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RR– Tekrar Kullanılabilir Solunum Koruyucuların Temizlenmesi ve  Dezenfeksiyonu 

 
Koronavirüse Olası Maruz Kalma Sonrası 3M Tekrar Kullanılabilir Elastomerik Yarım ve Tam Yüz Solunum Koruyucuların 
Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi 
 
Açıklama: 
Koronavirüs salgını sırasında, bazı sağlık kuruluşları, koronavirüs şüphesi olan hastalara bakım ve tedavi sağlayan sağlık 
çalışanlarına yeniden kullanılabilir elastomerik yarım yüz ve tam yüz solunum koruyucular sağlayabilir. Bu teknik bülten, 
koronavirüslere maruz kalmış olabilir yarım yüz ve tam yüz solunum koruyucuların tekrar kullanımı amacıyla temizlenmesi ve 
dezenfekte edilmesi ile ilgili hususları içermektedir. 
 
2008 ABD CDC – Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yayını Sağlık Kuruluşlarında Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Kılavuzu 
(Mayıs 2019'da güncellendi), koronavirüsler tarafından potansiyel olarak kontamine olmuş yüzeylerin dezenfekte edilmesi 
hakkında bilgiler içermektedir. ABD CDC, birçok kimyasal maddeyi araştırdı ve ürünün kullanıcı talimatlarında belirtildiği gibi 
kullanıldığında, koronavirüsler için etkili olduğunu gösterdi. Bu kimyasallardan biri, 3M ürün Kullanım Talimatları ve bu belgedeki 
talimatlara göre 3M tekrar kullanılabilir solunum koruyucuların yüzeylerini temizlemek için kullanılabilir: 
 
1 dakikalık temas süresinden sonra geçerlidir: 
 
• Sodyum hipoklorit (5.000 ppm serbest klor konsantrasyonunda) 
 
Bu dezenfekte edici ürünü seçmeden önce lütfen kuruluşunuz ve özel uygulamalarınıza uygunluğu için bu bilgileri iyice gözden 
geçirin. Koronavirüsler dahil hedeflenen organizmalar için işvereniniz tarafından belirlenen hijyen ve enfeksiyon kontrol 
uygulamalarını takip edin. 3M'in, 3M ekipmanındaki virüslerin inaktive edilmesi açısından söz konusu dezenfekte edici ürünün 
etkinliği ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapmamış olduğunu lütfen unutmayın. 
 
Lütfen Kişisel koruyucu ekipmanların seçimi, kullanımı, bakımı ve temizliği ile ilgili daima Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ABD 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (US CDC), ABD İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA) ve Avrupa Hastalık Önleme 
Merkezleri (ECDC) gibi güvenilir kaynaklardan gelen en son bilgilere bakınız. 
 
Solunum koruyucu bileşenlerinin uzun süre kullanılmasıyla ve  dezenfekte edici ürünlerin uzun süre kullanılmasıyla zamanla 
hasar görebileceğini lütfen unutmayın. Ürünün Kullanıcı Talimatlarında yer verildiği gibi, kullanıcılar solunum koruyucularını her 
dezenfeksiyon döngüsünü takiben ve tekrar kullanmadan önce incelemelidir. Herhangi bir hasar belirtisi fark ederseniz, solunum 
koruyucuyu kullanımdan kaldırın ve Kullanım Talimatlarındaki yönergeleri izleyerek uygun şekilde bertaraf edin ve yenisi ile  
değiştirin. 
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3M Yarım ve Tam Yüz Solunum Koruyucuları Temizleme, Sanitasyon ve/veya Dezenfeksiyon  
1. Her kullanımdan sonra temizlik yapılması önerilir. Nitril veya vinil eldivenler, temizlik sırasında ve belirtildiği gibi diğer 

kişisel koruyucu ekipman (KKD) giyilmelidir. 
2. Tüm filtreleri veya kartuşları çıkartın. Solunum koruyucusunun yüze değen elastomerik parçası gerektiğinde sökülebilir. 
3. Hasarı veya aşırı aşınmayı tespit etmek için solunum koruyucunun ön yüzünü Kullanıcı Talimatlarına göre inceleyin. Eğer 

gerekiyorsa solunum koruyucunun yüze değen elastomerik parçasını değiştirin. 
4. Solunum koruyucunun yüze değen elastomerik parçasını (filtreler veya kartuşlar hariç) sıcak bir temizleme çözeltisine 

daldırarak temizleyin, su sıcaklığı 49 ° C'yi (120 ° F) geçmeyecek şekilde temizleyin ve temizlenene kadar yumuşak bir 
fırça ile ovalayın. Gerekirse nötr deterjan ekleyin. Lanolin veya diğer yağlar içeren temizleyiciler kullanmayın. 

5. Solunum koruyucusunun yüze değen elastomerik parçasını kullanılabilirlik, uygulama ve temas süresi dahil olmak üzere 
seçilen dezenfektanın kullanıcı talimatlarına göre ıslatarak dezenfekte edin. 

6. Temiz ve ılık su ile iyice durulayın. 
7. Temiz bir ortamda kurumaya bırakın. 
8. Solunum koruyucuyu Kullanıcı Talimatlarında açıklandığı gibi inceleyin ve yeniden monte edin. 

 

Terimler Sözlüğü: 
Aşağıda bu belgede kullanılan terimler sözlüğü bulunmaktadır. 
 
Temizlik: Tüm organik ve inorganik ve yabancı maddelerin cisimlerden ve yüzeylerden uzaklaştırılması. Bu genellikle su ve 
mekanik etki ile gerçekleştirilir. İşleme yardımcı olması için deterjanlar kullanılabilir. 
 
NOT: Yabancı cisimlerin (toprak, yüz yağları, vb.) yüzeyden tam uzaklaştırılmaması, dezenfeksiyon işlemini etkisiz hale getirebilir. 
 
Sanitizasyon: Cansız bir cisim üzerindeki mikroorganizmaların sayısını “güvenli” seviyelere indirmek (ancak hastalık üreten 
organizmaları yok etmeyebilir) için bir süreç. Örneğin, bulaşıklar ve yemek kapları normalde dezenfekte edilir. 
 
Dezenfeksiyon: Hastalık üreten mikroorganizmaları inhibe etme veya yok etme işlemi (ancak bakteri sporlarını öldürmeyebilir). 
Genellikle kimyasallar, ısı ve / veya ultraviyole ışığın kullanımını içerir ve üç kategoriye ayrılır: yüksek, orta ve düşük seviye 
dezenfeksiyon. 
 
Sterilizasyon: Bir ürünü bakteri, virüs, spor ve mantar gibi her türlü canlı mikroorganizmadan arındırmak için onaylanmış bir 
işlem. 
NOT: Etkili sterilizasyon gerçekleşmeden önce maddeler iyice temizlenmelidir. 
 
Burada ayrıntıları verilen ürünleri veya bilgileri kullanmadan önce, ürünü değerlendirmeli ve kullanım amacınıza uygun olup 
olmadığını belirlemelisiniz. Bu tür kullanımla ilgili tüm riskler ve sorumluluklar tarafınıza aittir. 3M, burada detaylandırılan 
herhangi bir ürünün, koronavirüsün yayılmasını ve / veya çekilmesini-azalmasını önlemedeki etkinliği ile ilgili hiçbir garanti 
vermemektedir. 
 
3M, herhangi bir taahhüt, sözleşme, ihmal veya kusursuz sorumluluk dahil hiçbir yasal veya hakkaniyete uygunluk iddiası ile 
buradaki bilgilerden kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir kayıp veya 
hasardan sorumlu değildir. 
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3M tarafından sağlanan teknik bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan deneyim ve / veya test verilerine dayanmaktadır, ancak 
sonuçlar her kullanıcının uygulamasıyla ilgili olmayabilir. Bu nedenle 3M, söz konusu bilgilere güvenden kaynaklanabilecek 
doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü kabul etmemektedir. 
 
Kullanıcı, herhangi bir dezenfektan ürününün 3M ürünleriyle kullanıma uygun olup olmadığına bizzat karar vermelidir. 
Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen yerel 3M temsilcinize başvurun. 
 


