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STANDART HASTANE STERİLİZASYON TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK 

N95 MASKE DEKONTAMİNASYONU 

 

N95 Mask Decontamination Using Standard Hospital Sterilization Technologies. Kumar 

A et all. doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.05.20049346  April 8,2020. 

COVID19 salgını, dünya çapında hastane ve sağlık sistemleri kaynakları üzerinde 

olağanüstü bir baskı olduğunu kanıtlamaktadır. Çeşitli ekipman ve tek kullanımlık sarf 

malzemelerin temini ve bulundurma konusunda birçok ülke sıkıntı yaşamaktadır veya 

yaşamaya başlayacaktır. SARS-CoV-2 de dahil olmak üzere havadaki patojenlerden ve 

aerosoldeki  virüslerden koruyan N95 maskelerinin sayılarının  arttırılması özel ve acil durum 

oluşturmaktadır. Yeterli N95 maskesi olmadığında, sağlık çalışanları SARS-CoV-2 ile enfekte 

olma konusunda aşırı risk altında bulunmaktadırlar.  

N95 maskeleri normalde tek kullanımlık ürünlerdir. Ancak ABD, İtalya, İspanya ve 

Hindistan'daki birçok kurumda N95 maskeleri yeniden kullanılmaktadır.  

 Bu çalışmada; yaygın olarak kullanılan mevcut standart hastane dekontaminasyon 

teknikleri uygulandıktan sonra bir dizi farklı N95 maskesinin yapısal ve fonksiyonel 

bütünlüğünün korunabilme özelliğinin değerlendirilmesi, aynı zamanda kullanılan 

dekontaminasyon tekniklerinin, virüse karşı etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçla; dört farklı N95 solunum maskesi, standart otoklavlama, etilen oksit 

gazı, iyonize hidrojen peroksit (iHP) ve buharlaştırılmış hidrojen peroksit (VHP) 

uygulamaları kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada kullanılan maskeler: 3M 1860, 1870 

ve VFlex 1804 solunum modelleri (3M Company, St. Paul, Minnesota) ve AO Safety 1054S 

(Pleats Plus) Respiratör (Aearo Company, Indianapolis) olarak belirlenmiştir. 

Kullanılan cihazlar; 

- Standart otoklavlama için : 15 dakika ve 40 dakika toplam döngü süresi için 

121oC'lik bir tepe sıcaklığına sahip bir Amsco Lab 250 (Steris Life Sciences, Mentor, 

OH), 

- Etilen oksit (EtO) gazı işlemi için : 1 saat maruz kalma ve 12 saat 

havalandırma süresi ile 5XLP Steri-Vac Sterilizatör / Havalandırıcı (3M Company, St. 

Paul, Minnesota), 
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- iHP dekontaminasyonu için: standart 47 dakikalık bir döngü kullanılarak 

STERRAD 100NX cihazı (Advanced Sterilizasyon Ürünleri, Irvine, California), 

- VHP uygulaması için: 10 dakika nem alma, 3 dakika şartlandırma (5 gram / 

dakika), 30 dakika dekontaminasyon (2.2 gram / dakika) ve 30 dakikalık havalandırma 

ile VHP ARD Sistemi (Steris, Mentor, OH) pik konsantrasyonu > 750 ppm ile 

kullanılmıştır. 

Dekontaminasyonun etkisinin belirlenmesi için; her dekontaminasyon teknolojisinin 

enfeksiyöz virüsü etkisiz hale getirme  durumu, deneysel olarak virüs bulaştırılmış maskeler 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla 4 solunum maskesi modelinin her birinde dış 

yüzeyi veziküler stomatit virüsü, Indiana serotipi (VSV) veya SARS-CoV-2 (kontamine grup) 

ile yüzey kontaminasyonu oluşturulmuştur. Enfeksiyondan 48 saat sonra hücreler, sitopatik 

etkinin gözlemlenmesi yoluyla viral titrelerin saptanması açısından incelenmiştir.  

Dekontaminasyonun yapısal ve fonksiyonel bütünlüğe etkisinin değerlendirilmesi için; 

Viral kontaminasyonu olmayan dört tip N95 maskesinden oluşturulan kontrol grubuna, dört 

dekontaminasyon yöntemi ile birden fazla dekontaminasyon  uygulandı. Daha sonra bu 

solunum maskeleri, yapısal bütünlük açısından görsel ve dokunsal olarak değerlendirildi ve 

fonksiyonel bütünlüğü değerlendirmek için bir TSI PortaCount 8038+ kullanarak kantitatif 

uyum testi yapıldı. Kantitatif uyum  testi normal ve derin nefes egzersizleri için 100'den fazla 

uyum faktörü ile sonuçlandıysa, maskelerin fonksiyonel olarak sağlam olduğu düşünülmüştür. 

Bu durum, yeni N95 maskeleriyle aynı standartda olan oda havasındaki  mikropartiküllerin 

> % 95'inden fazla filtrasyonu  ile aynı değerdedir. Etilen oksit (EtO) gazı işleminin 

bütünlüğe etkisinin değerlendirilmesi 1 ve 3 döngüden sonra,  otoklavlamanın etkisi için 1, 3, 

5 ve 10 döngüden sonra,  IHP etkisi için 1, 5, 10 ve 20 döngüden sonra ve VHP uygulamasıın 

etkisi için 1, 3, 5 ve 10 döngüden sonra etki değerlendirilmesi yapılmıştır. 

SONUÇLAR 

Dekontaminasyonun Etkisi 

Uygulanan dört dekontaminasyon yöntemi sonucunda, hiçbir maskede VSV ya da 

SARS-CoV-2  varlığı tespit edilmemiştir. 

Dekontaminasyonun yapısal ve fonksiyonel bütünlüğe etkisinin değerlendirilmesi 
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Tüm dekontaminasyon yöntemleri ile  en az bir tedavi döngüsü için maskelerin yapısal 

ve fonksiyonel bütünlüğü korunmuştur.  

 Otoklavlama, ilk döngüden sonra 3M 1860 modelinin işlevsel olarak arızalanmasına 

neden olmuş, ancak diğer maskeler 10 döngü boyunca bütünlüğünü  korumuştur. EtO 

uygulanan tüm maskeler 3 döngü sonunda bütünlüğünü korumuştur. iHP uygulanan maskeler 

ilk döngüden sonra testte başarısız olurken, VHP uygulamasında 10 döngüye kadar maske 

bütünlüğünü korunmuştur. 

Sonuç olarak; çalışma da değerlendirilen tüm dekontaminasyon yöntemlerinin N95 

modelinin sterilize edilmesinde oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Herhangi bir 

dekontaminasyon prosedürünü (otoklav, EtO gazı, iHP veya VHP) takiben deneysel olarak 

bulaşlı  herhangi bir maske üzerinde yaşayabilir virüs (VSV ve SARS-CoV-2 dahil) 

bulunmamıştır.  

Her hasta muayenesi veya tedavisinde sağlık çalışanı için tek N95 maskesinin 

kullanılması önerilmektedir fakat ne yazık ki, mevcut COVID-19 krizinden dolayı tüm 

ülkelerde kaynak sıkıntısı ortaya çıkmıştır. N95 maskelerinin uzun süreli kullanımı ve 

yeniden kullanımı SARS-CoV-2'nin yüksek olduğu bölgelerdeki hastanelerde yaygınlaşmıştır. 

Bu durum, N95 maskelerinin fonksiyonel başarısızlığı, enfeksiyonun kullanıcılara yayılması 

ve sağlık çalışanlarından diğerlerine virüs bulaşma riskini artırmaktadır. 

 Bu çalışmada elde edilen veriler, tüm dekontaminasyon yöntemlerinin, yapısal 

bütünlük kaybı olmaksızın en az bir dekontaminasyon döngüsü için etkili olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte, tekrar döngüleri için test edilen N95 maskelerinin  sınırlı 

toleransı, uzun döngü süreleri ve / veya potansiyel toksisite nedeniyle şu anda ne iHP ne de 

EtO gazı ile dekontaminasyon önerilmemektedir. Hem VHP hem de otoklavlama, N95 

maskelerini filtreleme işlevini kaybetmeden çoklu döngülerde dekontamine etmek için 

kullanılabilir. Fakat VHP'nin kullanılabilirliğinin sınırlı olması ve otoklavların sağlık 

kurumları tarafından kolayca erişilebilir olması nedeniyle, OLASI BİR N95 MASKE 

KITLIĞI MEYDANA GELDİĞİNDE OTOKLAVLARIN KULLANILMASININ 

DAHA UYGUN OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.  

 

 

 


