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SÜREÇ SORUMLUSU KALİTE TEMSİLCİSİ BAŞHEKİM 

  

 

İÜ 
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

KAN VE DIĞER ÖRNEKLERIN DÖKÜLME VE 
SAÇILMALARINDA YAPILACAK İŞLEMLER 

TALIMATI 

1. Amaç 

Örneklerin alınması, taşınması, çalışılması ve işlemi biten örneklerin laboratuvardan 

uzaklaştırılması sırasında ortaya çıkan, enfektif materyallerin dökülme-saçılması durumunda 

kontamine olmuş yüzeyin güvenli bir şekilde dezenfeksiyonunu sağlamak için yöntem belirlemektir.  

 

2. Kapsam 

Tüm laboratuarlar 

 

3. Sorumlular 

Uygulanmasından tüm laboratuvar çalışanları ve temizlik personeli, takibinden Laboratuvar Hijyen 

Sorumlusu sorumludur. 

 

4. Uygulama  

4.1. Sıçrama Durumunda Yapılacak İşlemler 

4.1.1. Olası enfeksiyon riskinden ve dezenfektan çözeltisinin zararlarından korunmak için 

öncelikle eldiven giyilir. 

4.1.2. Duvar, çalışma tezgahı ve zemin gibi sert ve emici olmayan yüzeylere sıçrayan (ya da 

damlayan) her türlü materyal üzerine yüzey dezenfektanı emdirilmiş pamuk, gazlı bez veya kağıt 

havlu kapatılarak üretici firmanın önerdiği etki süresi boyunca temas etmesi sağlanır. 

4.1.3. Sürenin sonunda yüzeydeki materyal eldiven giyilerek tıbbi atık torbasına atılır.  

4.1.4. Yüzey temiz bir dezenfektanlı bez ile silinir.  

4.1.5. Eller “El Yıkama Talimatı” na uygun olarak yıkanır. 

4.1.6. Laboratuvar Hijyen Sorumlusu’na veya ilgili Birim Sorumlusu’na haber verilir. 

4.2. Dökülmelerde Yapılacak İşlemler 

4.2.1. Çevrede bulunanlar uyarılır.  

4.2.2. Olası enfeksiyon riskinden ve dezenfektan çözeltisinin zararlarından korunmak için 

öncelikle eldiven giyilir. Gerekirse koruyucu önlük, gözlük gibi ilave önlemler alınır.  

4.2.3. Dökülen her türlü materyalin üzeri pamuk, gazlı bez veya kağıt havlu kapatılarak yayılması 

engellenir ve tüm sıvı absorbe olana kadar beklenir. 
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İÜ 
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 
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TALIMATI 

4.2.4. Bu aşamada kullanılacak dezenfektanın içeriği, konsantrasyonu ve temas süresi önemlidir. 

Mikroorganizma kültürlerinin dökülme ve saçılması durumunda derhal Laboratuvar Hijyen 

Sorumlusu veya ilgili Birim Sorumlusu’na haber verilir ve onun önerdiği dezenfektan uygun 

konsantrasyon ve temas süresinde uygulanır. 

4.2.5. Kapatılmış olan pamuk/gazlı bez/kağıt havlunun üzerine uygun yüzey dezenfektanı tüm 

yüzeyi kaplayacak şekilde dökülür ve üretici firmanın önerdiği etki süresi boyunca temas etmesi 

sağlanır.  

4.2.6. Sürenin sonunda pamuk/gazlı bez/kağıt havlu ve varsa tüp kırıkları gibi kalıntılar eldiven 

giymiş temizlik personeli tarafından tıbbi atık torbasına atılır. 

4.2.7. Yüzey temiz bir dezenfektanlı bez ile silinir. 

4.2.8. Eller “El Yıkama Talimatı”na uygun olarak yıkanır. 

4.3. Emici Yüzeylere Sıçrama-Dökülmede Yapılacak İşlemler 

4.3.1. Olası enfeksiyon riskinden ve dezenfektan çözeltisinin zararlarından korunmak için 

öncelikle eldiven giyilir. 

4.3.2. Kan ve vücut sıvılarının koltuk ve sandalye gibi kumaş malzeme ile kaplanmış eşyalar 

üzerine sıçrama-dökülmesi durumunda yüzeyin yapısı emilim sağlayacağından, hızla saçıntı-

döküntünün üzeri pamuk/kağıt havlu gibi emici bir materyal ile kapatılır ve hafifçe bastırılır.  

4.3.3. Döküntü üzerine eşyaya zarar vermeyecek uygun yüzey dezenfektanı dökülür ve üretici 

firmanın önerdiği etki süresi boyunca temas etmesi sağlanır.  

4.3.4. Sürenin sonunda dezenfektanın korozif etkisini ortadan kaldırmak için temiz su ile durulanır. 

4.3.5. İşlem esnasında kullanılan tüm malzemeler tıbbi atık torbasına konulur. 

4.3.6. Eller “El Yıkama Talimatı” na uygun olarak yıkanır. 

4.4. Kontamine materyalle temas gerçekleşmişse “Kontamine Materyalle Temasın Önlenmesi 

ve İzlenmesi Talimatı” uygulanır. 

 

5. İlgili Dokümanlar 

5.1. El Yıkama Talimatı  

5.2. Kontamine Materyalle Temasın Önlenmesi ve İzlenmesi Talimatı 


