama) 

bir teknik de kullanılabilir. Ancak bunun tersi (el ovalamadan sonra el yıkama) 

yapılmamalıdır. Zira yıkama el ovalamanın etkinli�ini önemli ölçüde ortadan 

kaldırır. Dikkat edilmesi gereken bir husus sabunla ön yıkamanın alkolün etkisini 

(sulandırarak) azaltabilece�idir. Bu nedenle eller kirli de�ilse alkolle ovalama 

öncesinde yıkanmamalı, yahutta alkol uygulamadan önce kurutulmalıdır. 

Uygulama süresi mümkün oldu�unca kısa fakat florayı istenen seviyeye 

dü�ürebilecek sürede olmalıdır. Bunun için genel olarak 3-5 dakikalık süre 

yeterli olmaktadır.  

Normal sabun ve fırça ile uzun süreli uygulama kalıcı florayı pek fazla 

etkilemedi�i halde ciltte tahri� yapabildi�inden gereksizdir. 

Cerrahi el temizli�inde fırçalama yalnızca tırnak diplerine ve tırnak 

altlarına uygulanmalıdır. Alkolik preparat kullanıldı�ında kısa süreli fırçalama 

yeterlidir. Hasar olu�turabilece�inden cildin fırçalanmasına gerek yoktur.  
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2.4.3.1.  Cerrahi El Yıkama 

Antiseptik deterjanlarla (genellikle %10 povidon iyot veya %4 

klorhekzidin glukonat) eller ve dirseklere kadar ön kolların yıkanıp tırnak 

diplerinin fırçalanması �eklinde uygulanır (19). Ba�langıçta el ve ön kollar suyla 

ıslatılır, 3 ml kadar antiseptik deterjan tüm yüzeylere ovularak uygulanır. Günün 

ilk uygulamasında 30 saniye süreyle tırnak dipleri ve altları fırçalanır (20). Daha 

sonra su ile durulanılır ve ikinci kez antiseptik deterjan alınarak eller (parmak 

araları ve tırnak diplerine özen gösterilerek) ve bilekler yıkanır, durulanılır ve 

steril havluyla kurulanılır. 

Kirli alanlardan su akımıyla kontaminasyonu engellemek için parmaklar 

yukarıda, dirsek altta tutulmalıdır.  

Etkili yıkama süresi ilk ameliyat için 3-5 dakika kadardır. Ancak daha 

sonraki yıkamalarda 2 dakikalık süre yeterli olmaktadır. 

2.4.3.2. Cerrahi El Ovalama 

Bir miktar (3-5 ml) alkolik preparat avuca alınıp tüm eller ve ön kola 

ovularak uygulanır. Tırnak diplerinin alkolik preparatla kısa süre fırçalanması 

etkinli�i oldukça arttırır. Gerekli süre boyunca ilave miktarlar alınıp uygulanarak 

tüm yüzeylerin ıslak kalması sa�lanır ve parmak uçları yukarı do�ru tutularak 

kendi halinde kuruması beklenir. Günün ilk ameliyatı için 3, daha sonrakiler için 

1 dakika yeterlidir. 

Ameliyat sırasında veya aralarında eldivenleri çıkarıp cerrahi el ovalama 

kolayca uygulanabilmektedir. 

Cerrahi el ovalamada etkinlik kullanılan preparata ve yo�unlu�a göre 

de�i�ebilmektedir. Tek ba�ına alkoller kullanıldı�ında çabuk ve kısa süreli etki 

olu�ur. Buna kar�ılık alkolle klorhekzidin kombine edildi�inde alkolün hızlı etkisi 

ile klorhekzidinin uzun süreli ve kalıcı etkisi birle�ti�inden çok daha iyi sonuç 

elde edilir (19). 

 

 



 

 11 

2.5. Cilt Antiseptiklerinin Antimikrobiyal Etkinli�ini De�erlendirme 
Metodları 

�laçsız sabunlar hariç el antisepsisi için geli�tirilen her yeni formülasyonun 

antimikrobiyal etkilili�i a�a�ıdakileri gösterecek �ekilde test edilmelidir: (i) 

normal sabundan daha etkili olmalı; veya (ii) önceden kararla�tırılmı� bir 

performans standardını kar�ılamalıdır. �çinde bulunan tüm maddelerle birlikte 

formülasyon de�erlendirilmeli ve daha iyi deri tolerasyonu için eklenen 

hümektanlar veya rehidrasyon sa�layıcı kimyasalların antimikrobiyal etkisini 

azaltmadı�ından emin olunmalıdır. 

Bunun için bir çok metod bulunmakla birlikte bazıları di�erlerinden daha 

yararlı ve uygundur. Örne�in, bu tür formülasyonların bakterilere kar�ı minimum 

inhibitör konsantrasyonunun (M�K) belirlenmesinin sahada bu ürünlerden 

beklenen “öldürme etkisi” üzerinde do�rudan bir ba�lantısı yoktur. Süspansiyon 

ve in vitro (21) veya ex vivo (22) testler insan derisindeki ko�ulları yansıtmaz. 

Pratik veya saha ko�ullarında gönüllülerle yapılan simülasyon testlerinin bile 

bazıları tarafından fazlasıyla “kontrollü” oldu�u dü�ünülmektedir. Dı� 

etkenlerden dolayı bu tür saha testlerinin kontrol edilmesi zordur. 

2.5.1. Mevcut Metodlar 

El yıkama, antiseptik el yıkama, antiseptik el ovma ve cerrahi el antisepsisi 

yöntemlerinin in vivo etkililik test sonuçlarının do�rudan kar�ıla�tırılması test 

protokollerindeki geni� varyasyonlardan dolayı oldukça zordur. Bu varyasyonlar 

�unlardır: test ajanının kullanılmasından önce ellerin bilerek bakterilerle 

kontamine edilip edilmedi�i; parmakları ya da elleri kontamine ederken 

kullanılan yöntemler; uygulanan el hijyeni ürününün hacmi; ürünün deri ile 

temasta kalma süresi; ve test formülasyonu uygulandıktan sonra bakterileri 

deriden uzakla�tırmak için kullanılan yöntem.  

Yukarıda bahsedilen farklara ra�men, testlerin ço�u iki ana kategoriden 

birine girmektedir. Kategorilerden biri, sa�lık personelinin ellerinden geçici 

floranın uzakla�tırılması için el yıkama veya el ovma ajanlarını de�erlendirmeye 

yönelik olarak tasarlanmı�tır. Bu çalı�maların ço�unda, gönüllü ki�inin elleri test 

formülasyonu uygulanmasından önce test organizma ile do�al olmayan yoldan 

kontamine edilir. Cerrahi el antisepsisi uygulamalarının bulundu�u ikinci 

kategoride ise amaç, test formülasyonunun ellerde do�al olarak bulunan kalıcı 
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floranın giderilmesini azaltma gücünün de�erlendirilmesidir. Bu metodların 

temel deneysel tasarımı a�a�ıda özetlenmektedir.  

Avrupa’da, el antiseptiklerinin test edilmesi için yaygın olarak Avrupa 

Standardizasyon Komitesi’nin (ASK) metodları kullanılmaktadır. Bu tür 

formülasyonlarla ilgili düzenlemeler ABD’de Gıda ve �laç �daresi (FDA) (23) 

tarafından yapılmaktadır. Bununla ilgili olarak, FDA Geçici Nihai Monografisinde 

(TFM) Amerikan Test ve Materyaller Toplulu�u (ATMT) standartları 

kullanılmı�tır. 

Mevcut bir grup uzman, laboratuvar veya in vivo ortamlarında test 

edildi�inde el hijyeni formülasyonunun olası etkisinden bahsederken, etkililik 

teriminin kullanılmasını tavsiye etmektedirler. Bunun tersine, uzmanlar el hijyeni 

ürünlerinin test edildi�i saha denemeleri gibi el hijyeni  formülasyonunun,  

infeksiyonun çapraz bula� ya da direnç oranlarına göre izlendi�i klinik ko�ullar 

için etkinlik terimini tavsiye etmektedirler (24).  

2.5.2. Hijyenik El Yıkama ve El Ovma Ajanlarının Etkinli�ini Test Etme 
Metodları 

A�a�ıdaki in vivo metodlarında, formülasyonun kalıcı floraya zarar 

vermeksizin ellerdeki geçici mikroflora seviyesini azaltma kapasitesini ölçmek 

için yapay kontaminasyon kullanılmaktadır. Test edilecek formülasyonlar sa�lık 

personeli tarafından cerrahi alanda kullanılması amaçlanan el antiseptik 

ajanlarıdır.  

ASK standartları  

Avrupa’da hijyenik el antiseptik ajanların test edilmesi için en yaygın olarak 

kullanılan metodlar EN 1499 (25) ve EN 1500 (26)’de tanımlanmı�tır. Basit 

olarak bu metodlar için 12-15 gönüllü ve E. coli kültürü gereklidir. Gönüllü ki�iler 

rastgele olarak iki gruba ayrılırlar ve bir grup test edilen formülasyonu 

uygularken di�er grup standart referans solüsyonu uygular. �ki grup daha sonra 

rolleri de�i�ir (çapraz tasarı).  

Bir antiseptik sabun EN 1499 (25)’ye göre test edilmi�se, ürünün sa�ladı�ı 

ortalama log10 azalma, kontrolde (yumu�ak sabun) elde edilenden oldukça 

yüksek olmalıdır. El ovucuları için (EN 1500), test formülasyonu ile kabul 

edilebilir ortalama azalma, referans alkol bazlı ovucu  ile olandan daha dü�ük 

olmayacaktır. 
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ATMT standartları  

ATMT E-1174 (27)  

ABD’de �u sıralar el yıkama veya el ovma ajanları bu metod kullanılarak 

de�erlendirilmektedir. Geçici Nihai Monografi (TFM) etkililik kriterleri, ilk 

kullanımdan sonra 5 dakika içinde her elden indikatör organizmanın 2-log10 

azalması, ve onuncu kullanımdan sonra 5 dakika içinde indikatör organizmanın 

her elden 3-log10 azalmasıdır. (23).  

EN 1500 ve TFM’deki alkol bazlı el ovucular için performans kriterleri aynı 

de�ildir (28,23,26). Bu durumda, bir formülasyon TFM kriterini geçse bile EN 

1500 kriterini kar�ılamayabilir veya tam tersi olabilir (29). Burada vurgulanması 

gereken, nozokomiyal patojenlerin el vasıtasıyla yayılmasında anlamlı bir dü�ü� 

elde etmek için gerekli olan mikrobiyal sayıda azalma seviyesinin henüz 

bilinmiyor olmasıdır (28,30). 

ATMT E-1838 (virüsler için parmak ucu metodu) (31)  

Parmak ucu metodu aynı kolaylıkla el yıkama veya el ovma ajanlarına 

uygulanabilir. El yıkama ajanları test edilirken, yalnızca test formülasyonu 

uygulandıktan sonra su ile durulama ve kurulamadan sonra virüsün 

bula�abilirli�indeki azalmalar da ölçülebilir. Ayrıca bu metod tüm elleri 

kullanmak yerine derinin daha küçük ve belirli alanlarını içerdi�inden gönüllü 

ki�iler için daha dü�ük bir risk ta�ımaktadır. Bu metod, geleneksel virüsler kadar 

calicivirüs gibi “yeni” virüslerde de uygulanabilir (32).   

ATMT E-2276 (bakteriler için parmak ucu metodu) (33)  

Bu metod bakterilere kar�ı el yıkama veya el ovmanın test edilmesi içindir. 

Yukarıda tarif edilen, virüslerle çalı�maya yönelik (E-1838) (31) metoduna 

tasarım ve uygulama olarak benzemektedir.    

ASTM E-2011 (virüsler için tüm el metodu) (34)  

Bu  metodda, her iki elin tüm yüzeyi test virüsü ile kontamine edilir ve test 

edilecek el yıkama veya el ovma formülasyonu uygulanır. Her iki elin yüzeyi 

temizlenerek çıkarılan elüatlar ya�ayabilir virüsler açısından incelenir. 
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2.6. Geleneksel Test Metodlarının Noksanlıkları 

2.6.1. Hijyenik El Yıkama ve El Ovma Test Yöntemlerinin Noksanlıkları 

Denetim �artlarının kar�ılanması için el hijyeni ürünlerinin test edilmesi 

konusunda ba�lıca engel maliyet olup, büyük ve çok uluslu �irketler için bile 

engelleyici olabilir. TFM’ye göre, aktif ajanın, vehikülün ve son formülasyonun 

antimikrobiyal spektrumunun, M�K’in yarısı yeni alınmı� klinik su� olması 

ko�uluyla ortalama 1000 mikrobiyal su� ile de�erlendirilmesi yoluyla in vitro 

belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, süre-öldürme dalgaları konulmalı ve direnç 

geli�tirme üzerine çalı�malar yapılmalıdır. �n vivo çalı�mada ürün ve pozitif 

kontrolün test edilmesi için her ölçüm için en az 54 gönüllü, yani en az 2 x 54 

denek gereklidir. Bununla birlikte, EN 1499 ve EN 1500 (25,26) de tarif edildi�i 

gibi, her iki formülasyonu test etmek için aynı denekler her iki kolda paralel 

olarak çaprazlama yöntemiyle kullanılsa bu büyük maliyet daha dü�ük olur. Bu 

durumda sonuçlar bireyler arası kar�ıla�tırılabilir ve böylece aynı istatistiki güçte 

örneklem büyüklü�ünde büyük miktarda azalma sa�lanabilir. 

Mevcut test metodlarının bir ba�ka eksi�i de ürün uygulama sürelerinin 30 

saniye (23) veya 1 dakika (25) olmasıdır. Fakat yapılan birçok çalı�mada, sa�lık 

çalı�anlarının ortalama el temizleme süresinin 15 saniyeden az oldu�u 

gözlenmi�tir (35-41). Az sayıda bazı ara�tırmacı 15 saniyelik el yıkama veya 

hijyenik el antisepsisi protokollerini kullanmı�lardır (20, 41-45). Bundan dolayı, 

antimikrobiyal sabunların gerçek kullanım ko�ullarındaki etkililikleri hakkında 

hemen hemen hiç veri bulunmamaktadır. Buna benzer �ekilde, susuz antiseptik 

ajanların EN 1500’deki (26) referans el antisepsisi gibi antiseptik el ovucu olarak 

kullanımını de�erlendirmeye yönelik bazı kabul görmü� metodlar, 3 ml alkolle 

30 saniye süreyle ellerin ovulmasını gerektirmektedir. Bu tür bir protokol sa�lık 

çalı�anları arasındaki gerçek kullanım paternlerini yansıtmamaktadır. Bununla 

birlikte, test ürünü etkilili�inin referansla e�it olması daha uzun süreli deri teması 

ile daha kolay kanıtlanabilir, çünkü etkililik açısından bir farklılık varsa, daha 

uzun süreli uygulamalardan sonra bu fark daha büyük olaca�ından tespit 

edilmesi de daha kolay olacaktır. Veya tersine, 15 saniye gibi çok kısa süreli iki 

uygulama arasındaki farkın geçerli istatistiksel ortamlarda ispatı zordur ve 

örneklem miktarının (örn. gönüllü ki�i sayısı) büyük olmasını gerektirir. Bu 

durumda, e�er amaç test ürününün e�itli�ini ekonomik olarak haklı görülebilir 
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örnek boyutu ile göstermekse, yüksek etkilili�inden dolayı seçilmi� olan bir 

referans uygulamada gerçekte oldu�undan daha uzun deri teması olabilir.  

Bir ba�ka eksiklik de etkililik �artları ile ilgilidir. Örne�in, TFM’ye göre (23), 

bir sa�lık çalı�anının in vivo el yıkaması için kullanılan bir el hijyeni ürününün 

her iki eldeki indikatör organizma sayısını ilk yıkamadan sonraki 5 dakika içinde 

2 log azaltması ve onuncu yıkamadan sonra 3 log azaltması gerekmektedir. Bu 

�art sa�lık hizmeti veren yerlerde çalı�ma ihtiyaçlarına iki sebepten ötürü uygun 

de�ildir. �lk olarak, bir preparatın maksimum 5 dakikalık süre içinde bakteri 

yayımını sadece 2 log azaltmasını beklemek gerçekçi olmaktan uzak ve 

oldukça dü�ük bir ko�uldur, çünkü su ve ilaçsız sabunla bile, ilk 1 dakika içinde 

3 log azaltma elde edilebilmektedir (28, 46). Ayrıca, iki hasta arasında bekleme 

süresi olarak 5 dakika çok fazladır. �kinci olarak, bir el dezenfaktanının cerrahi 

olmayan alanda rezidüel etki göstermesi gerekip gerekmedi�i de 

sorgulanmaktadır (47-49). Aslında, ellerin çok kısa süre içinde ve 

formülasyonun ilk kullanımından hemen sonra güvenli olması için, geni� bir 

geçici flora spektrumuna kar�ı anında, hızlı ve güçlü bir etki gereklidir. Yani, bir 

ürünün ilkinden sonra onuncu yıkama sonrasında da güçlü etki göstermesi 

anlamlı de�ildir. 

EN 1500’de önerilen istatistiksel analiz optimal de�ildir çünkü, ürünün 

dü�ük etkili olması durumunda, ortalama azaltmada referans üründen farkı, 

önemlilik açısından denklik deneyi daha uygun olacakken, kar�ıla�tırmalı deney 

olarak test edilir. 

2.7. El Hijyeni �çin Kullanılan Preperatların �ncelenmesi  

2.7.1. Su 

Su, çok sayıda madde için iyi bir solvent olup genellikle evrensel çözücü 

olarak anılır. Su stabildir, kaynama noktası yüksektir, ancak kirli ellerin temizli�i 

için çok önemli bir dezavantajı yüksek yüzey gerilimine sahip olmasıdır. Bu 

özelli�inden dolayı, organik kirlerin en yaygın bile�enlerinden olan ya�lar ve 

proteinler gibi kirleri su do�rudan çıkaramaz. Kirli ellerin etkili biçimde 

temizlenmesi için, kirlerin çözülmesi veya suyla birlikte akıp gitmesi gereklidir. 

Sabun ve deterjanların hayvansal ve bitkisel ya�ları çözebime özelli�i vardır: 

sabun ve deterjan ya�ları çözer ve suya karı�tırır. Ayrıca sabunlar kirleri tutarak 
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suyla birlikte akıp gitmesini sa�lar. Yani su tek ba�ına kirli ellerin temizlenmesi  

için uygun de�ildir; suyla birlikte sabun veya deterjan kullanılması 

gerekmektedir. Su veya deterjanın ardından su kullanılır. El yıkama esnasında, 

ovalama ve iyice durulama ellerin temizlenmesi için çok önemli faktörlerdir. 

Çocuklarda ishalle seyreden hastalıklar, üst solunum yolu infeksiyonu veya 

impetigo hastalı�ının önlenmesinde ilaçlı ya da düz sabunun kullanılmasının 

belirgin bir farkı yoktur (50).Temizlik etkisi büyük ihtimalle ürünü ellere yayarken 

ve sonrasında durularken yapılan ovalama i�leminin bir sonucudur. 

2.7.1.1. El Kurulama 

Ellerin kurulanması el temizli�inin önemli bir parçası olup tekrar 

kontaminasyon meydana getirmeyecek �ekilde yapılmalıdır. Kuru ortam ve ıslak 

ortam kar�ıla�tırıldı�ında, ıslak eller mikroorganizmaların bula�ması için daha 

iyi ko�ullar sa�lamaktadır. Ellerin dikkatli biçimde kurulanması, el temizli�inden 

sonra dokunma teması ile ili�kilendirilen bakteri transferinin önlenmesi için çok 

önemli bir faktördür. Yaygın el kurulama metodları arasında ka�ıt havlu, bez 

havlu ve sıcak hava veren kurulama aletleri bulunur. Bu metodlar kullanılarak 

yapılan kar�ıla�tırmalı çalı�malarda, ellerin bireysel ka�ıt havlular kullanılarak 

kurutulmasının en ideal sonucu verdi�i gösterilmi�tir. Bununla birlikte, ellerin 

yıkanmasından sonra avuç içi ve parmaklarda kalan bakteri sayısı ka�ıt havlu 

ile kurulama sonrası önemli ölçüde de�i�iklik göstermeyebilir (50). 

Temiz veya tek kullanımlık havlular kullanıldı�ında, derinin çatlamasını 

önlemek için, ovu�turarak kurulamak yerine hafif hafif dokundurarak kurulamak 

önemlidir. Derinin yolunması, bakterilerin deride kolonize olmasına, kanla 

ta�ınan virüslerin ve di�er mikroorganizmaların yayılmasına yol açabilir. 

2.7.2.  Düz (Antimikrobiyal Olmayan) Sabun  

Sabunlar esterle�tirilmi� ya�lı asitler, sodyum veya potasyum hidroksit 

içeren deterjan bazlı ürünlerdir. Kalıp sabun, mendil, yaprak ve sıvı preparatlar 

gibi farklı çe�itleri bulunmaktadır. Düz sabunların antimikrobiyal etkisi çok 

dü�üktür. Yine de, elleri sabunla yıkamak, gev�ek olarak yapı�mı� geçici florayı 

kolaylıkla uzakla�tırabilir. Örnegin, elleri düz sabun ve su ile 15 saniye boyunca 

yıkamak derideki bakteri miktarını 0.6–1.1 log10 azaltırken, 30 saniye boyunca 

yıkamak 1.8–2.8 log10 azaltır. Ellerin düz sabunla yıkanması bazen derideki 
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bakteri sayısında çeli�kili bir artı�a yol açabilir. Sabunlar deri iritasyonu ve 

kuruluk ile ili�kilendirilebilece�inden, sabun preparatlarına hümektanların 

eklenmesi bunların iritasyona sebep olma e�ilimini azaltabilir (50).  

2.7.3.  Alkoller  

Alkol bazlı el antiseptiklerinin ço�unda ya etanol, isopropanol veya n-

propanol ya da bunlardan ikisinin kombinasyonu bulunur.  

Alkollerin antimikrobiyal etkileri proteinlerin do�al özelliklerini bozabilme 

özelliklerinden kaynaklanır. %60–80 alkol içeren alkol solüsyonları en etkili 

olanlardır, daha yüksek konsantrasyonda olanlar daha az güçlüdür. Bu 

paradoks, proteinlerin su olmadan kolayca do�al özelliklerinin 

bozulamamasından kaynaklanır.  

Alkollerin Gram-pozitif ve Gram-negatif bitkisel bakterilere (MRSA ve VRE 

gibi çoklu ilaç direnci gösteren patojenler de dahil), M. tuberculosis, ve çesitli 

mantarlara kar�ı mükemmel in vitro mikrop öldürücü etkisi vardır. Bununla 

birlikte, görünürde bakteri sporlarına veya protozoan oositlerine kar�ı bir etkileri 

yoktur ve bazı zarfsız (nonenveloped) (lipofilik olmayan) virüslere kar�ı etkileri 

azdır. Antiseptik etkiyi çalı�mak için kullanılan bir domuz doku ta�ıyıcısı 

modelde, %70 etanol ve %70 isopropanolun, zarflı bir bakteriyofajının titrelerini 

%4 klorheksidin glukonat içeren antimikrobiyal bir sabundan daha etkili biçimde 

uzakla�tırdıgı bulunmu�tur. Çe�itli çalı�malarda alkollerin in vivo antimikrobiyal 

etkisi belgelenmi�tir. Antiseptik el ovucuların etkileri hakkında daha önceki 

kantitatif çalı�malara göre alkol ellerdeki bakterileri miktarını etkili biçimde 

azaltmaktadır. Deriye uygulandı�ında alkolün hızlı biçimde mikrop öldürücü 

etkisi olsa da sürekli (rezidüel) etkisi yoktur. Bununla birlikte, alkol bazlı el 

antiseptiklerinin kullanılmasından sonra bakterilerin deride tekrar olu�ması 

yava� meydana gelir, bunun sebebi büyük ihtimalle alkolün bazı deri bakterileri 

üzerinde ikincil öldürücü etkisi olmasıdır.  

Alkoller çok iyi temizleme ajanları de�ildirler ve eller kirliyken veya proteinli 

maddelerle görünür �ekilde kontamine iken kullanılmaları tavsiye edilmez. Fakat 

oldukça az miktarda proteinli madde (örne�in kan) varsa, etanol ve isopropanol 

ellerdeki bakteri miktarını azaltabilir, ancak böyle bir kontaminasyonun ortaya 

çıkması durumunda elleri su ve sabunla yıkama ihtiyacını ortadan kaldırmaz. 
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Alkol bazlı el hijyen ürünlerinin etkilili�ini etkileyen faktörler arasında 

kullanılan alkol türü, alkol konsantrasyonu, temas süresi, kullanılan alkolün 

hacmi ve alkol uygulandıgı sırada ellerin ıslak olup olmaması bulunur. Ellere 

uygulanan az miktarda alkol hacmi (0.2–0.5 ml) ellerin düz sabun ve suyla 

yıkanmasından daha etkili degildir (50). 

2.7.4.  Klorheksidin  

Klorheksidin katyonik bisbiguanid grubundan bir dezenfektandır. 

Klorheksidinin antimikrobiyal etkisi sitoplazmik zara ba�lanması ve bunu takiben 

zarın bozulması sonucunda hücresel içeri�in çökelmesi ile ili�kilendirilebilir. 

Klorheksidin alkolden daha yava� antimikrobiyal etki gösterir. Gram pozitif 

bakterilere kar�ı iyi etki gösterirken, Gram negatif bakteriler ve mantara kar�ı 

etkisi daha zayıf, mikobakterilere kar�ı etkisi ise minimaldir. Klorheksidinin 

sporları yok etme özelli�i yoktur. Herpes simplex virüsü, HIV, sitomegalovirus, 

influenza gibi zarflı virüslere karsı in vitro etkisi olmakla birlikte, rotavirüs, 

adenovirüs ve enterovirüsler gibi zarfsız virüslere kar�ı daha az etkilidir (50). 

2.7.5.  Klorxylenol 

Para-chloro-meta-xylenol (PCMX) olarak da bilinen Kloroxylenol, kozmetik 

ve di�er ürünlerde yaygın olarak kullanılan bir koruyucu ve antimikrobiyal 

sabunlarda bulunan aktif bir ajan olan halojen yedekli fenolik bir bile�iktir. 

Kloroxylenolün antimikrobiyal etkisinin, bakteriyel enzimlerin etkisiz hale 

getirilmesi ve hücre duvarlarının alterasyonuna ba�lı oldu�u görülmektedir. 

Gram pozitif organizmalara kar�ı iyi, Gram negatif bakteriler, mikobakteriler ve 

bazı virüslere kar�ı ise orta derecede etkilidir. Kloroxylenol, P. aeruginosa’ya 

kar�ı yeterli etkiye sahip de�ildir, ancak etilendiamintetraasetik asit (EDTA) 

eklenmesi Pseudomonas spp. ve di�er patojenlere kar�ı etkisini artırmaktadır 

(50). 

2.7.6.  Heksaklorofen  

Heksaklorofen iki fenolik grup ve üç klor atomundan olu�an bir bisfenoldür. 

Heksaklorofenin antimikrobiyal etkisi mikroorganizmalardaki  enzim sistemlerini 

etkisiz hale getirebilmesiyle ilgilidir. Heksaklorofen bakteriyostatik olup              
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S. aureus’a kar�ı iyi, Gram negatif bakteriler, mantar ve mikobakterilere kar�ı 

zayıf etki gösterir (50). 

2.7.7.  �yot ve �yodoforlar 

�yot molekülleri hızlı bir �ekilde mikroorganizmaların hücre duvarlarından 

girer ve amino asitler ve doymamı� ya� asitleri ile kompleksler olu�turarak 

hücreleri etkisiz hale getirir, böylece protein sentezini bozar ve hücre 

membranlarını de�i�tirirler. 

�yot ve iyodoforlar, Gram pozitif, Gram negatif ve bazı spor yapan 

bakterilere kar�ı (Clostridia, Bacillus spp.) bakterisidal etki gösterir, ayrıca 

mikobakteriler, virüsler ve mantarlara kar�ı etkilidir. Bununla birlikte, 

antiseptiklerde kullanılan konsantrasyonlarda genellikle sporlara kar�ı 

etkisizdirler. 

El hijyeni için kullanılan iyodoforların ço�u %7.5–10 povidon-iyot içerir. 

Seyreltmenin serbest iyot konsantrasyonlarını artırma e�ilimi oldu�undan, 

dü�ük konsantrasyondaki formülasyonlar daha yüksek konsantrasyonlara göre 

daha iyi antimikrobiyal etki göstermektedir (50). 

2.7.8.  Kuvaterner Amonyum Bile�ikleri 

Kuvaterner amonyum bile�ikleri, yapı ve kompleksitesi oldukça de�i�kenlik 

gösterebilen dört alkil grubuna do�rudan ba�lı nitrojen atomundan olu�ur. Bu 

büyük bile�ik grubundan alkil benzalkonyum klorürler antiseptik olarak en çok 

kullanılanlardır. Antiseptik olarak kullanılan di�er bile�ikler benzethonyum 

klorür, setrimid ve cetylpyridium klorürdür. Bu bile�ik grubunun antimikrobiyal 

etkisi, hücre zarlarının bozulması ve bunu takiben dü�ük a�ırlıklı sitoplazmik 

birle�enlerin sızması ile ilgilidir (50). 

Kuvaterner amonyum bile�ikleri her ne kadar yüksek konsantrasyonda 

oldu�unda bazı organizmalara kar�ı mikrobisidal olsalar da birincil olarak 

bakteriyostatik ve fungistatiktir. Gram negatif bakterilerden çok Gram pozitif 

bakterilere kar�ı etkilidir. Kuvaterner amonyum bile�ikleri zarflı virüslere etkili 

olmakla birlikte mikobakteriler ve mantara kar�ı oldukça zayıf etki gösterirler  

(50). 
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2.7.9.  Triklosan  

Triklosan iyonik olmayan renksiz bir maddedir. Sa�lık çalı�anları ve halkın 

kullanımı için sabunlara ve di�er çe�itli ürünlere katılmı�tır. %0.2 ile %2 arası 

de�i�en konsantrasyonların antimikrobiyal etkisi vardır. Triklosan bakteri 

hücrelerine girer ve sitoplazmik membran ve RNA sentezini, ya� asitlerini ve 

proteinleri etkiler. 

Hijyenik ve cerrahi el antisepsisinde alkollerle (% 0.2-0.5) ve deterjanlarla 

kombine formları kullanılmaktadır. Ayrıca sabun ve deodorant formu ile de vücut 

bakterilerinin sayılarını azaltmakta kullanılır. Kozmetik olarak kullanıldı�ında, 

kokuya neden olan bakterileri ortadan kaldırır. 

El antisepsisinde % 0.3-2’lik solüsyonları kullanılmaktadır. Sabun formu % 

2 konsantrasyonda ajan içerir (19). 

2.8. Düz sabun, Antiseptik Sabun ve Alkollerin Rölatif Etkilili�i 

Düz sabunla yapılan kar�ıla�tırmalı tüm çalı�malarda alkolün sabundan 

daha etkili oldu�u görülmü�tür. Alkol bazlı solüsyonlarla antimikrobiyal sabun 

veya deterjanların kar�ıla�tırıldı�ı deneylerde , alkollerin, ellerdeki bakteri 

miktarını, heksaklorofen, povidon-iyot, %4 klorheksidin veya triklosan içeren 

sabun veya deterjanlardan daha büyük ölçüde azalttı�ı görülmü�tür. Alkolik el 

ovmanın etkilili�ini antiseptik sabun ve klasik el yıkama ile kar�ıla�tıran 

randomize klinik bir çalısmada, el ovmanın antiseptik sabun (%4 klorheksidin 

glukonat) ve normal sabun kullanımına göre çok daha etkin oldu�u görülmü�tür. 

Antimikrobiyal direnç gösteren organizmalarla yapılan çalı�malarda, alkol bazlı 

ürünler, sa�lık çalı�anlarının ellerinde saptanan çoklu ilaç direnci gösteren 

patojen sayısında sabun ve su ile yıkamaya göre daha fazla azalma sa�lamı�tır 

(50). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

El hijyeninde en sık kullanılan preparatlar su ve sabun olmakla birlikte, 

bunların sa�lanamadı�ı durumlarda ticari olarak satılan ıslak mendillere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Biz de çalı�mamızda Eylül-Kasım 2009 tarihleri arasında farklı 

markalara ait antiseptik içermeyen ıslak mendillerin ve antiseptik içeren ıslak 

mendillerin kalıcı ve geçici floraya olan etkilerini su ve sabunla yıkama, %70 

alkol ve alkollü jellerle kar�ıla�tırmalı olarak ara�tırdık. 

3.1.  Gereçler 

3.1.1.  Kullanılan Besiyerleri  

3.1.1.1.  Çukulatamsı Agar Besiyeri 

Balıklı buyyon (1/5 sulandırılmı�)             1000 ml 

Agar agar                                                    15 g 

Defibrine koyun kanı                                  50 ml 

pH                                                               7,2 - 7,4 

Buyyon besiyeri içine agar agar konup, ısıtılarak erimesi sa�lanmı�tır. 

pH’sı 7,2– 7,4’e ayarlanmı�tır. 121 ºC’de 15 dakika otoklavlanarak steril edilmi�, 

içinde 500 ml agar besiyeri bulunan balon 45 ºC’ye kadar so�utulduktan sonra 

içine %5 oranında defibrine koyun kanı ilave edilmi�tir. Kaynar suda 2 dk 

tutulmu�tur. �yice karı�tırılıp 4 mm kalınlıkta olacak �ekilde petri kutularına 

da�tılmı�tır. Bu besiyeri genel üretim amaçlı kullanılmı�tır (51). 

3.1.1.2.  Mac Conkey Agar Besiyeri 

Besiyeri üretici firmadan (Oxoid) 500 g’lık kutuda hazır olarak alınmı�tır. 

Üzerindeki prosedüre göre 51,5 g toz besiyeri 1000 ml distile suda eritilmi� ve 

121 ºC’de, 15 dakika otoklavlanmı�tır. 45 ºC’ye kadar so�utulduktan sonra petri 

kutularına 4 mm kalınlı�ında dökülerek katıla�tırılmı�tır. �çerdi�i kristal viyole ve 

safra tuzlarının etkisiyle gram-pozitif bakterilere kar�ı inhibitör etkide bulunan 

besiyeri, içerdi�i laktoz nedeniyle laktoza etkili olan bakterilerin etkisizlerden 

ayrımında kullanılmı�tır (52). 
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3.1.2. Kullanılan El Hijyeni Ürünleri 

3.1.2.1. %70 Etil Alkol 

Laboratuvarda bulunan alkol %96’lık oldu�undan, alkol seyreltmesi 

yapılarak 100 ml %70’lik alkol elde edildi. Bu i�lem için a�a�ıdaki formülden 

yararlanıldı; 

C1 � V1 = C2 � V2 

%70 � 100 = %96 � V2 

V2 = 72.9166 ml olarak hesaplandı. Daha sonra %96’lık olarak bulunan 

saf alkol formülden hesaplandı�ı gibi 72.9166 ml olarak steril bir behere 

alınarak üzerine toplam hacmi 100 ml’ye tamamlayacak �ekilde 27.0833ml steril 

distile su eklendi. Böylece deneylerimizde kullanca�ımız %70’lik alkol hacmi 

elde edildi. 

3.1.2.2. Alkollü Islak Mendil 

Piyasada ticari olarak satılan %70 alkol içeren ıslak mendil kullanılmı�tır. 

3.1.2.3. Antiseptik �çermeyen Islak Mendiller 

Piyasada ticari olarak satılan farklı markalara ait alkol içermeyen ıslak 

mendiller kullanılmı�tır. 

3.1.2.4. Düz (Antimikrobiyal olmayan) Sabun 

Yapılan deneyler esnasında antimikrobiyal olmayan sıvı sabun 

kullanılmı�tır. 

3.1.2.5. Alkollü Jel 

Piyasada ticari olarak satılan farklı markalara ait %62.5 ve %65 alkol 

oranına sahip jeller kullanılmı�tır. 

3.1.2.6. Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren Islak Mendiller 

Piyasada ticari olarak satılan 4 farklı markaya ait alkol dı�ında antiseptik 

içeren  ıslak mendiller kullanılmı�tır. Bunların etiketinde belirtilen aktif maddeler 

a�a�ıdaki gibidir: 
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 Islak Mendil A: Methyl paraben, Benzalkonium chloride, 

Islak Mendil B: Klorhekzidin, Methyl paraben, Propyl paraben, 

Phenoxyethanol, 

Islak Mendil C: Klorhekzidin, Methyl paraben, Propyl paraben, 

Phenoxyethanol, 

Islak Mendil D: Methyl paraben, Propyl paraben, Phenoxyethanol. 

3.1.3. Standart Köken 

Testlerin do�rulu�unu izlemek amacıyla standart köken olarak E. coli  

ATCC  25922 (REMEL) kullanılmı�tır. 

3.2. Yöntemler 

3.2.1. El Hijyeni Ürünlerinin Yerler�ik Floraya Etkilerinin �ncelenmesi 

3.2.1.1. Eldeki Yerler�ik Floranın Saptanması 

Herhangi bir temizlik i�lemi uygulanmamı� el parmakları besiyerine 

dokundurma tekni�i ile ekildi. Bu i�lem sırasında 10 farklı ki�iye ait el florası ile 

çalı�ıldı. Ekim i�lemi sırasında sa� elin parmakları çukulatamsı agar besiyerine 

dokundurulup çekildi ve inkübasyon için 37°C’lik etüve kaldırıldı. 24. ve 48. 

saatte etüvden çıkarılan besiyerlerinde meydana gelen üremeler kaydedildi. Bu 

i�lem sırasında cm2’deki ortalama koloni sayısı hesaplandı ve çıkan sonuçlar 

kaydedildi. 

3.2.1.2. Antiseptik �çermeyen Islak Mendillerin Yerle�ik Floraya Etkisi 

Piyasada ticari olarak satılan 5 farklı markaya ait ıslak mendiller kullanıldı. 

Bu i�lem sırasında 10 farklı ki�iye ait el florası ile çalı�ıdı. Herhangi bir temizlik 

i�lemi uygulanmamı� el parmakları çukulatamsı agar besiyerine dokundurma 

tekni�i ile ekildikten sonra bir elin herbir parma�ı 5 farklı markaya ait ıslak 

mendiller ile farklı günlerde ayrı ayrı 15 saniye, 30 saniye ve 60 saniye ovulup 

çukulatamsı agar besiyerine dokundurma tekni�i ile ekildi. �nkübasyon için 

37°C’lik etüve kaldırıldı. 24. ve 48. saatlerde etüvden çıkarılan besiyerlerindeki 

üremeler kaydedildi. Bu i�lem sırasında cm2’deki ortalama koloni sayısı 

hesaplandı ve çıkan sonuçlar kaydedildi.  
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3.2.1.3. Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren Islak Mendillerin Yerle�ik Floraya 
Etkisi 

Piyasada ticari olarak satılan 4 farklı markaya ait antibakteriyel ıslak 

mendiller kullanıldı. Bu i�lem sırasında 10 farklı ki�iye ait el florası ile çalı�ıdı. 

Herhangi bir temizlik i�lemi uygulanmamı� el parmakları çukulatamsı agar 

besiyerine dokundurma tekni�i ile ekildikten sonra bir elin herbir parma�ı 5 farklı 

markaya ait ıslak mendiller ile farklı günlerde ayrı ayrı 15 saniye, 30 saniye ve 

60 saniye ovulup çukulatamsı agar besiyerine dokundurma tekni�i ile ekildi. 

�nkübasyon için 37°C’lik etüve kaldırıldı. 24. ve 48. saatlerde etüvden çıkarılan 

besiyerlerindeki üremeler kaydedildi. Bu i�lem sırasında cm2’deki ortalama 

koloni sayısı hesaplandı ve çıkan sonuçlar kaydedildi. 

3.2.1.4. Alkollü Islak Mendilin Yerle�ik Floraya Etkisi 

Piyasada ticari olarak satılan %70 alkol içeren ıslak mendil kullanıldı. Bu 

i�lem sırasında 10 farklı ki�iye ait el florası ile çalı�ıdı. Herhangi bir temizlik 

i�lemi uygulanmamı� el parmakları çukulatamsı agar besiyerine dokundurma 

tekni�i ile ekildikten sonra bir elin herbir parma�ı alkol içeren ıslak mendil ile 

farklı günlerde ayrı ayrı 15 saniye, 30 saniye ve 60 saniye ovulup çukulatamsı 

agar besiyerine dokundurma tekni�i ile ekildi. �nkübasyon için 37°C’lik etüve 

kaldırıldı. 24. ve 48. saatlerde etüvden çıkarılan besiyerlerindeki üremeler 

kaydedildi. Bu i�lem sırasında cm2’deki ortalama koloni sayısı hesaplandı ve 

çıkan sonuçlar kaydedildi. 

3.2.1.5. %70’lik Alkolün Yerle�ik Floraya Etkisi 

Gereçler kısmında anlatıldı�ı �ekilde hazırlanan %70’lik alkol kullanıldı. Bu 

i�lem sırasında 10 farklı ki�iye ait el florası ile çalı�ıldı. Herhangi bir temizlik 

i�lemi uygulanmamı� el parmakları çukulatamsı agar besiyerine dokundurma 

tekni�i ile ekildikten sonra bir elin herbir parma�ı steril pamu�a emdirilmi� 3 ml 

%70’lik alkol ile ayrı günlerde 15 saniye, 30 saniye ve 60 saniye  ovuldu, 

parmaklar kuruyuncaya kadar beklendikten sonra çukulatamsı agar besiyerine 

dokundurma tekni�i ile ekildi. �nkübasyon için 37°C’lik etüve kaldırıldı. 24. ve 48. 

saatlerde etüvden çıkarılan besiyerlerindeki üremeler kaydedildi. Bu i�lem 

sırasında cm2’deki ortalama koloni sayısı hesaplandı ve çıkan sonuçlar 

kaydedildi.  
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3.2.1.6. Sıvı Sabunun (Düz) Yerle�ik Floraya Etkisi 

Antibakteriyel olmayan (düz) sıvı sabun kullanıldı. Bu i�lem sırasında 10 

farklı ki�iye ait el florası ile çalı�ıldı. Herhangi bir temizlik i�lemi uygulanmamı� 

sa� elin parmakları çukulatamsı agar besiyerine dokundurulup çekildikten sonra 

eller ayrı günlerde 15 saniye, 30 saniye ve 60 saniye süresince sosyal el 

yıkama tekni�i göz önüne alınarak yıkandı ve tek kullanımlık ka�ıt havlu ile 

kurulandıktan sonra çukulatamsı agar besiyerine dokundurma tekni�i ile  ekildi. 

�nkübasyon için 37°C’lik etüve kaldırıldı. 24. ve 48. saatlerde etüvden çıkarılan 

besiyerlerindeki üremeler kaydedildi. Bu i�lem sırasında cm2’deki ortalama 

koloni sayısı hesaplandı ve çıkan sonuçlar kaydedildi. 

3.2.1.7. Alkollü Jellerin Yerle�ik Floraya Etkisi 

Piyasada ticari olarak satılan 2 farklı markaya ait alkollü jeller kullanıldı. Bu 

i�lem sırasında 10 farklı ki�iye ait el florası ile çalı�ıldı. Herhangi bir temizlik 

i�lemi uygulanmamı� sa� elin parmakları çukulatamsı agar besiyerine 

dokundurulup çekildikten sonra el ayasına 3 ml alkollü jel konuldu, eller ayrı 

günlerde 15 saniye, 30 saniye ve 60 saniye süreyle ovulduktan ve bir süre 

kuruması için beklendikten sonra çukulatamsı agar besiyerine dokundurma 

tekni�i ile  ekildi. �nkübasyon için 37°C’lik etüve kaldırıldı. 24. ve 48. saatlerde 

etüvden çıkarılan besiyerlerindeki üremeler kaydedildi. Bu i�lem sırasında 

cm2’deki ortalama koloni sayısı hesaplandı ve çıkan sonuçlar kaydedildi.  

3.2.2. El Hijyeni Ürünlerinin Ele Bula�tırılan (Kontaminant) Bakterilere 
Etkisinin �ncelenmesi 

Bu amaç için standart köken olarak E. coli ATCC 25922 (REMEL) 

kullanılmı�tır. 24-48 saat’lik inkübasyon sonrasında üreyen bakteri 

kolonilerinden steril fizyolojik tuzlu suda 0.5 Mc Farland bulanıklı�ında 

süspansiyon hazırlanarak eküvyon yardımıyla el parmaklarına bula�tırılmı�tır. 

Daha sonraki i�lemler yerle�ik flora için yapılan uygulamalar �eklinde olmu�, 

ancak bu defa besiyeri olarak çukulatamsı agar yerine Mc Conkey agar 

kullanılmı�tır. 
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3.2.2.1. Ele Bula�tırılan Bakterilerin Saptanması 

El parmaklarına E. coli bakteri süspansiyonu bula�tırıldıktan 10 dakika 

sonra  sa� el parmakları Mc Conkey besiyerine dokundurularak ekim yapıldı. 

�nkübasyon için 37°C’lik etüvde 24-48  saat tutulduktan sonra ekim alanındaki 

üremeler cm2’deki ortalama koloni sayısı �eklinde hesaplandı ve çıkan sonuçlar 

kaydedildi. 

3.2.2.2. Antiseptik �çermeyen Islak Mendillerin Kontaminant Bakterilere 
Etkisi 

Piyasada ticari olarak satılan 5 farklı markaya ait ıslak mendiller kullanıldı. 

El parmaklarına E. coli bakteri süspansiyonu bula�tırıldıktan 10 dakika sonra  

sa� el parmakları Mc Conkey besiyerine dokundurularak ekim yapıldı. Daha 

sonra bir elin herbir parma�ı 5 farklı markaya ait ıslak mendiller ile 15 saniye, 30 

saniye ve 60 saniye ovulup Mc Conkey agar besiyerine dokundurma tekni�i ile 

ekildi. �nkübasyon için 37°C’lik etüve kaldırıldı. 24. ve 48. saatlerde etüvden 

çıkarılan besiyerlerinde meydana gelen üremeler kaydedildi. Bu i�lem sırasında 

cm2’deki koloni saymı hesaplandı ve çıkan sonuçlar kaydedildi.  

3.2.2.3. Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren Islak Mendillerin Kontaminant 
Bakterilere Etkisi 

Piyasada ticari olarak satılan 4 farklı markaya ait alkol dı�ında antiseptik 

içeren ıslak mendiller kullanıldı. El parmaklarına E. coli bakteri süspansiyonu 

bula�tırıldıktan 10 dakika sonra  sa� el parmakları Mc Conkey besiyerine 

dokundurularak ekim yapıldı. Daha sonra bir elin herbir parma�ı 4 farklı 

markaya ait ıslak mendiller ile 15 saniye, 30 saniye ve 60 saniye ovulup Mc 

Conkey agar besiyerine dokundurma tekni�i ile ekildi. �nkübasyon için 37°C’lik 

etüve kaldırıldı. 24. ve 48. saatlerde etüvden çıkarılan besiyerlerinde meydana 

gelen üremeler kaydedildi. Bu i�lem sırasında cm2’deki koloni saymı hesaplandı 

ve çıkan sonuçlar kaydedildi.  

3.2.2.4. Alkollü Islak Mendilin Kontaminant Bakterilere Etkisi 

Piyasada ticari olarak satılan %70 alkol içeren ıslak mendil kullanıldı. El 

parmaklarına E. coli bakteri süspansiyonu bula�tırıldıktan 10 dakika sonra sa� 

el parmakları Mc Conkey besiyerine dokundurularak ekim yapıldı. Daha sonra 

bir elin herbir parma�ı %70 alkol içeren ıslak mendil ile 15 saniye, 30 saniye ve 
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60 saniye ovulup Mc Conkey agar besiyerine dokundurma tekni�i ile ekildi. 

�nkübasyon için 37°C’lik etüve kaldırıldı. 24. ve 48. saatlerde etüvden çıkarılan 

besiyerlerinde meydana gelen üremeler kaydedildi. Bu i�lem sırasında cm2’deki 

koloni saymı hesaplandı ve çıkan sonuçlar kaydedildi. 

3.2.2.5. %70’lik Alkolün Kontaminant Bakterilere Etkisi 

Gereçler kısmında anlatıldı�ı �ekilde hazırlanan %70’lik alkol kullanıldı. El 

parmaklarına E. coli bakteri süspansiyonu bula�tırıldıktan 10 dakika sonra  sa� 

el parmakları Mc Conkey besiyerine dokundurularak ekim yapıldı. Daha sonra 

bir elin herbir parma�ı steril pamu�a emdirilmi� 3 ml %70’llik alkol ile 15 saniye, 

30 saniye ve 60 saniye  ovuldu, parmaklar kuruyuncaya kadar beklendikten 

sonra Mc Conkey  agar besiyerine dokundurma tekni�i ile ekildi. �nkübasyon 

için 37°C’lik etüve kaldırıldı. 24. ve 48. saatlerde etüvden çıkarılan 

besiyerlerinde meydana gelen üremeler kaydedildi. Bu i�lem sırasında cm2’deki 

koloni saymı hesaplandı ve çıkan sonuçlar kaydedildi.  

3.2.2.6. Sıvı Sabunun (Düz) Kontaminant Bakterilere Etkisi 

Antibakteriyel olmayan (düz) sıvı sabun kullanıldı. El parmaklarına E. coli 

bakteri süspansiyonu bula�tırıldıktan 10 dakika sonra  sa� el parmakları Mc 

Conkey besiyerine dokundurularak ekim yapıldı. Daha sonra eller 15 saniye, 30 

saniye ve 60 saniye süresince sosyal el yıkama tekni�i göz önüne alınarak 

yıkandı ve tek kullanımlık olan steril ka�ıt havlu ile kurulandıktan sonra Mc 

Conkey agar besiyerine dokundurma tekni�i ile  ekildi. �nkübasyon için 37°C’lik 

etüve kaldırıldı. 24. ve 48. saatlerde etüvden çıkarılan besiyerlerinde meydana 

gelen üremeler kaydedildi. Bu i�lem sırasında cm2’deki koloni saymı hesaplandı 

ve çıkan sonuçlar kaydedildi.  

3.2.2.7. Alkollü Jellerin Kontaminant Bakterilere Etkisi 

Piyasada ticari olarak satılan 2 farklı markaya ait alkollü jeller kullanıldı. El 

parmaklarına E. coli bakteri süspansiyonu bula�tırıldıktan 10 dakika sonra  sa� 

el parmakları Mc Conkey besiyerine dokundurularak ekim yapıldı. Daha sonra 

el ayasına 3 ml alkollü jel konuldu, eller 15 saniye, 30 saniye ve 60 saniye 

süresince ovulduktan ve bir süre kuruması için beklendikten sonra Mc Conkey 

agar besiyerine dokundurma tekni�i ile ekildi. �nkübasyon için 37°C’lik etüve 
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kaldırıldı. 24. ve 48. saatlerde etüvden çıkarılan besiyerlerinde meydana gelen 

üremeler kaydedildi. Bu i�lem sırasında cm2’deki koloni saymı hesaplandı ve 

çıkan sonuçlar kaydedildi.  

3.2.3. Sonuçların De�erlendirilmesi 

Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak Mann-Whitney U Testi ile 

de�erlendirilip, deney gruplarına ait ortalama de�er ve standart sapma de�erleri 

hesaplanmı�tır. 
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4. BULGULAR 

Tablo 4-1: Antiseptik �çermeyen Islak Mendillerin 15 Saniyelik Sürede Flora 
Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

15.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Islak Mendil A 18,80 17,43 11,50 10,52 

Islak Mendil B 16,60 11,25 8,50 9,43 

Islak Mendil C 23,60 9,42 9,40 6,74 

Islak Mendil D 20,50 6,31 10,40 5,27 

Islak Mendil E 24,00 7,54 9,60 3,34 

Islak Mendiller (A-B-C-D-E) 20,70 11,01 9,88 7,29 

 

Tablo 4-2: Antiseptik �çermeyen Islak Mendillerin 30 Saniyelik Sürede Flora 
Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

30.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Islak Mendil A 16,90 18,34 8,30 11,86 

Islak Mendil B 10,70 8,50 7,10 7,36 

Islak Mendil C 14,60 9,80 9,20 7,02 

Islak Mendil D 17,00 12,35 3,60 3,31 

Islak Mendil E 12,10 7,95 3,20 3,97 

Islak Mendiller (A-B-C-D-E) 14,26 11,78 6,28 7,47 

 

Tablo 4-3:Antiseptik �çermeyen Islak Mendillerin 60 Saniyelik Sürede Flora 
Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

60.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Islak Mendil A 11,00 7,67 3,20 4,13 

Islak Mendil B 17,60 18,04 6,10 4,86 

Islak Mendil C 12,40 5,30 7,10 3,87 

Islak Mendil D 8,60 5,76 3,00 3,16 

Islak Mendil E 13,40 7,23 5,10 3,67 

Islak Mendiller (A-B-C-D-E) 12,60 10,02 4,90 4,14 
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Tablo 4-4: Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren Islak Mendillerin 15 Saniyelik Sürede 
Flora Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

15.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil A 
55,80 20,97 2,10 1,66 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil B 
40,50 23,63 1,50 1,72 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil C 
42,00 22,40 12,40 12,23 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil D 
47,60 18,70 17,70 12,58 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendiller (A-B-C-D) 
46,47 21,53 7,92 10,91 

 

Tablo 4-5: Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren Islak Mendillerin 30 Saniyelik Sürede 
Flora Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

30.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil A 
24,80 10,70 6,00 5,12 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil B 
24,00 11,22 1,80 1,87 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil C 
41,30 21,21 14,70 12,03 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil D 
48,20 18,27 19,80 11,79 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendiller (A-B-C-D) 
34,57 18,67 10,07 11,13 
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Tablo 4-6: Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren Islak Mendillerin 60 Saniyelik Sürede 
Flora Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

60.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil A 
15,60 9,71 7,00 5,60 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil B 
15,20 8,24 ,90 1,29 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil C 
25,10 17,14 19,10 15,04 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil D 
23,20 9,54 11,40 6,47 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendiller (A-B-C-D) 
19,77 12,09 9,6 10,75 

 

Tablo 4-7: Alkollü Islak Mendilin 15 Saniyelik Sürede Flora Bakterilerine Etkisi                      
(Koloni Sayısı / cm2 ) 

15.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkollü Islak Mendil 30,10 25,15 ,00 ,00 

 

Tablo 4-8: Alkollü Islak Mendilin 30 Saniyelik Sürede Flora Bakterilerine Etkisi 
                   (Koloni Sayısı / cm2 ) 

30.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkollü Islak Mendil 39,50 23,60 ,00 ,00 

 

Tablo 4-9: Alkollü Islak Mendilin 60 Saniyelik Sürede Flora Bakterilerine Etkisi  
              (Koloni Sayısı / cm2 ) 

60.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkollü Islak Mendil 19,90 10,42 ,00 ,00 
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Tablo 4-10: Alkollü Jellerin 15 Saniyelik Sürede Flora Bakterilerine Etkisi                
(Koloni Sayısı / cm2 ) 

15.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkollü Jel A 13,70 4,90 1,00 1,49 

Alkollü Jel B 13,50 6,26 ,30 ,67 

Alkollü Jeller 13,60 5,47 ,65 1,18 

 

Tablo 4-11 : Alkollü Jellerin 30 Saniyelik Sürede Flora Bakterilerine Etkisi                  
(Koloni Sayısı / cm2 ) 

30.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkollü Jel A 16,90 9,17 2,00 2,26 

Alkollü Jel B 13,50 7,20 ,20 ,42 

Alkollü Jeller 15,20 8,21 1,10 1,83 

 

Tablo 4-12 : Alkollü Jellerin 60 Saniyelik Sürede Flora Bakterilerine Etkisi                 
(Koloni Sayısı / cm2 ) 

60.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkollü Jel A 10,80 7,42 ,10 ,32 

Alkollü Jel B 14,30 9,86 ,20 ,42 

Alkollü Jeller 12,55 8,68 ,15 ,37 

 

Tablo 4-13 : %70 Etil Alkol’ün 15 Saniyelik Sürede Flora Bakterilerine Etkisi                 
(Koloni Sayısı / cm2 ) 

15.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

%70 Etil Alkol 19,50 14,39 ,10 ,32 

 

Tablo 4-14 : %70 Etil Alkol’ün 30 Saniyelik Sürede Flora Bakterilerine Etkisi              
(Koloni Sayısı / cm2 ) 

30.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

%70 Etil Alkol 33,60 18,61 ,00 ,00 
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Tablo 4-15 : %70 Etil Alkol’ün 60 Saniyelik Sürede Flora Bakterilerine Etkisi              
(Koloni Sayısı / cm2 ) 

60.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

%70 Etil Alkol 15,60 8,85 ,00 ,00 

 

Tablo 4-16 : Su-Sabun �le Yıkamanın 15 Saniyelik Sürede Flora Bakterilerine 
Etkisi     (Koloni Sayısı / cm2 ) 

15.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Su-Sabun 12,20 14,67 4,00 5,73 

 

Tablo 4-17 : Su-Sabun �le Yıkamanın 30 Saniyelik Sürede Flora Bakterilerine 
Etkisi    (Koloni Sayısı / cm2 ) 

30.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Su-Sabun 9,70 7,72 2,50 3,21 

 

Tablo 4-18 : Su-Sabun �le Yıkamanın 60 Saniyelik Sürede Flora Bakterilerine 
Etkisi   (Koloni Sayısı / cm2 ) 

60.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Su-Sabun 11,00 7,89 8,30 8,92 
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Tablo 4-19 : Tüm Grupların 15, 30 ve 60 Saniyelik Sürelerde Flora Bakterilerine Etkileri (Koloni Sayısı / cm2 ) 

15 Sn 30 Sn 60 Sn 

Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası Gruplar 

Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS 

Su-Sabun 12,20 14,67 4,00 5,73 9,70 7,72 2,50 3,21 11,00 7,89 8,30 8,92 

%70 Etil Alkol 19,50 14,39 ,10 ,32 33,60 18,61 ,00 ,00 15,60 8,85 ,00 ,00 

Alkollü Jeller 13,60 5,47 ,65 1,18 15,20 8,21 1,10 1,83 12,55 8,68 ,15 ,37 

Alkollü Islak Mendil 30,10 25,15 0,00 ,00 39,50 23,60 ,00 ,00 19,90 10,42 ,00 ,00 

Alkol Dı�ında 

Antiseptik �çeren Islak 

Mendiller  (A-B-C-D) 

46,47 21,53 7,92 10,91 34,57 18,67 10,07 11,13 19,77 12,09 9,6 10,75 

Islak Mendiller          

(A-B-C-D-E) 
20,70 11,01 9,88 7,29 14,26 11,78 6,28 7,47 12,60 10,02 4,90 4,14 
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Tablo 4-20 : Antiseptik �çermeyen Islak Mendillerin 15 Saniyelik Sürede 
Kontaminant (E. coli) Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

15.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Islak Mendil A 100,00 ,00 24,00 5,03 

Islak Mendil B 100,00 ,00 20,50 3,24 

Islak Mendil C 100,00 ,00 10,20 2,30 

Islak Mendil D 100,00 ,00 18,40 2,37 

Islak Mendil E 100,00 ,00 9,10 2,60 

Islak Mendiller (A-B-C-D-E) 100,00 ,00 16,44 6,68 

 

Tablo 4-21 : Antiseptik �çermeyen Islak Mendillerin 30 Saniyelik Sürede 
Kontaminant (E. coli) Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

30.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Islak Mendil A 100,00 ,00 10,20 2,78 

Islak Mendil B 100,00 ,00 19,50 4,97 

Islak Mendil C 100,00 ,00 10,50 3,41 

Islak Mendil D 100,00 ,00 19,60 3,44 

Islak Mendil E 100,00 ,00 12,70 2,75 

Islak Mendiller (A-B-C-D-E) 100,00 ,00 14,50 5,46 

 

Tablo 4-22 : Antiseptik �çermeyen Islak Mendillerin 60 Saniyelik Sürede 
Kontaminant (E. coli) Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

60.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Islak Mendil A 100,00 ,00 24,00 5,03 

Islak Mendil B 100,00 ,00 20,50 3,24 

Islak Mendil C 100,00 ,00 10,20 2,30 

Islak Mendil D 100,00 ,00 18,40 2,37 

Islak Mendil E 100,00 ,00 9,10 2,60 

Islak Mendiller (A-B-C-D-E) 100,00 ,00 16,44 6,68 
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Tablo 4-23 : Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren Islak Mendillerin 15 Saniyelik Sürede 
Kontaminant (E. coli) Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

15.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil A 

100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil B 

100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil C 

100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil D 

100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendiller (A-B-C-D) 

100,00 ,00 ,00 ,00 

 

Tablo 4-24 : Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren Islak Mendillerin 30 Saniyelik Sürede 
Kontaminant (E. coli) Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

30.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil A 

100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil B 

100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil C 

100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil D 

100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendiller (A-B-C-D) 

100,00 ,00 ,00 ,00 
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Tablo 4-25 : Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren Islak Mendillerin 60 Saniyelik Sürede 
Kontaminant (E. coli) Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

60.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil A 

100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil B 

100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil C 

100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendil D 

100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren 

Islak Mendiller (A-B-C-D) 

100,00 ,00 ,00 ,00 

 

Tablo 4-26 : Alkollü Islak Mendilin 15 Saniyelik Sürede Kontaminant (E. coli) 
Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

15.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkollü Islak Mendil 100,00 ,00 ,00 ,00 

 

Tablo 4-27 : Alkollü Islak Mendilin 30 Saniyelik Sürede Kontaminant (E. coli) 
Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

30.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkollü Islak Mendil 100,00 ,00 ,00 ,00 

 

Tablo 4-28 : Alkollü Islak Mendilin 60 Saniyelik Sürede Kontaminant (E. coli) 
Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

60.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkollü Islak Mendil 100,00 ,00 ,00 ,00 
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Tablo 4-29 : Alkollü Jellerin 15 Saniyelik Sürede Kontaminant (E. coli) 
Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

15.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkollü Jel A 100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkollü Jel B 100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkollü Jeller 100,00 ,00 ,00 ,00 

 

Tablo 4-30 : Alkollü Jellerin 15 Saniyelik Sürede Kontaminant (E. coli) 
Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

30.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkollü Jel A 100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkollü Jel B 100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkollü Jeller 100,00 ,00 ,00 ,00 

 

Tablo 4-31 : Alkollü Jellerin 15 Saniyelik Sürede Kontaminant (E. coli) 
Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

60.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Alkollü Jel A 100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkollü Jel B 100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkollü Jeller 100,00 ,00 ,00 ,00 

 

Tablo 4-32 : %70 Etil Alkol’ün 15 Saniyelik Sürede Kontaminant (E. coli) 
Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

15.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

%70 Etil Alkol 100,00 ,00 ,00 ,00 

 

Tablo 4-33 : %70 Etil Alkol’ün 30 Saniyelik Sürede Kontaminant (E. coli) 
Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

30.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

%70 Etil Alkol 100,00 ,00 ,00 ,00 
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Tablo 4-34 : %70 Etil Alkol’ün 60 Saniyelik Sürede Kontaminant (E. coli) 
Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

60.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

%70 Etil Alkol 100,00 ,00 ,00 ,00 

 

Tablo 4-35 : Su-Sabun �le Yıkamanın 15 Saniyelik Sürede Kontaminant (E. coli) 
Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

15.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Su-Sabun 100,00 ,00 ,00 ,00 

 

Tablo 4-36 : Su-Sabun �le Yıkamanın 30 Saniyelik Sürede Kontaminant (E. coli) 
Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

30.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Su-Sabun 100,00 ,00 ,00 ,00 

 

Tablo 4-37 : Su-Sabun �le Yıkamanın 60 Saniyelik Sürede Kontaminant (E. coli) 
Bakterilerine Etkisi (Koloni Sayısı / cm2 ) 

60.sn Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

 Ortalama SS Ortalama SS 

Su-Sabun 100,00 ,00 ,00 ,00 
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Tablo 4-38 : Tüm Grupların 15, 30 ve 60 Saniyelik Sürelerde Kontaminant (E. coli) Bakterilere Etkileri (Koloni Sayısı / cm2 ) 

 

 

15 Sn 30 Sn 60 Sn 

Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası Gruplar 

Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS 

Su-Sabun 100,00 ,00 ,00 ,00 100,00 ,00 ,00 ,00 100,00 ,00 ,00 ,00 

%70 Etil Alkol 100,00 ,00 ,00 ,00 100,00 ,00 ,00 ,00 100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkollü Jeller 100,00 ,00 ,00 ,00 100,00 ,00 ,00 ,00 100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkollü Islak Mendil 100,00 ,00 ,00 ,00 100,00 ,00 ,00 ,00 100,00 ,00 ,00 ,00 

Alkol Dı�ında 

Antiseptik �çeren Islak 

Mendiller  (A-B-C-D) 

100,00 ,00 ,00 ,00 100,00 ,00 ,00 ,00 100,00 ,00 ,00 ,00 

Islak Mendiller         

(A-B-C-D-E) 
100,00 ,00 16,44 6,68 100,00 ,00 14,50 5,46 100,00 ,00 16,44 6,68 
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�ekil 4-1 : Çukulata Besiyerinde Temizlik ��lemi Uygulanmamı� Eldeki Flora 
Bakterileri (solda), Aynı Elde Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren Islak Mendil 

�le Temizlendikten Sonraki Flora Bakterileri (sa�da). 

 

 

 

�ekil 4-2 : Mac Conkey Besiyerinde Ele Bula�tırılan Kontaminant E. coli 
Bakterisinin Temizlik ��lemi Öncesindeki Görüntüsü (solda), Aynı Elde 

Alkol Dı�ında Antiseptik �çeren Islak Mendil �le Yapılan Temizlik 
Sonrasındaki Görüntüsü (sa�da).
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5. TARTI�MA 

�nfeksiyon hastalıklarının yayılımının ana sebeplerinden birisi eller 

aracılı�ıyla olan direkt ve indirekt temaslardır (53). El hijyeni, 

mikroorganizmaların çapraz ta�ınmasını (transmisyon) engelleyerek 

nozokomiyal infeksiyonları önlemede son derece etkin bir uygulamadır. Uygun 

el yıkama, hem toplum ve hem de hastane kaynaklı  infeksiyonları önemli 

ölçüde azaltabilmektedir. Bu konudaki ulusal ve uluslararası infeksiyon koruma 

ve kontrol organizasyonları tarafından hazırlanan rehberlerde, infeksiyonların 

önlenmesinde el yıkamanın tek ba�ına en önemli prosedür oldu�u 

belirtilmektedir (54). El hijyeni nozokomiyal infeksiyonları önlemede en kolay ve 

maliyeti en az olan yöntemdir (55).  

Ellerde yerle�ik ve geçici olmak üzere iki grup mikroorganizma florası 

mevcuttur. Bunlar arasında hasta sekresyonları ve kontamine yüzeylerle temas 

sonucu sa�lık personelinin ellerine bula�an mikroorganizmalar hastane 

infeksiyonlarını bula�tırmada primer öneme sahiptir. Bu grupta yer alan 

mikroorganizmalar sıklıkla infekte veya kolonize hastalarla temas eden sa�lık 

personelinin ellerinden izole edilebilmektedir. Bu bakteriler (geçici flora) ancak 

cildin yüzey kısmına yerle�ebildi�inden ellerin su ve sabunla yıkanmasıyla 

kolaylıkla uzakla�tırılabilmektedir. Bu nedenle su ve sabunla ellerin yıkanması 

bile hastane infeksiyonlarını önlemede son derece etkilidir. Bununla birlikte riskli 

i�lemlerde antiseptiklerin kullanımı bu mikroorganizmaların çok daha etkin 

�ekilde ve kısa sürede ortadan kaldırılmasını sa�lar.  

Geçici floraya kar�ılık cildin yerle�ik florası normal �artlarda genellikle 

zararsız mikroorganizmalardan olu�ur. Bununla birlikte ba�ı�ıklı�ı baskılanmı� 

ki�ilerde ve invaziv cerrahi giri�im yapılan hastalarda yerle�ik flora mikropları da 

infeksiyonlara neden olabilmektedir. Yerle�ik mikroorganizmalar cildin derin 

kısımlarına kadar nüfuz etti�inden bunları tamamen ortadan kaldırmak mümkün 

de�ildir. Fakat, antiseptiklerle bu mikropları belli bir süre, en azından cilt 

yüzeyinde, minimal seviyede tutmak mümkündür. 

 

 

 



 

 43 

Mikrop florasına etki derecelerine göre de�i�ik el yıkama yöntemleri 

kullanılmaktadır. Su ve sabunla yapılan mekanik temizlik (normal veya sosyal el 

yıkama) yerle�ik florayı pek etkilemedi�i halde geçici florayı tamamıyla  ortadan 

kaldırabilmektedir. Antiseptik kullanımı ile yapılan el temizli�inde (hijyenik el 

temzili�i) yerle�ik (kalıcı) flora da etkilenmekle beraber esas amaç geçici 

floranın çok daha etkin �ekilde ve kısa zamanda ortadan kaldırılmasıdır. 

Cerrahi giri�imler öncesinde cildin geçici florası yanısıra yerle�ik floranın 

da mümkün oldu�unca azaltılması ve bunun ameliyat süresince minimal 

seviyede sürdürülmesi amaçlanır. 

Normal yıkamada eller su ve sabunla tüm yüzeyleri ovu�turularak 0,5-1 

dakika süreyle yıkanır. Hasta temasları arasındaki tekrar yıkamalarda 15 

saniyelik süre yeterlidir. Durulandıktan sonra parmaklar yukarı gelecek �ekilde 

ka�ıt havlu ile kurulanır. 

�nfeksiyon riskinin yüksek oldu�u durumlarda (kontamine materyalle 

temastan sonra, invaziv i�lemlerden veya yüksek riskli hastaların bakımından 

önce) geçici floranın daha etkin �ekilde ortadan kaldırılması için antiseptiklerin 

kullanılması (hijyenik el temizli�i) daha uygundur. Bunun için genellikle %4 

klorhekzidin glukonat veya %10 povidon iyot deterjan preparatları ile eller 

yıkanır (hijyenik el yıkama). 

Yıkama tekni�i normal el yıkama gibidir. Yıkama süresi klorhekzidin için 1 

dakika, etkisini yava� gösteren povidon iyot prepartları için 2 dakika olmalıdır. 

Hijyenik el dezenfeksiyonunun di�er bir �ekli çabuk etki gösteren alkol 

veya alkol bazlı preparatların ovularak 0,5-1 dakika süreyle ellere 

uygulanmasıdır (hijyenik ovalama). Bunlar hızlı bir �ekilde etki ederler, ayrıca su 

ve kurulanma ihtiyacı göstermeme gibi avantajlara sahiptirler. Ancak eller kirli 

ise önceden yıkanmalı ve kurutulduktan sonra alkolik preparat uygulanmalıdır. 

Cerrahi el temzili�inde antiseptik deterjanlarla (klorhekzidin glukonat 

veya  povidon iyot preparatları) eller ve dirseklere kadar ön kollar iyice 

ovu�turarak 3-5 dakika süreyle yıkanır. Bu arada kısa süreli olmak üzere tırnak 

dipleri fırçalanır. Durulandıktan sonra kirli su akımını engellemek için dirsek 

kısmı alta gelecek �ekilde tutularak steril havlu ile kurulanılır. 
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Cerrahi el yıkamanın bir alternatifi alkolik preparatların el ve ön kollara 

ovularak uygulanmasıdır. Ancak bunun için eller temiz olmalıdır. Bu nedenle ilk 

ameliyat için önce ellerin yıkanıp kurutulması ve sonra alkolik preparat 

uygulanması daha elveri�lidir. Günün ilk uygulamasında 3 dakika, ameliyat 

aralarında ise 1 dakikalık süre yeterli olmaktadır (56). 

Ellerin temizlenmesi veya dezenfeksiyonunda çe�itli temizleyici ve 

antiseptik ajanların kullanımıyla ilgili birçok çalı�ma yapılmı�tır. Bu çalı�malarda, 

kullanılan temizleyici ve antiseptik ajanlara, uygulama �ekline ve uygulama 

miktarlarına ba�lı farklı sonuçlar bildirilmi�tir. Bu farklılıklarda kullanılan de�i�ik 

metotlar veya metot detayları da etkili olabilmektedir. De�erlendirmede, genel 

olarak ellerden uzakla�an bakteri miktarı ölçü alınmaktadır. Etkinlik uygulama 

yöntemine, süresine, kullanılan ajanlara ve ajanların konsantrasyonlarına ba�lı 

olarak de�i�ebilmektedir (57). 

El hijyeninin sa�lanmasında düz (antimikrobiyal olmayan) sabun, alkoller, 

klorheksidin, iyot ve iyodoforlar, triklosan ve di�er ajanlar kullanılmaktadır (58). 

Düz sabunların antimikrobiyal etkisi çok dü�üktür. Yine de, elleri sabunla 

yıkamak, gev�ek olarak yapı�mı� geçici florayı kolaylıkla uzakla�tırabilir. 

Örne�in, elleri düz sabun ve su ile 15 saniye boyunca yıkamak derideki bakteri 

miktarını 0.6–1.1 log10 azaltırken, 30 saniye boyunca yıkamak 1.8–2.8 log10 

azaltır (28). Bununla birlikte, birçok çalı�mada, ellerin düz sabunla yıkanması 

sa�lık çalı�anlarının ellerinden patojenleri uzakla�tırmada yeterli bulunmamı�tır 

(59-61). Ayrıca ellerin düz sabunla yıkanması bazen derideki bakteri sayısında 

çeli�kili bir artı�a yol açabilir (43,62-64). Sabunlar ciltte iritasyon ve kurumaya 

neden olabilir (43,63,65). Sabun preparatlarına hümektanların eklenmesi bu 

durumu azaltabilir. Kontamine olmu� sabunlarla sa�lık çalı�anlarının ellerine 

Gram-negatif bakteriler bula�abilmektedir (66). 

Alkoller mikroplara (sporlu �ekiller dı�ında) hızlı etkili, geni� spektrumlu 

bile�iklerdir. Antiseptik ve dezenfektan olarak yaygın �ekilde kullanılırlar. Sa�lık 

alanında sıklıkla etil alkol (etanol), izopropil alkol (izopropanol) ve ayrıca n-propil 

alkol(n-propanol) kullanılmaktadır. Antimikrobik etkinlikte alkol yo�unlu�u 

önemlidir. Etil alkol %60, izopropil alkol %50 ve n-propil alkol %40 üzerindeki 

yo�unluklarda yeterli etki gösterir. Etil alkol %60-95 yo�unluklarda etkin olmakla 

birlikte cilt antisepsisi için optimal olarak %70 yo�unluk (vol/vol) tercih edilir. 
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Alkoller hızlı etkili olmakla beraber kalıcı etkinlikleri yoktur. Alkol içerisine 

iyot, povidon iyot, klorhekzidin gibi maddeler ilava ederek çok daha güçlü ve 

uzun süreli etkinlik sa�lanabilmektedir. Alkoller ancak temiz �artlarda etkin 

bile�iklerdir. Zira, penetrasyon güçleri zayıf oldu�undan kir ve organik maddeler 

alkolün temasını engeller. Ayrıca alkol organik maddeler için fiksatif özellik 

gösterir. Bu nedenle temiz olmayan �artlarda kullanılmamalıdır. 

Alkol bazlı el antiseptikleri hijyenik ve cerrahi el temizli�inde antiseptik 

sabunlara göre çok daha hızlı ve güçlü etkinlik gösterirler. Su ve kurulama 

gerektirmedi�inden her yerde kolayca uygulanabilir ve zaman kazandırırlar.  

Alkol bazlı antiseptikler sıvı, jel, köpük veya emdirilmi� mendiller gibi 

farklı �ekillerde kullanılabilmektedir. De�i�ik formülasyonların etkinli�i 

konusunda henüz yeterli veri olu�mu� de�ildir. Ancak Amerika’da yaygın 

kullanılan jel formların sıvı �ekle göre daha etkisiz oldu�u, fakat yüksek alkol 

yo�unlu�u (%85) içerenlerin yeterli etkinlik gösterdikleri bildirilmi�tir. Bununla 

birlikte yapı�ıcı ve eldiven giymeyi zorla�tırıcı etkileri nedeniyle cerrahi el 

ovalama için uygun de�illerdir. �stenen etkinli�i sa�layabilmek için alkol en az 

yarım dakika süreyle elin tüm yüzeylerine ovularak uygulanmalı ve sonra tam 

olarak kuruması beklenmelidir. Görünür kirlilik, kan ve vücut sıvıları gibi organik 

materyelle kontaminasyon durumunda önce eller yıkanmalı ve kurutulduktan 

sonra alkol preparatı uygulanmalıdır.  

Klorhekzidin geni� etki spektrumlu, nispeten toksik olmayan bir bile�iktir. 

Organik maddelerden fazla etkilenmemekle birlikte pH de�i�ikliklerine 

duyarlıdır. Anlık etkisi yanında en önemli avantajı rezidüel (kalıcı) etkinlik 

göstermesidir. Bu özelli�i nedeniyle uzun süreli antimikrobik aktivitenin gerekli 

oldu�u durumlarda (cerrahi el antisepsisi, ameliyat öncesi hastanın cildinin 

hazırlanması… gibi) tercih edilmektedir. Klorhekzidin genel olarak cilt ve 

mukoza kullanımı için güvenli bir antiseptiktir.  

Klorhekzidinin anlık etkisi alkol kadar hızlı olmamakla birlikte povidon-

iyot, triklosan ve kloreksinelol gibi di�er antiseptiklerden daha üstündür. Alkol 

bazlı preparatları (%0.5-1) alkolün hızlı etkisine kalıcı aktivitenin de eklenmesini 

sa�lar. 
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�yot bile�ikleri cilt, mukoza ve yara antisepti�i olarak kullanılırlar. �yot 

suda çözünmeyen bir bile�iktir ancak iyotun povidon gibi polimerlerle 

olu�turdu�u kompleks bile�ikler suda çözünürler ve yava� �ekilde iyot 

serbestle�mesine neden olurlar. �yot ba�lıca 2 formda (alkoldeki iyot çözeltisi ve 

iyodofor �eklinde) kullanılmaktadır. �yodoforlar serbest iyot yo�unlu�una ba�lı 

olarak antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılabilirler. Ancak temas süresine 

dikkat edilmelidir. Yeterli bir cilt antisepsisi için iyodoforlar 2 dakika süreyle 

uygulanmalıdır (56). 

Triklosan el dezenfeksiyonunda kullanılabilen alternatif bir bile�iktir. Suda 

zor, alkol ve deterjanlarda iyi çözünür. Etkinli�i alkol, iyodofor ve klorhekzidine 

göre daha zayıftır. Klorhekzidin glukonat kadar olmamakla birlikte rezidüel 

etkiye sahiptir. Deterjan (%0,4-2) ve alkolik (%0,2-5) preparatları bulunmaktadır. 

Organik maddeler ve kandan az etkilenir. Birçok çalı�mada triklosan, 

klorheksidin, iyodoforlar veya alkol bazlı ürünlere oranla daha az etkili 

bulunmu�tur (28, 46, 67-69). 

El hijyenini ile yapılan çalı�malarda, genellikle eküvyon, parmak 

dokundurma ve sıvı eldiven teknikleri ellerin mikrobiyolojik açıdan 

de�erlendirilmesini sa�layan tekniklerdir. Yapılan çalı�malarda, eküvyon ve 

parmak dokundurma yönteminde en büyük problemin güvenilirlik eksikli�i 

oldu�u bulunmu�tur. Ayrıca, ilk iki yöntemin seçici mikroorganizmaları sıvı 

eldiven tekni�i kadar iyi ölçemedi�i gösterilmi�tir (70). 

Bizim çalı�mamızda %70 etil alkol, düz (antimikrobiyal olmayan) sabun, 

piyasada ticari olarak satılan 5 farklı markaya ait antiseptik içermeyen ıslak 

mendil, piyasada ticari olarak satılan 4 farklı markaya ait alkol dı�ında antiseptik 

içeren ıslak mendil, 1 adet alkol içeren ıslak mendil ve iki farklı markaya ait 

alkollü jel el hijyeni sa�lamadaki etkinlikleri açısından kar�ıla�tırılarak 

de�erlendirilmi�tir. Söz konusu ürünlerin etkinli�i pratik kullanım �artlarında 

olmak üzere ellerdeki yerle�ik flora ve ayrıca artifisyel olarak bula�tırılan 

bakteriler üzerinde ayrı ayrı incelenmi�tir.  

Alkol içeren mendiller, genellikle az miktarda alkol içerir ve geçici flora 

üzerinde su-sabun ile yıkamaktan daha etkili de�ildir (12, 71, 72). Hastanede 

kullanım amaçlı alkol bazlı el ovucular, sıvı, jel ve köpük halinde olabilir. Çe�itli 

formülasyonların rölatif etkilili�ine ili�kin çok az veri mevcuttur. Küçük bir saha 
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deneyinde alkollü jelin sa�lık çalı�anlarının ellerindeki bakteri miktarını 

azaltmada sıvı alkolden daha az etkili oldu�u belirtilmi�tir (73). Yapılan son 

çalı�malarda benzer sonuçlar bulunmu� ve solüsyonların ellerdeki bakteri 

miktarını test edilen jellere oranla daha fazla azalttı�ı görülmü�tür (29, 74).  

Kramer ve arkada�ları %53 ile %70 arasında alkol içeren 10 farklı jel 

preparatını de�erlendirdikleri bir çalı�mada bunların sıvı alkol preparatlarına 

gore daha etkisiz oldu�unu kullandıkları referans sıvı alkol preparatına e�de�er 

etkinlik için jellerin içerisinde en az %80 alkol bulunması gerekti�ini 

bildirmi�lerdir (75). Barbut ve arkada�ları %85 alkol içeren jel preparatını daha 

az alkollü jellere oranla çok daha etkili bulmu�lardır (76). Kampf ve Ostermeyer 

de jellerle ilgili benzer bulgular elde etmi�ler ve alkol bazlı sıvı haldeki 

preparatlardan jel formuna geçilmesinin etkinlik açısından geri bir adım 

olaca�ını ifade etmi�lerdir (77).  

Normal el yıkama ile alkol-bazlı solüsyonlarla el hijyeninin mikrobiyolojik 

etkinli�inin kar�ıla�tırıldı�ı bir çalı�mada, el hijyeninden önce sa�lık 

çalı�anlarının ellerinin %15’inin geçici patojenlerle kontamine oldu�u, 

sonrasında ise bu oranın alkol-bazlı solüsyonlarla sıfıra, el yıkama ile %2’ye 

indi�i saptanmı�tır (78). 

1990’dan sonraki yıllardan itibaren  yapılan yayınlar incelendi�inde, el 

hijyeni için alkol bazlı solüsyonların, sabun ve di�er antiseptik ajanlardan daha 

etkili oldu�u ortaya konmaktadır (79-85). 

Bizim çalı�mamızda da, alkolün tüm formlarının (sıvı, jel ve alkol 

emdirilmi� mendil) su ve sabun ile yıkamaya göre çok daha etkili oldu�u 

saptanmı�tır. Bununla beraber alkollü (%62,5 ve %65) jel preparatları sıvı alkol 

(%70) ve alkollü (%70) mendil formlarına kıyas edildi�inde yerle�ik flora  

üzerinde daha az etkili bulunmu�tur. Sonuçlarımız, bu konudaki di�er 

çalı�malarla  paralellik göstermektedir. 

El hijyeninin etkinli�inde pek çok faktör rol oynamaktadır. Bunlar arasında 

kullanılan preparatın cinsi, miktarı, uygulama tekni�i ve süresi ba�ta 

gelmektedir. Bunlara ilave olarak ellerin kirlilik durumu, kirin cinsi, cildin durumu 

(kuruluk, çatlak ve di�er lezyonların varlı�ı), uzun tırnak, tırnak cilası, oje, 

takıların mevcudiyeti sonuçları etkileyebilmektedir. El hijyeninde yetersizlik 

kontaminant bakterilerin bula�tırması riskini do�urur. Bu konuda yapılan bir 
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çalı�mada, Larson ve ark (20), elleri temizlemek için 3 ml yerine yalnızca 1 ml 

sıvı sabun veya alkol bazlı el ovucu kullanmanın ellerde çok sayıda bakteri 

kalmasına sebep oldu�unu göstermi�lerdir. Noskin ve ark (18) VRE kullanarak 

yaptıkları bir çalı�mada, yalnızca su kullanarak 5 saniye el yıkamanın 

kontaminasyonda hiçbir de�i�iklik yapmadı�ını, sabunla 5 saniye el yıkamanın 

ise organizmaları ancak %1 oranında uzakla�tırdı�ını, organizmaların ellerden 

tamamen uzakla�ması için en az 30 saniye boyunca sabunla yıkamak 

gerekti�ini ortaya koymu�lardır (18). Örnegin, elleri düz sabun ve su ile 15 

saniye boyunca yıkamak derideki bakteri miktarını 0.6–1.1 log10 azaltırken, 30 

saniye boyunca yıkamak 1.8–2.8 log10 azaltır (50). 

Bizim çalı�mamızda, uygulama süresinin (15, 30 ve 60 saniye) 

kontaminant bakterilere etkisi de�erlendirildi�inde normal ıslak mendillerin 15, 

30 ve 60 saniyelik uygulamaları arasında anlamlı bir fark saptanmamı�tır. Di�er 

gruplarda ise 15 saniyelik uygulamada kontaminant bakteriler tam olarak 

ortadan kalktı�ından di�er sürelerin ek bir avantaj sa�layıp sa�lamadı�ı 

ölçülememi�tir. Cildin yerle�ik flora bakterileri açısından de�erlendirildi�inde 

normal ıslak mendillerle 15 saniyelik uygulamanın 30 ve 60 saniyelik 

uygulamalara göre daha az etkili oldu�u bulunmu�tur. Buna kar�ılık, 30 ve 60 

saniyelik süreler arasında belirgin bir farklılık olu�mamı�tır. Di�er gruplarda ise 

süreler arasında anlamlı ölçüde bir fark saptanmamı�tır.  

E.coli ile yapılan bula�tırma deneylerinde su ve sabunla yıkama, alkolün 

tüm formları (sıvı, jel ve alkollü mendil) ve antiseptik içeren ıslak mendiller 

kontaminant bakterileri tamamıyla ortadan kaldırdı�ı halde antiseptik içermeyen 

ıslak mendiller istenen düzeyde etkinlik sa�layamamı�tır. 

Bizim sonuçlarımıza göre normal ıslak mendiller etkinlik açısından su ve 

sabunla yıkamanın gerisinde kalmaktadır. Su ve sabunla yıkama geçici florayı 

tam olarak ortadan kaldırabildi�i halde ıslak mendillerle yapılan temizlik 

sonrasında ellerde fazla miktarda kontaminant bakteriler kalmaktadır. Islak 

mendillerin yerle�ik flora üzerindeki etkileri de su ve sabuna göre daha dü�ük 

derecede kalmaktadır. Bizim bulgularımız dı�ında alkolsüz ıslak mendillerin 

mikrobiyolojik etkinlikleri ile ilgili bir çalı�maya rastlayamadık. 
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Mevcut çalı�mamızda alkolden ba�ka antiseptikler içeren ıslak 

mendillerin gerek yerle�ik flora ve gerekse kontaminant bakteriler üzerinde su 

ve sabunla yıkamaya e�de�er etkinlik gösterdi�i anla�ılmı�tır. Buna kar�ılık 

alkollü ıslak mendiller yerle�ik ve kontaminant bakteriler üzerinde alkolün %70 

sıvı formu gibi %100 etkinlik göstermi�tir. 

Bizim çalı�mamızda öncelikli olarak normal (antiseptik içermeyen) ıslak 

mendillerin el hijyeni sa�lanmasında etkin olup olmadı�ına odaklanılmı�tır. 

Pratik kolaylık açısından dokundurma tekni�i uygulanmı�, yeterli sayıda denek 

ve preparatın de�erlendirilmesi için uygulamalarda tüm eller yerine tek tek 

parmaklar ele alınmı�tır. Bu açıdan bakıldı�ında bizim çalı�mamızdaki 15, 30 ve 

60 saniyelik uygulama süresince yapılan mekanik ovalama i�lemleri do�al 

�artlardaki i�lemlerle tam olarak örtü�meyebilir. Dolayısıyla bizim 

deneylerimizde 15 ve 30 saniyelik sürelerde saptadı�ımız etkinlik düzeyi 

muhtemelen normal �artlarda ancak daha uzun bir sürede gerçekle�ebilecektir.  

Çalı�mamızdan ıslak mendillerle ilgili olarak çıkarılacak sonuçları �u 

�ekilde sıralamak mümkündür: 

1. El hijyeninin sa�lanmasında pek çok etkili yöntem bulunmakla 

birlikte, antiseptik içermeyen ıslak mendiller tek ba�ına yeterli 

de�ildir. 

2. Islak mendil preparatları arasında %70 alkol içerenler di�er 

antiseptikli ıslak mendillerden, bu sonuncular da antiseptik 

içermeyen ıslak mendillerden daha etkili bulunmu�tur. 

3. Su ve sabunla yıkama imkanı olmayan durumlarda ancak 

antiseptikli preparatlar etkin bir alternatif olabilir. Ancak, hiç bir 

antisepti�in tek ba�ına kirleri ortadan kaldıramayaca�ı da 

unutulmamalıdır. 
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