
 

SAĞLIK PERSONELİ 
KORUYUCU EKİPMANLARI 

(SPKE)  

 
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 

 

 

 

 



•Hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık 
çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, 
insan immün yetmezlik virüsü (HIV), kuş gribi, 
domuz gribi ve mevsimsel influenza(grip) olmak 
üzere kan, vücut çıkartıları, temas ve solunum 
yoluyla bulaşma riski taşıyan hastalıklara karşı 
sağlığının korunması; sağlık hizmetiyle ilişkili 
enfeksiyonlar ile çapraz bulaşmaların önlenmesi ve 
sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik koruyucu 
malzemelerin uygun kullanımının sağlanması 
hedeflenmiştir.  

 



 

Eldiven  

Önlük  

Maske  

Gözlük  

Yüz koruyucuları  

 



 

Maruziyetin tipi ve süresi  

SPKE’nin uygunluğu ve 
kullanılabilirlik süresi  

Ölçülerin uygun olması  
 



 Giyme sırası  
Önlük  
Maske  
Gözlük-Yüz koruyucu  
Eldiven  
                                            Kontaminasyon En Az Olmalı !!!!  

 Çıkarma sırası  
Eldiven  
Gözlük-Yüz koruyucu  
Önlük  
Maske  

 



 Sadece eldiven kullanılmışsa hasta 
odasındaki çöpe atılabilir  

 Tam SPKE kullanılmışsa koridordaki 
çöpe atılmalı  

 Maske oda kapısı kapandıktan sonra 
çıkarılmalı  

    SPKE çıkarıldıktan sonra mutlaka el 
hijyenine dikkat edilmeli !!!!  



 

 

Kullanım amacı (izolasyon, cerrahi)  

Önlük malzemesinin özelliği  

Steril veya temiz kullanım  
 



 Önlük malzemesi  

uygulanacak işleme  

göre seçilmeli  

 Uygun tip ve boyut  

seçilmeli  

 Arkadan bağlanmalı  

 Eğer çok küçük ise iki  

tane önlük giyilmeli  

 Biri önden  

 Diğeri arkadan  

 



 

 İşlem sırasında kirlendiğinde 
değiştirilmeli  

 Kan veya sekresyon sıçradığında hemen 
değiştirilmeli, altındaki giysi ve deri 
yıkanmalı  

 Tek kullanımlık olanlar tekrar 
kullanılmamalı  

 Cerrahi önlükler ortak kullanılmamalı  
 



 

Omuz kısımlarından tutulur,  

Kontamine dış yüz içe doğru 
çevrilir,  

Yuvarlayarak katlanır,  

Çıkarıldığında sadece temiz taraf 
görünmelidir..  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Çıkarıldığında sadece temiz taraf 
görünmeli !!!!  



Maske  

 Cerrahi maske  

Kan ve vücut sekresyonlarına karşı 
korunmak  

Hastayı korumak (cerrahi, üst solunum 
yolu infeks.)  

N-95,99,100 maskeleri  

Küçük partiküllere (<5µ) maruziyet  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

        Cerrahi maske                              N95,99,100 maskeleri  
 

Yüze uygunluk tam olmalı!!!!  



 

Tükrük veya sekresyonlarla ıslandığı 
zaman değiştirilmeli  

Tekrar kullanılmamalı  

Ortak kullanılmamalı 
Mikroorganizmalara karşı tam               
korumadığı unutulmamalı !!!!  



 

Maske bağları                          

(önce alttaki) çözülür  

Maskenin ön yüzü  

kontamine olduğu için  

elle temas etmemelidir  

Bağlardan tutularak atılır.  

 





 Entübasyon, bronkoskopi, aspirasyon 
gibi işlemler ile laboratuvar çalışmaları 
sırasında vücut sıvıları, salgılar, 
çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında,  

  Cerrahi girişimler esnasında vücut 
sıvıları, salgılar, çıkartılar, kan ve doku 
sıçrama olasılığında,  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eldivensiz ellerle çıkarılır  



 

 

Muayene eldiveni  

Cerrahi eldiven  

Kemoterapi eldiveni  

 



Eldivenler en son giyilmeli  

Doğru tip ve boyutta eldiven seçilmeli  

Eldiven giymeden önce eller yıkanmalı 
veya el dezenfektanı ile ovalanmalı  

 



 

Önlük kolları üzerine çekilmeli  

 



 

 Temizden kirliye doğru çalışılmalı,  
 Eldiven ile çalışırken kendine ve çevreye 

kontamine temas sınırlanmalı,  
 Her hastada ve farklı girişimlerde eldiven 

değişimi yapılmalı,  
 Eldivenler tekrar kullanılmamalı !!!  
 
 ELDİVEN ÜZERİNE EL DEZENFEKTANI 

UYGULANMAMALI VEYA ELDİVENLİ ELLER 
YIKANMAMALIDIR.  

 



 
 
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          

Elin üzerinden  
sıyrılarak içi dışına 
çevrilir  
      Diğer eldivenli el ile  
tutulur  
      Eldivensiz parmakla 
 bilekten diğer eldiven 
sıyrılır  
      İçi dışına çevrilerek  
her iki eldivenden oluşan  
küçük bir torba şeklinde  
atılır  



 

 Eldiven çıkartıldıktan sonra eller yıkanmalı  

    veya el dezenfektanı ile ovalanmalı  



 Maske ve FFP3(N95) 
maskesi,  

 Koruyucu gözlük,  

 Eldiven,  

 Koruyucu önlük,  

 El antiseptik 
solüsyonları,  

 Sıvı sabun,  

 Kağıt havlu.  

 



 Cerrahi maske,  

 N 95 veya FFP3 maskesi,  

 Koruyucu önlük,  

 Koruyucu gözlük,  

 Eldiven,  

 Galoş,  

 Bone,  

 Antibakteriyel sıvı 
sabun,  

 El antiseptiği,  

 Kağıt havlu.  

 



 Maske,                          

 Koruyucu önlük, 

 Koruyucu gözlük,  

 Eldiven,  

 Sıvı sabun,  

 El antiseptiği,  

 Kağıt havlu  
 



 Cerrahi maske,  

 N 95 veya FFP3 maskesi,  

 Koruyucu önlük,  

 Koruyucu gözlük,  

 Eldiven,  

 Bone,  

 Antibakteriyel sıvı  
sabun,  

 El antiseptiği,  

 Kağıt havlu  

 



 Maske,  

 N 95 veya FFP3 
maskesi,  

 Koruyucu önlük,  

 Koruyucu gözlük,  

 Eldiven,  

 Sıvı sabun,  

 El antiseptiği,  

 Kağıt havlu  

 



 Kurşun önlük,  

 Kurşun gözlük,  

 Kurşun eldiven,  

 Koruyucu paravan,  

 Tiroid koruyucu,  

 Dozimetre,  

 Maske,  

 Sıvı sabun,  

 Kâğıt havlu,  

 El antiseptiği  

 



 

 Maske,  

 Eldiven,  

 Köpük sabun,  

 Kağıt havlu,  

 Sıvı Sabun 

 El antiseptiği  

 



 

 Cerrahi maske,  

 N 95 veya FFP3 
maskesi,  

 Koruyucu önlük,  

 Koruyucu gözlük,  

 Eldiven,  

 Antibakteriyel sıvı 
sabun,  

 El antiseptiği,  

 Kağıt havlu  

 



 Koruyucu önlük,  

 Koruyucu gözlük,  

 Cerrahi maske,  

 Eldiven,  

 Sıvı sabun,  

 Kağıt havlu,  

 El antiseptiği  
 



 Cerrahi maske,  

 N 95 veya FFP3 maskesi,  

 Koruyucu önlük,  

 Koruyucu gözlük,  

 Eldiven,  

 Bone,  

 Antibakteriyel sıvı  

 sabun,  

 El antiseptiği,  

 Kağıt havlu.  
 



 

 Maske ve FFP3 maskesi,  

 Koruyucu önlük,  

 Koruyucu gözlük,  

 Eldiven,  

 Antibakteriyel sıvı sabun,  

 Kâğıt havlu,  

 El antiseptiği  

 



 

 Koruyucu önlük/ su geçirmez,  

 Eldiven,  

 Maske,  

 Bone,  

 Kolluk,  

 Çizme,  

 Sıvı sabun,  

 Kâğıt havlu  

 



 

 Koruyucu önlük/ su geçirmez,  

 Eldiven,  

 Maske,  

 Bone,  

 Çizme,  

 Sıvı sabun,  

 Kâğıt havlu  

 



 

 Maske,  

 N 95 veya FFP3 maskesi,  

 Eldiven,  

 Koruyucu önlük/ su geçirmez,  

 Koruyucu gözlük,  

 Sıvı sabun,  

 Kâğıt havlu  

 



 

 Koruyucu önlük/ su geçirmez,  

 Eldiven,  

 Maske,  

 Bone,  

 Kolluk,  

 Sıvı sabun,  

 Kâğıt havlu  

 


