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1.AMAÇ: Biyolojik Dökülme Saçılma Kiti Kullanım Talimatı kitin doğru kullanımını sağlamak ve
malzemenin peryodik (3 ayda 1) kontrolü ve eksik malzemenin teminini sağlamak üzere
hazırlanmıştır.

2.KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR: Mikrobiyoloji uzmanları, Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışan tüm personeller

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1.Biyolojik Dökülme Saçılma Kiti Kullanım Amacı

Kit, laboratuvarda oluşabilecek biyolojik dökülmelerde kullanılabilecek kişisel koruyucu ekipman,
absorban madde, dezenfektan ve yardımcı ekipmanları içeren plastik ve kapaklı bir kutu şeklinde
hazırlanmıştır.
Biyolojik Dökülme Saçılma Kiti Kullanım Talimatı kitin doğru kullanımını sağlamak ve malzemenin
peryodik (3 ayda 1) kontrolü ve eksik malzemenin teminini sağlamak üzere hazırlanmıştır.

1. Biyolojik Dökülme Saçılma Kiti aşağıdaki malzemeleri içermektedir:
• 100 yaprak absorban kağıt
• 500 ml su
• Hipokorit tablet
• 2 çift eldiven
• Yüz maskesi
• Faraş ve süpürge
• Kullanım talimatı ve malzeme izlem formu
2. Dökülme-Saçılma Durumunda Uygulanacak Prosedür:

7.Dökülme-Saçılmanın Biyogüvenlik Kabini İÇİNDE Olması Durumunda

1. Kabini çalıştırmaya devam edin. Yeterli miktarda %10 çamaşır suyu çözeltisi
hazırlayın.
2. Çift kat eldiven giyin.
3. Dökülen alanın çevresinden başlayarak kağıt havlular ile dökülen sıvıyı emdirin.
4. Kağıt havluların üzerini kaplayacak biçimde %10 çamaşır suyu dökün ve 20 dakika bekleyin.
5. Kırılmış cam varsa forseps kullanarak bunları toplayın ve kesici-delici atık kabına atın.
6. Kağıt havluları ve ardından üst kat eldivenlerinizi kırmızı tıbbi atık torbasına (otoklav poşetine

değil) atın.
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7. Alanı tekrar %10 çamaşır suyu ile temizleyin ve kağıt havluları kırmızı tıbbi atık torbasına atın.
Dekontamine edilen alanı %70 etanol veya distile su ile durulayarak çamaşır suyunun koroziv
etkisini giderin.

8. İç kattaki eldivenlerinizi kırmızı tıbbi atık torbasına atın (otoklav torbası değil**).
9. Tekrar çalışmaya kabini 10 dakika çalıştırdıktan sonra başlayın.
8.Çamaşır Suyu Kullanarak Klorlu Bileşik Nasıl Hazırlanır?
Dökülme saçılmalar için:
– 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (5000 ppm)

Aktif bileşen: %5 NaOCl (sodyum hipoklorit, 50000 ppm)
Temizlik için:
– 1:50 - 1:100 (1000 – 500 ppm)
Dekontaminasyon için:
– 1:10 – 1:100 (5000 – 500 ppm)

**Hipoklorit çözeltileri hidroklorik asit (HCl) ve fosforik asit gibi asitlerle, amonyak ve amonyum
klorür ile karıştırılmamalı veya birlikte saklanmamalıdır. Hipoklorit içeren çözeltiler
otoklavlanmamalıdır. Otoklavlanması gereken durumlarda önce sodyum tiyosülfat ile sodyum
hipoklorit nötralize edilmelidir. Otoklavlamadan önce 1ml %5’lik hipoklorit, 1 ml %5’lik sodyum
tiyosülfat ile nötralize edilirse hipokloritin toksik ve koroziv etkisi önlenmiş olur.
9.Dökülme-Saçılmanın Biyogüvenlik Kabini DIŞINDA Olması Durumunda
1. Dökülen sıvı miktarı 100 mL’den az ve/veya düşük riskli bir dökülme ise ortam beklenmeksizin
dekontamine edilir. Yüksek riskli bir dökülme (solunum yolu ile bulaşan patojen) söz konusu ise
ortamdaki aerosollerin çökmesi için yeterli süre- EN AZ YARIM SAAT beklenir. Bu sırada
laboratuvarın kapısı kapatılır, kapının üzerine uyarı işareti konur.
2. Kişisel koruyucu donanım giyilir (önlük, çift kat eldiven, maske). Lateks/nitril eldivenin üzerine
temizlik eldiveni giyilir.
3. Dökülen alanın çevresinden başlayarak emici maddelerle alan sınırlandırılır ve sıvı emdirilir.
4. Üzerini kaplayacak miktarda 1/10 çamaşır suyu veya kit içinde bulunan su şişesinde eritilen
hipoklorit tableti ile hazırlanan çözelti  (sıçratmayacak şekilde) dökülür.
5. Dökülen sıvının miktarına ve mikroorganizma yüküne bağlı olarak en az 20 dakika beklenir.
6. Daha sonra kullanılan malzeme tıbbi atık torbalarına atılır. Cam kırıkları varsa forseps/maşa ile
toplanır ve kesici-delici atık kabına atılır.
7. Temizlik eldiveni çıkarılır ve tıbbi atık torbasına atılır. Dökülen alanın üzerine bir kez daha 1/10
çamaşır suyu (sıçratmayacak şekilde) dökülür ve alan temizlenir.
8. Kullanılan tüm malzeme atılır.
NOT: Hipoklorit çözeltileri hidroklorik asit (HCl) ve fosforik asit gibi asitlerle, amonyak ve
amonyum klorür ile karıştırılmamalı veya birlikte saklanmamalıdır. Hipoklorit içeren çözeltiler
otoklavlanmamalıdır. Otoklavlanması gereken durumlarda önce sodyum tiyosülfat ile sodyum
hipoklorit nötralize edilmelidir. Otoklavlamadan önce 1ml %5’lik hipoklorit, 1 ml %5’lik sodyum
tiyosülfat ile nötralize edilirse hipokloritin toksik ve koroziv etkisi önlenmiş olur.
Üç aylık dönemlerle kit içeriği gözden geçirilir; Biyolojik Dökülme Saçılma Kiti İzleme Formu’na
kaydedilir, eksik malzeme tamamlanır.


