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Özetçe 
Diş hekimliğinde kullanlan el aletleri maliyetlerinin yüksek 
olmas sebebiyle sterilizasyon işlemine maruz braklarak 
tekrar kullanlmaktadr. Sterilizasyon işlemi bu sebeple diş 
hekimliğinde de oldukça önemlidir. Bir hastada kullanlan el 
aletine mikroorganizma hastann kendi tükürük, solunum 
sekrasyonlar ve kanndan bulaşabilir. Bu durum daha 
sonraki hastalar ve diş hekimi için risk teşkil eder. Bu sebeple 
sterilizasyon işlemi gerçekleştirilmektedir. Sterilizasyon için 
günümüzde en güvenilir ve en etkili yöntemler kuru scak ve 
basnçl buhar yöntemidir. Bu çalşmada kuru scak yöntemi 
ile sterilizasyon için bir cihaz tasarm yaplmştr. 
 
Anahtar Kelimeler — Sterilizasyon, diş hekimliği, endüktif 
stc,sont. 
 

Abstract 
The dental instruments are reutilized being subjected to 
sterilization process because of the high costs of the dental 
instruments. For this reason, sterilization process is highly 
important for dentistry. Microorganism can infect to the dental 
instrument used for a patient, from the patients’ saliva, 
respiratory secretion and blood. This situation poses a risk for 
the other patients and dentists. For this reason, sterilization 
process is realized. At the present time, the most reliable and 
effective method for the sterilization methods are dry heat and 
pressurized steam methods. In this study, medical 
instrumentation is made for sterilization using the dry heat 
method. 

Keywords — Sterilization, dentistry, inductive heater, sont 

 

1. Giriş 
Sterilizasyon günlük hayatmzda oldukça önemli bir yer 
tutmaktadr. Mikroorganizmalar sağlksz ortamlarda çok 

çabuk bir şekilde çoğalabilmekte ve insan sağlğ açsndan 
problemler yaratmaktadr. Sağlk sektöründe de sterilizasyon 
konusu ön sralarda yer almaktadr. Diş hekimliğinde sklkla 
bulaşabilecek hastalklar Hepatit B, Hepatit C, AIDS gibi kan 
yoluyla geçebilecek hastalklardr. Bunun için pek çok 
uygulama söz konusudur. Çoğu alet tek kullanmlk olsa da 
tekrar kullanlabilecek aletler de bulunmaktadr. Bu aletlerin 
temizliği için kullanlan yöntemlerden birisi de kuru scak 
yöntemidir. Hepatit B virüsüyle karşlaşma ihtimali yüksek 
olan risk gruplarn belirleyen çeşitli çalşmalar yaplmştr. 
Hazrlanan listenin başnda diş hekimleri gelmekte, diş 
hekimliği personeli bunu takip etmektedir. İnsan immün 
yetmezlik virüs (HIV) enfeksiyonu ve kazanlmş immün 
yetmezlik sendromunun (AIDS) diş hekimliği personeli için 
büyük tehdit oluşturmas Hepatit B virüsü (HBV) konusuna 
ilginin de yeniden canlanmasna neden olmuştur. [1]        
 
1.1. Diş hekimliği El Aletleri ve Sterilizasyon 
 
Yüksek rezistansl bakteriyel endosporlar da dahil, bütün 
bakteriyel yaşam yok etmek için fiziksel ve kimyasal 
prosedürlerin kullanlmasna sterilizasyon ad verilir. 
Sterilizasyon teriminden herhangi bir maddenin ya da cismin 
birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmalarn her türlü aktif ve 
canl şekillerinin temizlenmesi anlaşlr. [2]  
 Tüm cerrahi ve tbbi aletlerde olduğu gibi diş 
hekimliğinde kullanlan aletler de taşdklar infeksiyon yayma 
riskine göre kritik, yar kritik ve kritik olmayan aletler olarak 
snflandrlabilir; 
 1)Kritik aletler; yumuşak ve sert dokularn içine 
girerek, kemiğe temas eden ve kanla kontamine olan aletler 
olarak nitelendirilir. Bu aletlere örnek olarak davye ve 
elevatörleri, küretleri ve cerrahi frezleri gösterebilir.  
 2)Yar kritik aletler; yumuşak dokularn içine 
girmeyip sadece mukozaya temas eden aletlerdir. Ağz 
aynalar, tekrar kullanlabilir ölçü kaşklar, amalgam 
fulvarlar bu grup için örnek gösterilebilir.  
 3)Kritik olmayan aletler; devamllğ bozulmamş 
deri ile temas eden röntgen başlğ, pulseoksimetresi gibi 
aletlerdir. [3] 
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 Diş hekimliğinde sterilizasyon amacyla sklkla s 
bazl sterilizasyon ile sv kimyasal sterilizanlar/dezenfektanlar 
kullanlmaktadr. Genellikle üç tip sterilizasyon yöntemi 
kullanlr. Bunlar; basnçl buhar (otoklavlama), kuru scak ve 
doymamş kimyasal buhar sterilizasyonudur. Kuru scak, 
nemli sdan zarar görebilecek frez, ortodontik pensler gibi 
malzemeleri steril etmek amacyla kullanlmaktadr.  [4] 

1.2. İndüktif Istclar 

İndüksiyon stma; manyetik bir malzemenin değişken bir 
elektromanyetik alana maruz braklarak üzerinde gerilim 
indüklenmesi ve bu gerilimin oluşturacağ yüksek akmlarn 
manyetik malzemeyi stmas ile sağlanr. [5] 
 Yüksek güç yoğunluklu bir indüksiyon stma 
sağlamak için, yüksek frekansl bir elektromanyetik alan 
oluşturmak gereklidir. Yüksek güç yoğunluğu, metallerin sğ 
bir deri derinliğinin stlmas ile sağlanr. Daha yüksek 
frekans, daha sğ deri derinliği ve daha yüksek güç yoğunluğu 
anlamna gelir. [6] 

   1.3. Sterilizasyon Süreleri 

Kuru scaklk sterilizasyon yöntemi ve basnçl buhar 
sterilizasyon yöntemi scaklk dereceleri ve süreleri tablo 1’de 
gösterildiği gibidir. 
 
Tablo 1: Sterilizasyon Süreleri 

 
 Tablo 1’den de görülebileceği gibi basnçl buhar 
yöntemi daha düşük scaklklarda daha hzl bir sterilizasyon 
işlemi gerçekleştirse bile sya ve neme duyarl malzemeler, 
svlar, elektrikli aletler bu yöntemle sterilize edilemez. [7] 
 
 Bu sebeple endüktif stclarla kuru scak yöntemi 
ile sterilize etme yöntemi gerekliliği söz konusudur.  
 
 Diş hekimliğinde bulaşabilecek hastalklardan olan 
Hepatit B ve Hepatit C  95 0C’de 5 dakikada, HIV 56 0C’de 10 
dakikada steril hale gelmektedir.[8] 

2. Mikroişlemci Kontrollü İndüktif Istc 
Tasarlanan cihaz kontrol bölümü [9] ve indüktif stc bölümü 
olmak üzere iki ana ksmdan meydana gelmektedir (Şekil 2 ve 
Şekil 3). Kontrol bölümünde 220/2*12 V’luk trafo ile röle ve 
PIC (Peripheral Interface Controller-Çevresel üniteleri 
denetleyici) bölümü beslenmektedir. Istc bölümünde ise 
220/50 V’luk trafo ile indüktif stc bölümü beslenmektedir. 
Scaklk, hassas ayar yapabilmek için PT-100 Fe-const j tipi 
termodirenç eleman ile -200-800 C olacak şekilde 
ölçülebilmektedir. Scaklk ve süre set, başla, artr ve azalt 
butonlar ile ayarlanabilmektedir. J2 rölesi scaklğ ve süreyi 
ayarlayabilmek için indüktif stc bölümünü devreye almakta 
ve devreden çkarmaktadr. Istma işlemi sonucunda siren 
alarm verecek ve cihaz soğumaya geçecektir. Soğutma işlemi 

de sona erdiğinde siren tekrar alarm verecek ve sterilizasyon 
işlemi sona erecektir. İş bobini ad verilen bölüm (şekil 1, şekil 
2, şekil 3) indüktif stcda stma işlemini gerçekleştirecek  
bobini ifade etmektedir.  
   

 
Şekil 1. Cihaz Çalşma Prensibi Blok Diyagram 
 

 
Şekil 2. Cihaz Kontrol Bölümü 
 

Basnçl Buhar Kuru Scak Gerçekleştirilen 
Kuru Scak 

Scaklk  
(0C) 

Süre  
(dakika) 

Scaklk 
(0C) 

Süre  
(saat) 

Scaklk 
(0C) 

Süre  
(saat) 

134 3-3,5 
(vakumlu) 150 2,5 150 2 

121 15 
(vakumlu) 160 2 160 1,5 

121 30-45 
(vakumsuz) 170 1 170 1 
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Şekil 3. İndüktif Istc Bölümü 
 
Bu çalşmada paralel rezonans devresi, şekil 1. ve şekil 4.den 
görülebileceği üzere yüksek frekansl elektromanyetik alan 
oluşturabilmek için tercih edilmiştir.  

3. Sonuçlar 
Isya dayankl olan ancak nemden etkilenen ya da buhar 
geçirgenliği olmayan, otoklav türü sterilizasyon cihazlarnda 
işlem görmesi sakncal olan cihazlar için kuru scak yöntemi 
kullanlmaldr. Diş hekimliğinde kullanlan yüksek sya 
dayankl olan yar kritik özellikteki araç-gereçler (amalgam 
kondenserleri, çelik pensler, pamuk pelet vs.), cam 
malzemeler  kuru scak yöntemi ile sterilize edilmektedir.  
 
 Mikroişlemci kontrollü olarak gerçekleştirilen (şekil 
4.) indüktif stcnn ; 
 
Avantajlar 
• Pratik ve ucuz bir yöntemdir, kurulmas ve bakm kolaydr. 
• Metal ve ucu keskin aletlerde korozyona neden olmaz. 
• Tek bir parametre ile s kontrol edilebilir. 
• Ağz kapal kaplar sterilize edilebilir. 
• Sterilize edilen malzeme türüne, paketin kalnlğna bağl 
olarak farkl scaklk ve uygulama zaman seçimi yaplabilir. 
 
Dezavantajlar 
• Nemli sdan daha az etkilidir, sporlar kuru sya nemli sdan 
daha dirençlidirler. 
• Yöntem, sya duyarl malzemelerde (plastik, kauçuk vb.) 
kullanlamaz. 
• Yüksek s, pamuk ve kağt ürünlerinde kömürleşmeye neden 
olabilir (pamuk söz konusu olduğunda s 204°C’yi 
geçmemelidir). 
• Yüksek s ve daha uzun süre uygulama gerektirir.[10] 
 
  

 Önerilen sistemin çevreye olumsuz bir etkisi 
olmayacaktr çünkü iş bobini ad verilen elemann saçmş 
olduğu elektromanyetik alan yaltabilmek için ekranlama 
özellikli elektromanyetik kalkanlama  yaplacaktr. 
 
 İndüktif stc ile diş hekimliğinde teşhis için 
kullanlan ve yanakla dili operasyon sahasndan uzak 
tutabilmek için kullanlan ayna ve sont sterilizasyon işlemine 
maruz braklmştr (Şekil 5.). İndüktif stc 12V akü ile 
beslenmiş bu işlem esnasnda 6,60 A’lik bir akm çekildiği 
görülmüştür. 0,5 sn aralklarla infrared termometre ile sontun 
scaklğ gözlemlenmiş ve grafik 1 elde edilmiştir. 
 
Grafik 1. Sont Aleti Dakika-Scaklk ilişkisi 

 
 
 
 

 
 
Şekil 4. Gerçekleştirilen İndüktif Istc 
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Şekil 5. Sont Cihaz Scaklk Ölçümü  
 
Bu yöntem ile Hepatit B, Hepatit C, AIDS gibi hastalklara yol 
açan virüslerin ölme scaklğ olan 100 0C’ye 8,5 dakikada 
ulaşlmştr. Bu sistemin saatte çektiği güç 79,2 W’dr. Hem 
süre hem de harcanan enerji açsndan otoklav ve pastör 
frnlarna nazaran oldukça avantajldr.   
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