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1.AMAÇ
Ameliyat sırasındaki malzemelerin hastanın insizyon bölgesinde kalarak ileriki dönemde enfeksiyon gibi
komplikasyonları önlemek, hasta güvenliğini sağlamak, yaşam kalitesini arttırmak ve yasal olarak cerrahi ekibin
güvenliğini sağlamaktır.
2. KAPSAM
Ameliyata katılan sorumlu sirküle ve scrub hemşirenin ameliyat öncesi ve sonrası sarf ve demirbaş malzeme
sayımı sürecini, Scrub,sirküle hemşire ve yardımcı personeli kapsar.
3. TANIMLAR
Spanç : Kullanım amaçlarına göre değişik boyutlarda kesilmiş ve katlanmış gazlı bezdir. Ameliyatta kullanılacak
spançların içine Ray – tex (iplik görünümünde opak madde) konularak katlanır. Cilt temizliği ve anestezide
kullanılan spançlar farklı katlanır ve ray – tex konulmaz. Spanç katlanırken iplik uçlarının iç kısımda kalması
gerekir. Onluk desteler halinde bağlanıp paketlenmelidir. Her vakada sayımı yapılır.
Batın Kompres : Daha büyük ölçüde kesilmiş ve çok katlı olarak dikilmiş gazlı bezdir. Ray – tex konulması
gereklidir. Batın ya da thorax’ın açıldığı vakalarda sayımı yapılır.
4.UYGULAMA
4.1. KULLANILAN CİHAZLAR / MALZEMELER
Gaz sayım küveti veya askısı
4.2.Tüm vakalar için scrub ve sirküle hemşire tarafından Set Spanç Sayım Formu'u

doldurulur.

4.3.Sirküle hemşire veya yardımcı personel ameliyata başlamadan önce odada tıbbi atık poşeti geçirilmiş gaz
sayım küvetlerini veya gaz sayım askısını odada bulundurur.
4.4.Ameliyata başlamadan önce scrub hemşire tarafından masasına alınan tüm cerrahi aletler, cerrahi
konteynırların içinde bulunan listeden sayıları ile kontrol edilir.
4.5.Scrub hemşire tarafından açılan tüm spançlar ve batın kompresleri, tamponlar, serbest ve atravmatik iğneler
sayılır.
4.6.Sirküle hemşire tarafından, scrub hemşirenin saydığı tüm malzemeler Set Spanç Sayım Formu ''na kaydedilir.
4.7.Ameliyat esnasında gazlar çöp kutusuna atılmaz. Sayım yapılacağı, anestezi ekibine bildirilerek kullandıkları
spançların cerrahi ekibe karışmaması sağlanır.
4.8.Scrub veya sirküle hemşire tarafından ameliyat esnasında kullanılan tüm spançlar ve batın kompresleri gaz
sayım küvetinde biriktirilir ve cerrahi ekip spançları yere ve çöp kutusuna atmaması konusunda uyarılır.
4.9.Scrub hemşire tarafından ameliyatın gidişine göre, ikinci sayım yapılır. Sirküle hemşire veya yardımcı sağlık
personeli tarafından ise gaz sayım küvetindeki tüm spançlar ve batın gazları scrub hemşirenin duyacağı şekilde
sayılır ve kaydedilir.
4.10.Yardımcı sağlık personeli gaz sayımı sırasında, sirküle hemşireye yardım eder.
4.11.Ameliyatın sonunda tekrar aynı şekilde sayım yapılır. Sayım tam ise cerraha bildirilir ve kapatma işlemine
geçilir.
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4.12.Sayımda eksiklik var ise kayıp olan malzeme bulununcaya kadar aranır,bulunur ve kapatma işlemine geçilir.
5.İLGİLİ DOKÜMANLAR
AML.FR.03 Set Spanç Sayım Formu

