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SANİTASYON NEDİR
Sanitasyon: Halk Sağlığını korumak amacı ile 
yüzeylerden gıda kalıntıları, mikroorganizmalar, yabancı 
maddeler ve temizlik maddeleri kalıntıları gibi kirlerin 
uzaklaştırılması için alınan önlemlerin tümünü ifade eder.

Sanitasyon faaliyetleri ortam şartlarına göre yapılmış Risk 
Analizleri ile oluşturulmuş sürdürülebilir bir program 
dahilinde yapılmalıdır. Ayrıca etkinlik kontrolü için 
ölçülebilir olmalıdır. Bu sayede mevcut olan kirliliklere 
karşı etkin tedbirler alındığı gibi kontaminasyon kaynak 
bulaşı rislerine karşı da hazırlıklı olunmasını sağlayacak 
sıklıkta tekrarlı olmalıdır. 



DEZENFEKSİYON NEDİR
Dezenfeksiyon, cansız maddeler üzerinde bulunan 
hastalık yapıcı diğer adıyla da patojen 
mikroorganizmaların yok edilmesidir. 

İnsan sağlığını tehdit eden ve bozan yaşam konforunu 
düşüren, hastalık yapma özelliği bulunan patojen 
mikroorganizmaların yok edilmesi veya üremelerinin 
durdurulması işlemidir.

Bu amaçla kullanılan kimyasal 
maddelere dezenfektan denir. 



Dezenfeksiyon 
Neden Önemlidir



Biyolojik etmenler patojen olarak tanımlanan ve insanlarda 
hastalıklara yol açan bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi 
mikrobiyolojik organizmalardır.

Bu mikroorganizmaların kendilerinin veya ürettikleri toksinlerin 
vücuda alınması ile birlikte enfeksiyona neden olarak hastalık ve 
ölüme neden olmaktadırlar.

Yaşam ve çalışma alanlarında milyonlarcası bulunan bu 
mikroorganizmalar toplum ve bireysel sağlığı bozmak ve yok 
etmek için fırsat beklemektedir.

DEZENFEKSİYON İLE MİKROORGANİZMALARIN 
İNSANLARI HASTA ETMELERİ ÖNLENEBİLMEKTE 
VE YAYILMASI ENGELLENEBİLMEKTEDİR.



Dezenfeksiyon Nelere 
Karşı Yapılır



AVIAN INFLUENZA (Kuş Gribi)

Lejyoner Hastalığı 

(Klima Hastalığı)

GastroEnterik Hastalıklar 

(Tifo-Dizanteri)

Grip

Mantar, Cilt Hastalıkları

Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Bazı Hastalıklar 

Domuz Gribi- (H1 – N1) 



Bulaşma ve Yayılma Alanları

Odalar, Banyo alanları, Yatak 
Başlıkları, Yatak Pedleri, Restoran 
alanları, Spor ve Islak Kullanım 
Alanları ( Hamam, Havuz )

Otobüs, Metro, Taksi Vb Ulaşım 
araçları

Toplu Taşıma 
Araçları

Kapı kolları, tutamaklar, 
asansörler, otoparklar, WC Vb.

Toplu Yaşam ve 
Çalışma Alanları Oteller

Doktor ve hasta odaları, 
kullanılan araç ve gereçler, 
diğer ortak kullanım alanları

Sağlık Tesisleri

Yürüyen merdiven bantları, 
Bebek emzirme odaları, WC, 
Çocuk Oyun Alanları, Gıda 
İşletmeleri

Alışveriş 
Merkezleri Sınıflar, Tuvaletler, İnsandan 

insana bulaşlar

Eğitim Kurumları
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Bulaşma ve Yayılma Alanları

Personel ortak kullanım alanları, 
Islak alanlar

Toplu eğitim, toplantı salonu, 
misafir karşılama

Eğitim Salonu

Duşlar, kıyafet dolap ve 
değişim alanları

Soyunma Odaları WC ve Lavabolar
Açık ofisler, koridor ve 
merdivenler

İdari Ofisler

Ortak dinlenme ve yemek 
tüketim alanları

Yemek Tüketim 
alanları Güvenlik, Ziyaretçi bekleme 

alanları, taşeron giriş & kabul 
alanları

Bekleme Alanları
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Dezenfeksiyon 
Nasıl Yapılır



Uygulama ve Ölçüm

Ultra Low Volume yöntemi ile püskürtülen parçacık 
büyüklüğü maximum 5-8 mikron olması sayesinde tüm alan 
ve yüzeylerde homojenize bir yayılım ve etki göstererek üst 
düzey sonuçlar alınmaktadır.

ULV

Farklı ortam ve alanlarda manuel basınçlı  
pompalar ile de dezenfeksiyon yapılmakta ve 
beklenen sonuçlar elde edilebilmektedir

Manuel Basınçlı Pompa

2

31

ATP (Ölçüm)

ATP Metre sayesinde işletmeden 
alınan numuneler teste tabi 
tutularak ortamdaki zararlı 
oluşum ölçümü yapılır.

3M™ Clean-Trace™



BİYOSİDAL ÜRÜN 
UYGULAYICI YETERLİLİK 

BELGESİ

BİYOSİDAL ÜRÜN 
UYGULAMA İZİN 

BELGESİ



Raporlama

Hizmet Sonrası Biyosidal Ürün İşlem 
Formu

• Tarih

• Saat

• Sarf edilen Biyosit

• Biyosit Ticari adı ve Aktif Madde Bilgisi

• Uygulama Yapılan Alanlar

• Uyarı ve Öneriler



Sertifikasyon

Uygulama Dönemi 
Bilgisi

Uluslararası 
Birlik Üyeliği

Sağlık Bakanlığı 
Yetkili Firma



Dezenfeksiyon 
Alternatifleri



DİVOSAN QC Gıda, İçecek, Süt ve Süt Ürünleri 
endüstrilerinde açık alan uygulamaları için 
özel olarak geliştirilmiş QAC bazlı 
dezenfektandır. 

• Etkin ve genel amaçlıdır.
• Gıda uygunluğu vardır.
• Korozif değildir
• Leke bırakmaz

SIFIRLAYICI ŞOK ETKİ



Min. 60 Gün Kalıcılık

Antimic®’ in renksiz ve kokusuz aktif madde 
molekülleri yüzeye bağlanarak sabitlenir ve 
uygulandığı yüzeyin bir parçası haline gelir. Böylece 
mikroskobik kalınlıkta, homojen ve kesintisiz bir “ 
antimikrobiyal bariyer” oluşturur. Tüm yüzeyi 
kapladığından dolayı yüzeye temas eden tüm 
mikroorganizmaların hücre zarını parçalayarak yok 
eder. 

SAF & KALICI ETKİ



Nanoteknolojik bir ürün olduğundan 
gözle görülmez, görüntüyü bozmaz.

Antibakteriyal, antifungal ve antiviral 
özellik gösterir.

Ağır metal veya gümüş ihtiva etmez.

 Uygulandığı yüzeyle reaksiyona girip 
onun bir parçası olduğundan  yıkamayla 
uzaklaşmaz. Kalıcı etki yapar.

Tekstil ürünleri, seramik, ahşap, cam, 
plastik, beton gibi hemen hemen her 
türlü yüzeye uygulanabilir

Zehirli madde ve kimyasal kalıntı 
bırakmaz. Yeşil doğa dostudur.

SAF & KALICI ETKİ
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