Dosya
Hazýrlayan: Aslýhan ARIKAN / ASD-Ambalaj Sanayicileri Derneði
Kaynak: Food Packaging Principles and Practices, 2006

Un ve undan yapýlan baþlýca mamul olan ekmek dünyadaki
birçok ulus için en ucuz ve en önemli yiyecek maddesidir.
Un, su, tuz ve maya karýþýmýnýn yoðrulmasýyla oluþan
hamurun uygun bir süre fermantasyona terk edildikten
sonra yani mayalandýrýlmasýndan sonra, fýrýnda piþirilmesiyle
elde edilen ürüne ekmek denmektedir. Ekmek, genellikle
beyaz un, su, maya ve tuz içeren bir hamuru piþirmek
suretiyle elde edilir. Eklenebilecek diðer malzemeler
arasýnda baþka tahýllarýn unlarý, yað, süt ve diðer bazý
katký maddeleri sayýlabilir.

Ekmek ve Unlu Mamul Ambalajlarý
Artýk süpermarket raflarýnda çeþit çeþit ekmekler,
çörekler, tatlý çeþitleri, börek, pizza, kek, hamur
iþleri, bisküviler, kraker ve kurabiyeler gibi çok
çeþitli unlu mamuller görmek mümkündür.

sonucunda bu sorunu çözmek için alternatif
metotlar geliþtirilmiþtir. Bunlarýn en önemlisi daha
çok karbondioksitin (CO2) kullanýldýðý MAP 
modifiye atmosferde ambalajlama yöntemidir.

Ekmek ve diðer unlu mamullerde çok çeþitli
bozulma biçimleri olabilir bunlardan en önemli üç
tanesine kýsaca deðineceðiz.

CO2nin bazý mikroorganizmalarýn çoðalmasýný
engelleyici etkisi vardýr ve ürünlerin depolama
s ý c a k l ý ð ý d ü þ t ü k ç e b u e t k i a r t a r.
Mikroorganizmalarýn CO2 toleransý deðiþiktir ve
küfler genellikle bakteri veya mayalardan daha
çok etkilenir.

1 ) Mikrobiyolojik bozulma

Mikroplarýn üremesi, özellikle de küf oluþumu,
unlu mamullerin raf ömrünü kýsaltan en önemli
f a k t ö r d ü r. M i k r o b i y o l o j i k b o z u l m a y ý
önlemek/geciktirmek için fýrýnlarda kimyasal
koruyucular kullanýlýr; kullanýlan kimyasallar
arasýnda aðýrlýkça oraný % 0.005 ile 0.5 arasýnda
deðiþen kalsiyum ve sodyum propiyonat, sorbik
asit, potasyum sorbat, sodyum diasetat,
metilparaben, propilparaben, sodyum benzoat ve
asetik asit sayýlabilir. Kötü koku ve aroma oluþmasý
veya ürün kalitesinin etkilenmesi nedeniyle
koruyucu maddeler olasý raf ömrünün
uzatýlmasýnda sýnýrlý bir þekilde kullanýlmaktadýr.
Ayrýca, koruyucu madde içermeyen gýdalara yönelim
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oluþturmaktadýr.
Türkiyede yýlda yaklaþýk 44 milyar adet ekmek
üretilmekte olduðu ve ekmeðin ambalajsýz satýlmasý
ve iyi muhafaza edilememesi nedeniyle bayatlamasý
yüzünden, yýlda yaklaþýk 4 milyar adet ekmeðin zayi
olduðu tahmin edilmektedir.

2 ) Fiziksel bozulma
a.Bayatlama

Bayatlama unlu mamullerin müþteri tarafýndan daha
az kabul görmesi halinin genel ifadesidir çünkü
bozucu organizmalarýn hareketine baðlý olanlar hariç,
ekmek içinde meydana gelen deðiþikliklerin neden
olduðu bayatlama en önemli bozulma þeklidir.
Piþmeden sonra meydana gelen tüm fiziksel ve
kimyasal deðiþiklikler ve piþme sonrasý ekmekte
ve diðer ürünlerde meydana gelen ve ürünün müþteri
gözündeki deðerini düþüren hemen hemen her
deðiþiklik olarak tanýmlanmýþtýr. Tipik deðiþiklikler
arasýnda ekmek içinin sertleþmesi, kabuðun
yumuþamasý ve taze ekmeðe has kokunun kaybolmasý
sayýlabilir. Bayatlamanýn en yaygýn göstergesi ekmek
içinin sertlik ölçüsünde artýþ olmasýdýr. ABDdeki
beyaz ekmeklerin çoðunun ticari raf ömrü 2 gündür
ve bu süre sonunda bayatlama baþladýðý için artýk
taze kabul edilmez. ABDde ekmeðin % 3ünün
bayatlama nedeniyle imalatçýya iade edildiði tahmin
edilmekte olup, bu da hem unlu mamul endüstrisi
hem de tüketiciler için ekonomik bir yük

b.Nem

Ekmek fýrýndan çýkarken içinin sýcaklýðý yaklaþýk
100°C ve ortasýndaki nem içeriði de yaklaþýk
% 45tir. Kabuðu daha sýcaktýr ama daha kurudur
ve hýzla soður. Soðuma sýrasýnda, nem içeriden
dýþarýya doðru kabuk yönünde ilerler ve sonra dýþarýya
(atmosfere) çýkar. Soðuma sýrasýndaki aþýrý kuruma
aðýrlýk kaybýna neden olur ve ekmek içinin özellikleri
bozulur. Kabuðun nemi soðuma sýrasýnda büyük
oranda artarsa, kabuðun yapýsý deriye benzeyerek
sertleþir ve taze piþmiþ ekmeðin çekici gevrekliði
kaybolur. Aslýnda kabuktaki gevrekliðin kaybolmasý
sandviç ekmeði türlerinde önemli ve yararlý bir
deðiþikliktir çünkü tüketicinin ürünü daha taze
bulmasýný saðlar. Ancak, diðer çeþitler açýsýndan
negatif bir etki yaratýr.

Düzeltme: Temmuz/Aðustos 2006 sayýmýzda Dosya konusunda iþlediðimiz Ýçecek Ambalajlarý yazýsýnda yazýmý hatalý olan cümlenin doðrusu þu þekildedir: PVC þiþeler, gazlý içecekler karþýsýnda
PET þiþelerden tamamen farklý özellikler gösterirler.

3 ) Ambalaj

Ekmeðin ambalajlanmasýnda amaç ekmek kabuðunun
ýslanarak küflenmesini önlemek üzere özellikle neme
karþý bariyer oluþturmak ve de çok hýzlý kurumayý
engelleyerek ekmeðin taze kalmasýný saðlamaktýr.
En sýk kullanýlan malzeme alçak yoðunluk polietilen
(LDPE) torbadýr ve bunun ucu bükülerek polistiren
(PS)den yapýlmýþ bir malzeme ile kapatýlýr. Bu ambalaj
biçimi ekmekteki tek bozulma türünü, yani nem
kaybýný geciktirir. Ancak, ekmek içinden kabuða
geçen nemin serbestçe dýþarýya (atmosfere) çýkmasý
ambalaj tarafýndan engellenir ve sonuçta kabuk deri
gibi sertleþir. Günümüzde, birçok ekmeðin nemin
dýþarý çýkabilmesi ve kabuðun gevrek kalmasý için
üzerine küçük delikler açýlmýþ oryente polipropilen
(OPP) torbalara konduðu görülmektedir.
Vakumlu ambalaj birçok yumuþak unlu mamulün
küflenmeden rafta kalabildiði süreyi uzatmak için
uygun bir teknoloji deðildir çünkü ürün vakum altýnda
ezilme riski ile karþý karþýyadýr. Ancak, bu yöntem
pide ve pizza tipi düz ekmeklerde küflenme sorununu
önlemek için kullanýlmaktadýr. Vakumlu ambalajýn bir
alternatifi de ambalajýn içindeki gazýn deðiþtirilmesidir.
Bu konuda yapýlan bazý araþtýrmalar aþaðýda
sýralanmýþtýr:
Gaz ile ambalajlama
Ürünün raf ömrünü uzatmak için bir ekmek
ambalajýnýn içindeki gaz fazýný deðiþtirme fikri yeni
deðildir. Aslýnda, ekmeðin en az % 17 oranýnda CO2
içeren ortamlarda saklanmasýnýn küf oluþumunu
geciktirdiði daha 1953 yýlýnda kanýtlanmýþtýr. % 50
CO2 konsantrasyonunda ekmeðin küflenmeden rafta
kalma süresinin, küf oluþumuna elveriþli ortamlara
göre iki kat fazla olduðu kayýtlara geçmiþtir.

1960lý yýllarda unlu mamullerin raf ömrünü uzatmak
için CO2 kullanýmý ile ilgili kapsamlý araþtýrmalar
yapýlmýþ ve 21 ve 27°Cde ve % 0 ile 60 arasý CO2
konsantrasyonlarýnda saklanan ekmek ve benzeri
ürünlerle yapýlan detaylý araþtýrmalarda, CO2
konsantrasyonu arttýkça küflenmeden rafta kalma
süresinin uzadýðý ve düþük sýcaklýklarda bu etkinin
daha da fazla olduðu görülmüþtür. % 100 CO2 içeren

34

Ambalaj Bülteni Eylül / Ekim 2006

CO2 ve N2 karýþýmlarýyla yapýlan çalýþmalar ambalajýn
üst boþluðunda CO2 bulunmasý gereðini ve sadece
bu boþluktaki O2 ve N2nin dýþarý atýlmasýnýn küf
oluþumunu engellemeye yeterli olmayacaðýný kesin
olarak ortaya koymuþtur.

Penetrometre (sertlik ölçüm cihazý) ile tespit edilen
bayatlamanýn, modifiye atmosferde ambalajlanan
pidede hemen olmadýðý; EVOH kopolimeri içeren ve
% 100 CO2 doldurulmuþ ambalajlarda mikrobiyolojik
bozulmanýn da en çok 28 gün boyunca önlenebileceði
görülmüþtür.
Unlu mamullerin raf ömrünün, CO2 ve N2 içeren
uygun karýþýmlar kullanýldýðýnda, oda sýcaklýðýnda 3
hafta ile 3 ay arasýnda uzatýlmasý mümkün olduðu
kayda geçmiþtir. Unlu mamullerin ambalajlanmasýnda
gazlarýn kullanýlmasý ile ilgili son çalýþmalardan birinde,
MAPnin bütün unlu mamuller için uygun olmayabileceði
ve bir ürünün fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik
özelliklerinin bilinmesinin bu teknolojinin baþarýsýnda
çok önemli olduðu sonucuna varýlmýþtýr.

Hamburger ekmekleri buðday unu, su, tuz, sirke
veya maya ya da mayalayýcý maddelerden yapýlan
unlu bir mamuldür. Bunlar geleneksel olarak, piþirilip
soðutulduktan sonra LDPE torbalara konur ve birkaç
gün içinde tüketilir ya da daha uzun süre
kullanýlacaksa dondurulur. Bu tür ürünlerle ilgili
önemli bir sorun birkaç gün içinde ortaya çýkan küf
oluþumudur ve bakterilerin çoðalmasý ile bozulma
hýzlanarak kötü kokular oluþur ve renk bozulur. %
0.07 potasyum sorbat ile iþlenerek çeþitli CO2 ve
N2 kombinasyonlarý içeren LDPE  Poliamid (PA) filmle
ambalajlanan hamburger ekmeklerinin raf ömrünün,
gaz karýþýmýnýn 1:1 CO2 ve N2 olmasý þartýyla oda
sýcaklýðýnda 14 gün olduðu saptanmýþtýr. 14 gün
sonra, Bacillus türlerinin ve laktik asit bakterilerinin
CO2 üretmesi sonucu ambalajlar þiþer. Ambalajýn
içinde % 100 CO2 ortamý olursa, hamburger
ekmeklerinin CO2yi emmesi nedeniyle yaklaþýk 7
gün içinde ambalajda aþýrý küçülme olur. 1 aylýk raf
ömrünü elde etmek için, daðýtýmýn ve perakende
satýþýn bütün aþamalarýnda sýcaklýk 24 C°nin altýnda
tutulmalýdýr. Bu sýcaklýðýn üzerinde, mikroorganizmalarýn CO2 üretim hýzý CO2nin ürün tarafýndan emilme
hýzýný geçer. Kullanýlan gaz bileþimi 3:2 CO2 ve N2
idi. Bu çalýþmada kullanýlan ambalaj malzemeleri PETLDPE üst að ve PA-LDPE alt aðdýr.
Pide adý verilen ekmek çeþidi, un, su ve mayadan
yapýlýr ve yüzey alanýnýn hacme oraný çok fazla olduðu
için raf ömrü sadece birkaç saattir. Bariyer tabaka
olarak EVOH kopolimer içeren bir lamine film
kullanýlmasý, % 99.5 CO2 içeren gaz atmosferi veya
73:27 oranýnda bir CO2 ve N2 karýþýmý ile pidenin
raf ömrü 14 güne çýkarýlmýþtýr ve bu süre sonunda
maya oluþumu raf ömrünü bitirmektedir.

Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek
Çeþitleri Tebliði ve Türk Gýda Kodeksi
Yönetmeliði uyarýnca; ekmeðin ambalajlý
satýþý zorunlu uygulama kapsamýnda
olup halen yürürlüktedir. Ancak,
ülkemizde en çok tüketilen ve
ambalajsýz satýlmasý sonucu bayatlamasý
sebebiyle de en çok israf edilen gýda
maddesi olan ekmeðin öncelikli olarak
ambalaja girmesi gerekirken, ekmek
üreticilerinin ekonomik nedenlerden
kaynaklanan direniþleri; toplumun
yeterince bilgilendirilememesi; daha da
önemlisi ilgili mercilerce zorunlu yasal
hükümlerin uygulanmamasý gibi
nedenlerle ekmeðin ambalajsýz satýþý
sürdürülmektedir.

Dosya
Hazýrlayan: Aslýhan ARIKAN, Araþtýrma Uzmaný
Kaynak:Packaging of Pharmaceuticals and
Healthcare Products, 1996

Ancak, termoform ambalajlarýn buharla sterilizasyonu
giderek önem kazanan bir alandýr. Düzensiz þekilli
birçok ürün otoklava konabilir ve üç boyutlu
ambalajlara (örneðin kapaklý tepsiler) yerleþtirilebilir
ama el altýndaki yüksek sýcaklýða dayanýklý
termoplastikler az miktardadýr.
Termoform ilaç ambalaj ve diðer týbbi ambalajlarýn
örnekleri arasýnda þunlar sayýlabilir:
1.Polikarbonat (PC); yarý sert termoplastik tepsili,
otoklava uygun ambalaj için en çok kullanýlan plastiktir.
Nispeten yüksek maliyetli olmakla beraber, otoklav
için gereken boyutsal kararlýðý saðlayan, þeffaf ve
termoforma uygun plastiktir.
2.Polipropilen (PP); bu malzemede sýcaklýk sýnýrlamalarý
söz konusu olur. Doldurulmuþ PP ambalajlar daha
iyidir ve daha kalýn duvarlý olmasý, ambalajýn þeklinin
bozulmasýný engelleyebilir. Folyoyla ya da daha yüksek
sýcaklýða uygun plastiklerle lamine edilen PP, otoklav
koþullarýna dayanabilir ve özellikle PP/PET film
laminasyonlarý hastanelerdeki sterilizasyon
poþetlerinde kullanýlmaktadýr.

Eczacýlýk Ürünlerinde Kullanýlan

Ambalajlarýn Sterilizasyonu
Günümüzde ilaç sektöründe kullanýlan özel ambalajlar diðer ambalaj tiplerine göre daha yavaþ bir geliþim gösterirken, yeni çýkan
ilaçlarýn kullanma þekilleri ve birim dozlarý gibi faktörlerle iliþkilendirilmeye çalýþýlmaktadýr.
Birçok ilaçla ilgili en önemli þartlardan biri birincil
ambalajýn içine konan ürünün sterilize edilmesidir.
Bu nedenle, kullanýlan ambalaj malzemeleri her
tür sterilizasyon metoduna uygun olmalýdýr.

Ambalaj malzemelerinin sterilizasyonu
Ýlaçlarýn ve diðer saðlýk ürünlerinin geliþtirilmesi, çok
sayýda yeni ambalaj malzemelerinin geliþtirilmesine
neden olmuþtur. Steril týbbi ambalaj kullanýmýnýn
hýzla arttýðý bir çaðda, bu yeni malzemeler ambalaj
sektöründe de deðiþikliklere neden olmuþtur.
Baðlanmýþ liflerden yapýlan olefin bazlý yaprak ürün
olan (Tyvek), ve diðer plastikler (sert (rijit) kaplar
ve yarý sert termoform ürünler ve filmler) artýk týbbi
ürünlerde kullanýlan cam, metal, kaðýt ve karton gibi
geleneksel birincil ambalaj malzemelerinin yerini
alýyor.
Ýlaç sektöründe, sterilizasyon terimi bakteriler, virüsler
ve mantarlar gibi tüm yaþayan mikroorganizmalarýn
insan vücuduna girmesini önlemek üzere imha
edilmesini ya da ortadan kaldýrýlmasýný ifade
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etmektedir. Gýdalarýn sterilizasyonundan farklý olarak,
týbbi ürünlerdeki sterilliðin bir derecesi yoktur. Bir
alet ya da ilaç ya sterildir ya da deðildir.
Seçilen sterilizasyon metodu hem söz konusu ilacýn
özelliðine hem de ambalaj malzemesinin türüne
baðlýdýr ve ambalajýn hiçbir özelliði de sterilizasyondan
olumsuz etkilenmemelidir. En iyisi, sterilizasyonu
ürün ambalajlandýktan sonra yapmaktýr ama bu da
her zaman mümkün olamaz ve bu nedenle ambalaj
ve ürün ayrý ayrý sterilize edilmeli ve ambalaj aseptik
koþullarda doldurulup kapatýlmalýdýr.
Baþlýca sterilizasyon iþlemleri þunlardýr:
1) Isýyla sterilizasyon (ýslak ve kuru)
2) Gazla sterilizasyon
3) Iþýnlama (IR, UV, gamma  ve elektron (E) ýþýný)
4) Kimyasallarla sterilizasyon
1) Isýyla sterilizasyon: Isý en etkili ve en güvenilir
sterilizasyon araçlarýndan biridir ve birkaç þekilde
kullanýlabilir.

a) Otoklavda buharla sterilizasyon (ýslak sterilizasyon):
Buharla veya otoklavda sterilizasyon hastanelerde
sýkça kullanýlan ve týbbi ürün ve cihaz imalatçýlarýnýn
da kýsmen baþvurduðu bir yöntemdir. Özellikle týbbi
araç sterilizasyonunda otoklav metoduna gösterilen
ilgi artmýþtýr. Eðer ambalajýn özelliði deðiþmiyorsa
ve ambalajlanan üründe buhar kararlýlýðý varsa, otoklav
metodu çevreyle dosttur ve uygun maliyetlidir.
Otoklav metodunda kullanýlan ambalaj malzemelerinin
kararlýlýðý, sterilizasyon cihazýndaki sýcaklýklar ve
yüksek nem seviyesi nedeniyle genellikle diðer
metotlara göre daha zorlayýcýdýr.
Eðer bir objenin otoklava konmasý gerekiyorsa buharýn
ambalaj malzemesine yapacaðý etki dikkate alýnmalýdýr.
Geçmiþte buharla sterilizasyonda kullanýlan ambalajlar,
sargý, torba ya da poþet þeklindeki kaðýt ve kaðýt/film
kombinasyonlarýydý. Örneðin, hastane ambalajlarýnda
polipropilen/polyester film laminasyonuna yapýþtýrýlmýþ,
buharla sterilize edilebilen kaðýtlar uzun zamandýr
kullanýlmaktadýr.

Cam ve metal ambalajýn ýsý direnci konusunda bir
sorun yoktur ama otoklavdan çýkýnca meydana gelen
ani soðumaya baðlý þoktan kaçýnmak için cam kaplarda
dikkatli olmak gerekmektedir. Patlayarak kýrýlma
ve personeli yaralama olasýlýðýný önlemek için cam
þiþeler bazen tel kafesler içinde tutulur.
Sert (rijit) ve yarý sert plastik ambalajlarýn ýsýya
dayanma dereceleri ve otoklavda sterilize edilme
özellikleri oldukça farklýdýr. Bu durum termoform
ürünlerin buharla sterilize edilebilen ambalajda
kullanýlmasýný yýllar boyu sýnýrlamýþtýr. Yaklaþýk
100°Cnin altýnda yumuþayan plastikler, örneðin
yumuþama noktasý otoklav sýcaklýðýnýn çok altýnda
olan polistiren, bu þekilde sterilize edilemez.
Yumuþama noktasý 100°Cnin çok üzerinde olmayan
diðer malzemeler bu þekilde sterilize edilebilir ama
deforme olmamalarý ve birbirlerine yapýþmamalarý
için ayrý tutulmalarý gerekmektedir.

3.Yüksek yoðunluk polietilen (HDPE); bazý otoklav
uygulamalarýnda kullanýlabilir, ama kuru ýsý ile
sterilizasyona uygun deðildir.
4.Polietilen teraftalat (PET); 240°Cnin üzerinde
termal olarak kararlýdýr ve amorf tabakalý malzemeden
baþlanarak, termoform iþlemi sýrasýnda kristalleþme
saðlanabilir. Otoklavda sterilize edilen, kapaðý da
uygun malzemeden yapýlan týbbi ambalajlarda PET
kullanýlmasý mümkündür.
b) Kuru ýsý ile sterilizasyon: Bu iþlem sýcak hava
fýrýnýnda yapýlýr. Tüm mikroorganizmalar buhar ýsýsýna
kýyasla kuru ýsýya daha dirençli olduðu için, daha
yüksek sýcaklýklar gereklidir. (genellikle 1 saat süreyle
150°Cden 90 saniye süreyle 190°Cye kadar; ama
sterillik bazý hallerde 121°Cde daha uzun döngülerle
de saðlanabilir). Kuru ýsý ile bozulmadan sterilize
edilebilecek çok az ilaç vardýr ama bitkisel yaðlar ve
madeni yaðlar gerekirse kendi kaplarýnda, 150°Cde
1 saat süreyle sterilize edilebilir.

formaldehit ve beta-propiolactone) ama en çok EtO
kullanýlmaktadýr. Toksik ve parlayýcý bir gaz olduðundan
sýký kontrol altýnda kullanýlmalýdýr. EtO sterilizasyonuna
uygun birincil ambalaj malzemeleri aþaðýdaki þartlara
göre seçilmelidir:
 En az bir ambalaj komponenti gözenekli olmalýdýr
 Sýzdýrmaz malzemeler EtOdan ve nemden
etkilenmemelidir
 Tüm ambalaj komponentleri yüksek sýcaklýklarda
gerilime dirençli olmalýdýr.
3) Radyasyonla sterilizasyon: Bakterileri öldürebilen
iki tür radyasyon vardýr:
1- Ýyonlaþtýrýcý olan (gamma ve elektron-ýþýný (E)
radyasyonu)
2- Ýyonlaþtýrýcý olmayan (kýzýl ötesi-IR ve mor ötesiUV radyasyon)
Ambalaj açýsýndan, radyasyonla sterilizasyonun baþlýca
avantajlarý þunlardýr:
 Normal ortam sýcaklýðý yeterli olur
 Ambalajýn içinde basýnç birikmez
 Kýsa sürede sterilizasyon gerçekleþir
 Gözenekli malzemeler þart deðildir
 Ambalaj fazla gerilim altýnda kalmaz, bazen de hiç
gerilim olmaz.
Ancak, bu yöntemin ambalaj seçiminde dikkate
alýnmasý gereken bazý dezavantajlarý vardýr. Ambalaj
malzemelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri
radyasyona maruz kalýnmasýndan etkilenebilir. Ticari
mallarda kullanýlan bazý ambalaj malzemeleri hem
gamma hem de elektron-ýþýný (E ýþýný) sterilizasyonunda
baþarýyla kullanýlmýþtýr. Bu iki süreç arasýnda, gamma
radyasyonu malzemeleri daha çok etkiler, ama ayný
zamanda çok daha etkili bir sterilizasyon metodudur.
Tipik bir ambalaj malzemesi en az 2.5 megarad
seviyesine ve bazen de 5.0 veya üzeri seviyelere
dirençli olmalý ve fiziksel ve kimyasal özelliklerinde
önemli bir deðiþiklik meydana gelmemelidir.
4) Kimyasallarla sterilizasyon: Hidrojen peroksit ve
klorin dioksiti baz alan süreçler deðerlendirilmiþtir
ve gelecekte ticari alanda kullanýlabilir. Ancak ambalajda
kullanýlan yapýþtýrýcý ve laminasyonlar bu kimyasallardan
etkilenebilmektedir.

Kuru ýsý bazý týbbi cihazlarýn sterilizasyonunda etkilidir.
Burada asýl sorun diðer bakýmlardan uygun olan ve
yüksek sýcaklýða dayanabilen ambalaj malzemesi
bulmaktýr. Tyvek ve PC tepsiler, daha önce belirtildiði
gibi, uzun süre ýsýtýlarak bu þekilde sterilize edilebilir.
Kaðýtlar ise genellikle ýsýyla bozulur.
2) Gazla sterilizasyon: Bu metot ýsýyla sterilizasyonda
geçerli olan sýcaklýklara dayanamayacak ambalaj
malzemelerinde kullanýlmaktadýr. Bazý gazlar
denenmiþtir (etilen oksit (EtO), propilen oksit,
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