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1. AMAÇ: Hastanemiz hemşirelerinin; steril eldiven giyme tekniğini doğru ve etkin 

uygulayarak, sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların gelişmesini ve yayılmasını önlemek. 

 

2. KAPSAM: Bu talimat, KSÜ Hastanesi sağlık personellerinin, steril eldiven giyme 

tekniğini standartlara uygun bir şekilde yapmalarını kapsar. 

 

3. TANIMLAR: 

 

4.SORUMLULAR: KSÜ Hastanesi sağlık personelleri 

 

5. FAALİYET AKIŞI: 

 

5.1. Ele uygun eldiven seçilir. Eldiven paketinin yırtık veya delik olup olmadığı, son kullanma 

tarihi kontrol edilir. 

5.2. El yıkama (hijyenik ya da cerrahi yapılacak işleme göre) talimatına uygun olarak eller 

yıkanır ve kurulanır. 

5.3. Dış paket açılıp iç paket çıkarılır. İç paket bel düzeyinin üzerinde kuru ve temiz bir masa 

üzerine konur. Eldiven konçları kendine yakın olarak konulur 

5.4. İç paket önce kitap gibi açılır, daha sonra kendinize yakın taraflardan açılır. Sonrada 

paket sağlı sollu her iki tarafından birden tutularak paketin yüzüne ve eldivenlere değmeden 

tekrar açılır. 

5.5. Eğer sağlak iseniz, önce sol ele eldiven giyilir (solak iseniz, önce sağ ele eldiven giyilir. 

Sağ elin başparmağı ve ilk iki parmağıyla sol eldivenin bükülmüş koncundan tutup 

kaldırılır. 

5.6. Daha sonra sol el eldivenin içine düz bir hat boyunca sokulur. Eldiveni iyice giydikten 

sonra tutulan konç bırakılır, 

5.7. Eldivenli elin başparmağı, diğer parmaklardan uzaklaştırılır. Diğer dört parmak yan yana 

getirilerek masadaki eldivenin bükülmüş koncu içine sokulur ve eldiven kaldırılır, diğer ele 

giydirilir. 

5.8. Her iki elin parmaklarını birbiri arasına geçirerek, eldivenler ele iyice yerleştirilir. 

5.9. Eldivenlerin delik olup olmadığı kontrol edilir. Eğer delik ise eldiven kontamine kabul 

edilir. O zaman yeni eldiven giyilir. 

5.10. Eldivenler giyildikten sonra eller bel hizasının üstünde ve görüş alanının içinde tutulur. 

5.11. Eldiven giyme endikasyonu biter bitmez, eğer sağlak iseniz önce sol eldeki eldiven 

çıkarılır. Solak iseniz önce sağ eldeki eldiven çıkarılır. Sol eldeki eldiven konca yakın bir 

noktadan ancak bileğe değmeden ters yüz ederek çıkarılır. 
5.12. Çıkarılan eldiven, eldivenli elin avucunda tutulur. 

5.13. Eldivensiz elin başparmağı açılarak diğer dört parmak yan yana getirilir. Birleştirilen 

parmaklar, diğer elin dış yüzeyine değmeden koncun içine sokulur ve eldiven ters yüz 

edilerek çıkarılır. 
5.14. Eldivenler tıbbi atık kutusuna / torbasına atılır ve el hijyeni sağlanır. 

 

 

 

 


