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1. AMAÇ
Koter cihazı kullanılırken gerekli güvenlik önlemlerini alarak hastada oluşabilecek yanık riskini ortadan kaldırmak
için yöntemleri tanımlamaktır.
2. KAPSAM
Ameliyathane hemşireleri ve yardımcı sağlık personeli tarafından operasyonda kullanılacak olan koter hazırlığı,
kullanımı ve kapatılması işlemlerini, Cerrahlar, ameliyathane hemşireleri ve ameliyathane yardımcı personelleri
kapsar.
3. TANIMLAR
Özel bir tanım yoktur.
4. UYGULAMA
4.1. KULLANILAN CİHAZ / MALZEMELER
Koter cihazı,koter plağı ve koter kalemi
4.2.Hasta odaya gelmeden önce salon sorumlu hemşiresi çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Ameliyathane Salonu
Aylık Hemşire Kontrol Formu’na kaydeder. Cihazda bir arıza olduğu anlaşılırsa ameliyathane sorumlu hemşiresine
haber verilir. Odaya sağlam koter cihazı getirilir.
4.3.Metal içeren her türlü takı, giysi ve aksesuarlar çıkarılır.
4.4. Salon sorumlu hemşiresi / personel tarafından hastanın ameliyat olacağı bölgeye göre koter plağı uygun
alana(bacak veya kalçaya) yerleştirilir. Koter plağının sağlamlığından emin olunur.
4.5.Plağın yerleştirildiği bölge tüylü, kirli veya yaralı olmamalıdır.
4.6.Plağın yerleştirildiği bölge düzgün olmalı ve plak cilde tam temas ettirilmeli, arada boşluk olmamalıdır.
4.7.Koter plağı yerleştirildikten sonra kordon ve cihaz ile bağlantıları yapılır. Scrub hemşire tarafından koter kalemi
(kordona kıvrım yapmadan) tesbit edildikten sonra cihazla bağlanacak kısmı salon sorumlu hemşiresi ve yardımcı
personeli tarafından kalemin cihazla bağlantısı yapılır.
4.8.Koter kablosunda aşınma ve soyulma varsa olası elektrik kaçağını önlemek için kullanılmaz.
4.9.Salon sorumlu hemşiresi tarafından koter pedalı kontrol edilir, cihazın açma düğmesine basılır, cihaz kendini
test ettikten sonra çalışıyor ise sirküle hemşire gözetiminde ameliyathane yardımcı sağlık personeli tarafından
pedal kullanacak cerrahın ayağına verilir.bu madde laparoskopi cihazının koter kullanımı içinde geçerlidir.
4.10. Sirküle hemşire/yardımcı personel tarafından koter derecesi hekim istemine göre ayarlanır.
4.11.Olası elektrik kaçağını önlemek için cerrahi ekibin eldivenlerinde delik olup olmadığı scrub hemşire tarafından
kontrol edilir. Delik varsa eldivenler değiştirilir.
4.12.Cihazın işi bitince sirküle hemşire/yardımcı personel tarafından koterin derecesi {0} lanır ve cihaz kapatılır.
Kordonlar cihazdan ayrılır.
4.13.Koter cihazı hastadan uzak bir köşeye emniyeti sağlanarak yerleştirilir.
4.14.Ameliyathane yardımcı sağlık personeli tarafından koter, pedalı ve kordonları antiseptik solüsyonla
nemlendirilmiş bezle temizlenir, kordonlar katlanmadan yerine yerleştirilir.
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4.15.Koter plağını yerleştirme ve çıkarma işi, kordon bağlantılarını sağlama ve ayırma dereceleri yükseltilip
azaltılma, cihazı açıp kapatma işi salon sorumlu hemşiresi veya ameliyathane yardımcı hizmetlisi tarafından yapılır.
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR
AML.FR.06 Ameliyathane Salonu Aylık Hemşire Kontrol Formu

