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1.

TEMEL İLKELER
1.1. Hasta ameliyat odasına alınmadan önce steril malzemeler açılmamalıdır.
1.2. Steril paket veya malzeme açılmadan önce her paketin yırtık, delik ve ıslak olup olmadığı ve son kullanma tarihi
hemşire tarafından kontrol edilmelidir.
1.3. Açılan steril malzemenin steril kalma güvenliği sağlanmalıdır.
1.4. Steril malzeme açılırken önce açan kişiden uzak taraf daha sonra yakın taraf açılmalıdır.
1.5. Malzemelerin sterilitesinden şüphe duyuluyorsa o malzeme steril kabul edilmemeli ve kullanılmamalıdır.
1.6. Kâğıt paketler yırtılarak açılmamalı, tekniğe uygun olarak açılmalıdır.

2.

UYGULAMA
2.1. Bohça, konteyner, küvet ve diğer malzemeler ameliyathane personeli tarafından steril depodan alınır.
2.2. Konteyner üzerinde bulunan etiket bilgileri ameliyathane hemsireleri tarafından kontrol edilir ve ameliyat sonuna
kadar saklanır.
2.3. Konteyner ve bohça enstrüman masasına, ameliyathane hemşiresi tarafından yerlestirilir.
2.4. Açmadan önce her paketin yırtık, delik ve ıslak olup olmadığı ve son kullanma tarihi hemşire tarafından kontrol
edilir.

3.

STERİL MALZEME AÇMA TALİMATI
3.1. Ameliyathane hemşiresi tarafından ‘‘Cerrahi Aletleri Yıkama, Sayım ve Paketleme Talimatı’’na göre paketlenmis
olan steril bohça vb. paketlerin once kendisine uzak olan üst ucu tutulur ve arkaya doğru açılır.
3.2. Sonra dısta kalan ucu tutarak sağ yanı, diğer dıs ucu tutarak sol yanı açılır.
3.3. En son kendine yakın olan tarafı açılır.
3.4. Bohça, küvet ve diğer malzemelerin içinde bulunan bohça içi indikatör ameliyat hemşiresi tarafından kontrol edilir.
Eğer indikatör görünmüyorsa cerrahi alet ile kontrol edilir.
3.5. Konteyner açılırken adı, üzerindeki buhar otoklavı maruziyet indikatörü ve etiket bilgileri ( konteynerı kapatan
kisinin adı, son kullanım tarihi) kontrol edilir.
3.6. Bistüri, sütur, spanç vb. malzemeler kontaminasyonu önlemek amacıyla küvetten 30-40 cm. uzaklıktan açılır.
3.7. Bu tür malzemeler açılırken steril paket iki elin bas parmak ve diğer parmakların desteği ile açma yerinden tutulur.
Paket hiçbir yere değdirilmeden ve paket içine dokunulmadan küvetin içine veya masaya açılır.
3.8. Steril eldiven paketi de aynı sekilde küvete yada bohça masasına steril tekniğe uygun olarak açılır. Eldivenler
yırtılarak açılmamalı, steril tekniğe uygun olarak açılmalıdır.
3.9. Steril çıkmayan paketler tekrar steril edilmesi için sterilizasyon ünitesine gönderilir.
3.10. Bohça tekrar kirli çamasır sepetine atılır. Cerrahi aletler, küvet, tepsi gibi malzemeler sayılarak alet yıkama
ünitesine götürülür.
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KONTROL EDEN

	
  
ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU
! KONTROLLÜ KOPYA
! KONTROLSÜZ KOPYA
! İPTAL ......./......./.........

	
  

