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FİLTRELİ MASKELERİN STERİLİZASYONU 
VE TEKRAR KULLANIMI 

Salih ŞİMŞEK1,2 
İş Güvenliği Uzmanı (A), Kimya Mühendisi 

01.Nisan.2020 

COVID-19'un ortaya çıkmasından bu yana tüm dünyada gerek tıbbi maskelerde gerekse filtreli 
solunum maskelerinde (FFP2/N95, FFP3/N99) ciddi bir tedarik sıkıntısı yaşanmaya başlandı. 

2009 H1N1 salgınından sonra Amerika’ da yapılan pandemi planlarında Amerika’ da 24 haftalık bir 
grip salgınında 360 milyon filtreli solunum maskesine ihtiyaç duyulacağı belirtiliyordu. Bu salgın 
sırasında CDC, sağlık kuruluşlarına gerektiğinde N95 solunum maskelerinin kullanımını 
genişletmeyi ve yeniden kullanmayı düşünmelerini önermişti. 

Pandemi durumunda artan maske talebinin karşılanamaması nedeniyle maskelerin efektif 
kullanımı ve tekrar kullanımı ile ilgili prosedürlerinin geliştirilmesi çok önemli. 

Sağlık sektöründe uzun yıllardır kullanılan UV-GI3, hidrojen peroksit, etilen oksit, kuru ısı, buhar ve 
sıcak su sterilizasyonu gibi yöntemlerin solunum maskelerinin sterilizasyonunda kullanımı için 
birçok bilimsel araştırma mevcut. FFP2, FFP3 (N95-N99-N100) solunum maskelerinde kullanılan 
elektrostatik yüklü polipropilen (PP) malzeme (elektret4) konusun keşfi ile önemli bir bilim insanı 
malzeme bilimci Dr. Peter P. Tsai’nin konu hakkındaki görüşleri5 belki de en çok dikkate alınması 
gereken yöntemleri içeriyor. 

 

 
1 E-Mail: salih.simsek@affidea.com  

2 www.linkedin.com/in/salih-şimşek-2891b555  

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet_germicidal_irradiation  

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Electret 

5 https://utrf.tennessee.edu/information-faqs-performance-protection-sterilization-of-face-mask-materials/ 
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Donald Trump 30 Mart tarihli basın açıklamasında6 , SARS-CoV-2 dahil canlı virüsler üzerinde 
araştırma yapan, Battele şirketi tarafından N95/FFP2, N99/FFP3 solunum maskelerinin filtre 
performansını düşürmeden yeniden kullanımı için geliştirilen “Bioquell Clarus C” dekontaminasyon 
sistemine FDA onayı verdiklerini açıkladı. 

Battelle firması 2014-2016 yılları arasında FDA ile potansiyel bir salgın ve KKD7 kıtlığı durumunda 
dekontaminasyon techizatının kullanımı üzeirnde çalıştığını söylemek gerekiyor. (Richter ve ark., 
2016). Firmanın “Bioquell Clarus C” dekontaminasyon sistemi, kullanılmış solunum maskelerini 
SARS-CoV-2 dahil birçok biyolojik kontaminasyonları dekontamine etmek için 2.5 saat boyunca 
buhar fazlı hidrojen peroksit ile onaylanmış konsantrasyon seviyesine maruz bırakıyor. Buhar fazlı 
hidrojen peroksit dezenfeksiyonu ile 50 döngüden sonra bile solunum maskelerinin filtrasyon 
verimliliğinin düşmediğin gözlendiğini8 ekleyelim. 

Yüksek verimli N95/FFP2, N99/FFP3 filtre ortamını yapan elektrostatik şarj 
teknolojisinin mucidi ve 2006 B. Otto ve Kathleen Wheeley Ödülü sahibi 
Dr. Peter P. Tsai solunum maskelerinin tekrar kullanımı ve dezenfeksiyonu 
hakkında 25 Mart 2020’de yazdığı makalede9 alternatif yöntemleri şu 
şekilde değerlendiriyor; 

 

SORU 1: Maskeler ısı ile dezenfekte edilebilir mi? 

CEVAP 1: Evet. Maskeler 70 °C'lik sıcak hava ortamında 30 dakika tutulup dezenfekte edilebilir ve bu 
işlem, maskeleri fark edilir bir verimlilik kaybı olmadan kullanmak üzere defalarca tekrarlanabilir. 
Ancak maskeleri, metal yüzeye çok yakın olmamak koşuluyla, metal ile temas ettirmeden sıcak 
hava ortamına asıldığından emin olmak gerekiyor. Maske, solunmayan bölgenin kenarından bir 
tahta veya plastik bir klips kullanarak fırına asılabilir veya metal bir yüzeyden en az 20 cm uzağa 
ahşap bir ızgaraya konulabilir. Kontamine olmamak için, maskenin iç kısmına dokunulmamalı nefes 
alınmayan bölgenin kenarından tutulmalıdır. Maskeleri sterilizasyon için taktıktan sonra CDC'ye 
göre ellerinizi sabun ve su ile en az 20 saniye iyice yıkamalısınız. 

SORU 2: Maskeler alkol kullanarak dezenfekte edilebilir mi? 

CEVAP 2: Hayır. Yüz maskeleri alkol kullanılarak sterilize edilemez. Çünkü polipropilen malzemenin 
yapısında filtrelemeyi sağlayan elektrostatik yükler alkol veya buharı ile yok olmakta ve maske 
filtreleme özelliğini kaybetmektedir. 

 
6  https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-members-coronavirus-task-force-
press-briefing/ 

7 Kişisel Koruyucu Donanım 

8 https://www.fda.gov/media/136386/download  

9 https://utrf.tennessee.edu/information-faqs-performance-protection-sterilization-of-masks-against-covid-19/#  
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SORU 3: Maskeler radyasyon veya UV-C kullanılarak dezenfekte edilebilir mi? 

CEVAP 3 : Emin değilim. Yoğunluğa ve pozlama süresine bağlı. Gama ışınları gibi radyoaktif veya 
UV-C ışığı gibi iyonize radyasyon, çeşitli malzemeleri sterilizasyonu için yaygın olarak kullanılır, 
ancak polipropilen malzemedeki CH3 yan grubundaki yalnız elektron çiftleri ile etkileştiği için, 
molekül zincirlerinin dağılmasına ve elektret özelliğinin yitimine dolayısıyla filtreleme özelliğinin 
kaybına yol açmaktadır. Kesin sonuç için, maskeleri UV veya UV -C ışınlarına maruz bırakarak daha 
fazla deneyin yapılmasına ihtiyaç var. 

SORU 4: Maskeler askıda bekletilip kurutulduktan sonra tekrar kullanılabilir mi? 

CEVAP 4: Emin değilim. New England Journal of Medicine'de (NEJM) yayınlanan bir araştırmaya10 
göre, COViD-19 havada üç saat, bakır bir yüzeyde dört saat, metal bir yüzeyde 48 saate kadar, 
plastikte 72 saat ve kartonda 24 saat hayatta kalabilir. Polipropilen, sıfır nem içeriğine sahip 
hidrofobik plastik bir malzemedir. Maskenin kuruması, kuru hava ortamında iki-üç günden 
kısa bir sürede kuruyabilir. Virüsün hayatta kalabilmesi için bir konakçıya (canlı hücreye) 
ihtiyacı var. Yukarıdaki makaleye dayanarak, üç-dört respiratör numaralandırılabilir, 
kullanıldıktan sonra asılarak kurumasına izin verilebilir ve numaralandırılma sırasını 
gözeterek tekrar kullanılabilir. 

Dört N95 maskesi alın ve numaralandırın (maske1-4)11 

1. günde, maske 1'i kullanın, ardından 3-4 gün kurumasını bekleyin. 

2. günde maske 2'yi kullanın, ardından 3-4 gün kurumasını bekleyin. 

3. ve 4. günde de aynı şekilde devam edin. 5. Gün 1. günde kullandığınız ve 4 gündür kurumakta olan 
maskeyi tekrar kullanacksınız. 

 

SORU 5: Maskeler kızgın su buharıyla dezenfekte edilebilir mi? 

CEVAP 5: Evet. Araştırmamız, polipropilen malzeme üzerindeki elektrostatik yük kaybının üç 
dakika boyunca 125 °C buhar kullanılarak sterilizasyonla filtreleme performasında fark 
yaratmayacak kadar az olduğunu  gösterdi. 

Emekli bir filtrasyon testi bilim insanı arkadaşım Dr. Cai’nin Şubat 2020’de yaptığı deney sonuçları 
aşağıda verilmiştir. 

Buhar Dezenfeksiyonu Filtreleme Verimi Teorik Değer 
İlk Fitre Etkinliği 93.2% N95 (99%) 

5 dk boyunca buhar 91.7% 98.5% 
30 dk boyunca buhar 85.2% 97.5% 

 

 
10 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973  

11 https://www.sages.org/n-95-re-use-instructions  
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SORU 6: Solunum cihazı kaynar su ile dezenfekte edilebilir mi? 

CEVAP 6: Evet. Araştırmamız polipropilen malzemdeki elektretteki yük kaybının üç dakika kaynar 
suda bekletme sonunda fark edilmeyecek denli az olduğunu gösterdi. Ancak maskenin fiziksel 
olarak hasar görmemesi için suyun karıştırılması tavsiye edilmemektedir. 

Yine Dr. Cai’nin deneysel verileri şu şekildedir: 

Kaynar su arıtma Filtreleme Verimi 
İlk Filtre Etkinliği 93.2% 

5 dk boyunca buhar 92.4% 
30 dk boyunca buhar 83.6% 

 

Stanford Üniversitesi tarafından “COVID-19 Yüz Maskesi 
Yetersizliklerinin Ele Alınması” konulu 25 Mart 2020 tarihli 
yayınında12 30 dakika boyunca bir fırında (ev fırını değil) 
70 °C sıcak hava veya sıcak su buharının en etkili 
dekontaminasyon yöntemleri olduğunu onayladı. 

UV-GI yöntemi maskelerde kullanılan polipropilen 
malzemenin yapısında değişiklikler yarattığı için tavsiye edilmiyor. 

Yazarlar, bir otoklavda 160 °C’de kuru ısı, %70 izopropil alkol ve sabun ve su (20 dakikalık ıslatma) 
kullanılarak dekontaminasyonu, filtrasyon verimliliğinde önemli bir bozulmaya neden olduğu için 
kesinlikle onaylamamaktadır. 

 
12 https://stanfordmedicine.app.box.com/v/covid19-PPE-1-2  
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Sonuç; 
 

1- Referans kurum ve kişilerin üzerinde fikir birliği yaptığı yöntemler olması, malzemenin filtre 
etkinliğine olumsuz etki yaratmaması ve kolay uygulanabilir olması nedeni ile 30 dk / 70 °C sıcak 
hava sterilizasyonu ya da 3 dakikalık sıcak su buharı sterilizasyonu en efektif yöntemlerdir. 

2- Numaralandırılmış 4 maskenin sıra ile kullanılması yöntemi de değerlendirilebilir. Kullanılan 
maske her kullanımdan sonra bir sonraki kullanıma kadar geçen 3-4 gün boyunca kuru bir ortamda 
asılı tutulur. (Güneş ışığı altında değil) Mevcut araştırmalardan öğrendiğimize göre, COVID-19, 3 

günden fazla dış ortamda canlı kalmayacağı için maske sterilize olacaktır. 

3- FFP2, FFP3 (N95-N99-N100) solunum maskelerinin UV-GI ışık altında sterilize edilmesi, 
önerilmemekte ve daha fazla çalışmaya gerek olduğu vurgulanmakta. Uygulama dozu ve süresi ile 
ilgili standart bir prosedür olmadığı için bireysel anlamda yapılacak olan uygulamalar, PP 
malzemelerin filtre verimliliğini doğrudan etkileyen elektrostatik yüklere zarar vereceği için 
kullanılmaması tavsiye edilir. 

4-160 derece kuru ısı, % 70 izopropil alkol ve diğer kimyasal dezenfektanlar maskelerde asla 
kullanılmamalıdır. 
 


