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1.AMAÇ 

Enfeksiyonlardan hastayı,çalışanı koruyarak ve cerrahi aseptik teknik ilkelerine uygun yöntemleri tanımlamaktır. 

2.KAPSAM 

Ameliyathane hemşireleri ve tüm cerrahi hekimlerin sterilizasyon kurallarına uygun biçimde giyinmesi, gereken 

durumlarda değişmesi ve ameliyat sonunda kullanılan malzemelerin çıkarılma kurallarını kapsar. 

3.TANIMLAR  

Özel bir tanımı yoktur. 

5.UYGULAMA 

5.1KULLANILAN CİHAZLAR / MALZEMELER 

 Steril gömlek 

 Steril cerrahi eldiven 

 Kurulama havlusu 

5.2.Scrub Hemşirenin Gömlek Giyinmesi: 

5.2.1.Eller El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı'na göre yıkanır. 

5.2.2.Sirküle hemşire veya yardımcı personel  tarafından cerrahi aseptik kurallara göre cerrahi bohçanın uç 

kısımlarından tutularak ilk katı açılır. 

5.2.3.Scrub hemşire yıkandıktan sonra eller yukarı bakacak şekilde odaya girilir. 

5.2.4.Scrub hemşire tarafından cerrahi bohçanın ikinci katı açılır ve bohçanın üstünde duran steril kurulama 

havlusu alınır. Önce sol el ile, sağ el parmak uçlarından başlanıp dirseğe doğru kurulanılır;sağ el ile sol elin 

kurulama işlemi parmak ucundan dirseğe doğru yapılır. 

5.2.5.Scrub hemşire tarafından steril cerrahi bohçadan gömlek katlandığı şekilde alınır, yakadan tutularak, 

gömleğin iç kısmı kendi gövdesine getirilerek uygun şekilde çevreyle temas etmemesi sağlanarak açılır. 

5.2.6.Korumalı  kısım önde açık kısım arkada kalacak şekilde giyilir. 

5.2.7.Sirküle hemşire/yardımcı personel tarafından gömleğin arka bağları gömleğin diğer bölümlerine değmeden 

bağlar. 

5.2.8.Sirküle hemşire tarafından cerrahi bohça üzerine Steril Malzeme Kullanım Güvenliği Talimatı''na göre steril 

eldiven açılır. 

5.2.9.Scrub hemşire El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı''na göre eldivenlerini giyer. 

5.2.10.Scrub hemşire tarafından gömleğin önündeki bağların düğümü çözülür, arkaya dolanacak olan bağın ucuna 

steril giydiği eldivenin kabı bağcık dışarı çıkmayacak şekilde sarılır. Paketli kısım sirküle hemşire yardımcı 

personele uzatılır. Sirküle hemşire/yardımcı personel, elini bağcığa değdirmeden scrub hemşirenin arkasına 

dolanır, paketi alarak bağcığı scrub hemşireye uzatır. 

5.3.Cerrahi Ekibe Gömlek Giydirme 

5.3.1.Cerrah, El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı' na göre ellerini yıkar. 
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5.3.2.Scrub hemşire tarafından verilen kurulanma havlusu ile eller kurulanır. 

5.3.3.Scrub hemşire tarafından gömlek yakadan tutularak nonsteril bölge giyecek kişiye, steril kısım ise giydiren 

kişiye dönük olarak açılır. 

5.3.4.Gömleğini giyen kişi tarafından kollar geçirilir. 

5.3.5.Sirküle hemşire/yardımcı personel tarafından, gömleğin arka bağcıkları bağlanır. 

5.3.6.Scrub hemşire tarafından  El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı'na göre cerrah hekime steril eldivenleri 

giydirilir 

5.3.7.Gömleğin önündeki bağlar scrub hemşire tarafından çözülür. Arkaya dolanan bağı scrup hemşire tutar, 

öndeki bağ cerraha verilir. Cerrah bağı tutarak scrub hemşireden alarak önde bağlar. 

5.4.Kirli Gömlek ve Eldiven Çıkarma 

5.4.1.Ameliyat sonunda meydana gelen kirlenmeden korunmak için gömlek ve eldiven tekniğe uygun çıkarılır. 

6.3.2.Gömleğin arkası açılarak, gömlek dış kısmı içe gelecek şekilde çıkarılır. 

6.3.3.Çıkarılan gömlek kirli sepetine atılır. Sonra bir el ile eldiven dış yüzünden tutularak çıkarılır. 

5.4.4.Çıplak el diğer eldivenin içine sokularak dış yüzüne değmeden çıkarılır. 

5.5.Ameliyat Sırasında Yer Değiştirme 

5.5.1.Zorunlu olmadıkça yer değiştirilmez. 

5.5.2.Zorunlu yer değiştirmelerde yer değiştirecek personel sırtlarını birbirine vererek değiştirir. 

5.6.Operasyon Sırasında Gömlek Değiştirme 

5.6.1.Steril alandan uzaklaşılır. 

5.6.2.Sirküle/yardımcı personel hemşire bağları çözer. 

5.6.3.Omuzlardan tutularak gömlek çıkarılır. 

5.6.4.Eldivenler en son çıkarılır. 

5.6.5.Yeni gömlek steril olarak giyinme tekniğine göre giyilir 

5.7.Operasyon Sırasında Eldiven Çıkarma Tekniği 

5.7.1.Steril alandan uzaklaşılır. 

5.7.2.Eldiven çıkarma tekniğine göre çıkarılır. 

5.7.3.Scrub hemşire tarafından yeni bir steril eldiven açılarak tekniğine göre giydirilir. 

5.8.Resim 

            1.                           2.                   3.                             
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            4.            5.           6. 

                                                                              

           7.            8.                                                      9. 

  

 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

ENF.TL.02 El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı  
AML.TL.12 Steril malzeme Kullanım Güvenliği Talimatı 


