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�� Cerrahi giysiler, kiCerrahi giysiler, kişşisel isel 
korunma ekipmankorunma ekipmanıı olarak, olarak, 
virvirüüslerin hastalara geslerin hastalara geççiişşini ve ini ve 
sasağğllıık personelinin k personelinin öözellikle zellikle 
kan yoluyla gekan yoluyla geççen patojenlere en patojenlere 
maruz kalmasmaruz kalmasıınnıı en aza en aza 
indirmek amacindirmek amacııyla kullanyla kullanıılan, lan, 
steril ve steril olmayan alanlar steril ve steril olmayan alanlar 
arasarasıında engel olunda engel oluşşturup, turup, 
enfeksiyonlarenfeksiyonlarıı öönlemek nlemek üüzere zere 
tasarlanmtasarlanmışış olan giysilerdir. olan giysilerdir. 



�� Ameliyathane tamamen sterilize edilmiAmeliyathane tamamen sterilize edilmişş olmasolmasıına na 
rarağğmen, ameliyata giren cerrah ve personelin men, ameliyata giren cerrah ve personelin 
giysilerinden giysilerinden ççııkan tkan tüüy ve toz y ve toz uuççuntularuntularıındanndan
hastaya enfeksiyon bulahastaya enfeksiyon bulaşşma riski yma riski yüüksektir. ksektir. 

�� Ameliyathanelerde kullanAmeliyathanelerde kullanıılan cerrahi giysiler lan cerrahi giysiler 
enfeksiyon riski oluenfeksiyon riski oluşşturan partikturan partiküüllere karllere karşışı
bariyer gbariyer göörevi grevi göörmektedir. Bariyer etkisini rmektedir. Bariyer etkisini 
belirleyen en belirleyen en öönemli nemli öözellik gzellik göözenekliliktir. zenekliliktir. 
GGöözeneklilizenekliliğğin en kolay ayarlandin en kolay ayarlandığıığı tekstil tekstil 
yapyapııssıı ise ise nonnon--wovenlardwovenlardıırr. . 

�� Klasik cerrahi Klasik cerrahi öönlnlüükler,kler, pamuklu dokuma pamuklu dokuma 
kumakumaşşlardan lardan üüretildikleri iretildikleri iççin bu in bu öönlnlüükler, kler, 
toz toz üüreten bir kirletici kaynak olmaktadreten bir kirletici kaynak olmaktadıırlar. rlar. 
HastanHastanıın kirletme kaynaklarn kirletme kaynaklarıından korunmasndan korunmasıı
iiççin pamuk iin pamuk iççeren cerrahi giyeceklerineren cerrahi giyeceklerin,,
gelecekte yerlerini kaliteligelecekte yerlerini kaliteli,, yeniden yeniden 
kullankullanıılabilir veya tek kullanlabilir veya tek kullanıımlmlıık k çöçözzüülebilen  lebilen  
üürrüünlere bnlere bıırakacaklarrakacaklarıı tahmin edilmektedir.tahmin edilmektedir.



Önlükler
�� Ameliyat esnasAmeliyat esnasıında cerrahi ekibin nda cerrahi ekibin 
kullandkullandığıığı medikal giysiler kapsammedikal giysiler kapsamıına; na; 
ameliyat ameliyat öönlnlüükleri, boneler, maskeler kleri, boneler, maskeler 
ve galove galoşşlar girmektedirlar girmektedir..

�� Ameliyathanelerde Ameliyathanelerde 
cerrahlarcerrahlarıın, n, 
hastanhastanıın ve n ve 
personelin personelin 
kullandkullandığıığı giysiler giysiler 
öönlnlüükk olarak olarak 
ifade edilmektedirifade edilmektedir..



CERRAHCERRAHİİ GGİİYSYSİİLERDE LERDE 
KULLANILAN KUMAKULLANILAN KUMAŞŞLARLAR

�� Cerrahi ortamda kullanCerrahi ortamda kullanıılan giysileri, lan giysileri, 
ççok kullanok kullanıımlmlıık ve tek kullank ve tek kullanıımlmlıık k 
olmak olmak üüzere 2 ayrzere 2 ayrıı grupta toplamak grupta toplamak 
mmüümkmküündndüür. r. 

�� ÇÇok kullanok kullanıımlmlıık cerrahi giysiler k cerrahi giysiler 
genellikle genellikle dokuma kumadokuma kumaşş, tek , tek 
kullankullanıımlmlııkk cerrahi giysiler ise dokusuz cerrahi giysiler ise dokusuz 
yyüüzey kumazey kumaşş kullankullanıılarak larak 
üüretilmektedirler.retilmektedirler.



1. 1. ÇÇok Kullanok Kullanıımlmlıık Cerrahi k Cerrahi 
Giysilerde KullanGiysilerde Kullanıılan Kumalan Kumaşşlarlar

�� ÇÇok kullanok kullanıımlmlıık cerrahi giysilerin k cerrahi giysilerin 
üüretiminde kullanretiminde kullanıılan kumalan kumaşşlarlarıın ortak n ortak 
öözellizelliğği, dokuma yi, dokuma yööntemi ile elde ntemi ile elde 
edilmeleridir.edilmeleridir.

�� PamukPamuk

�� Geleneksel olarak Geleneksel olarak ççok kullanok kullanıımlmlıık  cerrahi giysiler k  cerrahi giysiler 
%100 pamuktan %100 pamuktan üüretilmektedir.retilmektedir.

�� Emicilik ve iyi giyim konforuna sahipEmicilik ve iyi giyim konforuna sahiptir.tir.
�� SSııvvıı penetrasyonunapenetrasyonuna karkarşışı direncinin yetersizdirencinin yetersizdir dir ve ve 

bariyer etkisi gbariyer etkisi göösteremesteremez. z. 
�� Mikrop geMikrop geççirmeye dayanirmeye dayanıım cerrahi alanda m cerrahi alanda ççok ok 

öönemlidir. Buna karnemlidir. Buna karşışıllıık k 1010––40 40 µµmm bbüüyyüüklklüükteki katkteki katıı
partikpartiküüller, 0,5 ller, 0,5 µµmm bbüüyyüüklklüüğğüündeki bakteriler ve ndeki bakteriler ve 
0,010,01––0,03 0,03 µµmm bbüüyyüüklklüüğğüündeki virndeki virüüsler, sler, öözellikle zellikle 
ııslak veya nemli olduslak veya nemli olduğğunda, pamuunda, pamuğğun bun büüyyüüklklüükleri kleri 
80 80 µµmm’’yeye ulaulaşşan gan göözeneklerinden rahatlzeneklerinden rahatlııkla kla 
gegeççebilmektedir. ebilmektedir. 



�� PolyesterPolyester

�� %100 polyesterden %100 polyesterden üüretilen cerrahi giysiler, retilen cerrahi giysiler, 
öözellikle giyim konforu konusundaki zellikle giyim konforu konusundaki 
dezavantajlardezavantajlarıı bakbakıımmıından tercih ndan tercih 
edilmemektedirleredilmemektedirler..

�� Bu yapBu yapıılarlarıın nem n nem absorbsiyonabsorbsiyon öözellizelliğği i ççok ok 
ddüüşşüük olduk olduğğundan, undan, termofizyolojiktermofizyolojik konfor konfor 
öözellikleri de zayzellikleri de zayııf olmaktadf olmaktadıır. Dolayr. Dolayııssııyla yla 
uzun suzun süüreli operasyonlarda kullanreli operasyonlarda kullanıım m 
ssıırasrasıında, %100 polyester cerrahi nda, %100 polyester cerrahi öönlnlüükler kler 
iiççin bu durum in bu durum öönemli bir dezavantajdnemli bir dezavantajdıır.r.

�� Pamuk Pamuk -- polyester karpolyester karışıışımlarmlarıı

�� En En ççok kullanok kullanıılan karlan karışıışım oranlarm oranlarıı %50 %50 
pamuk pamuk -- %50 polyester ve %65 %50 polyester ve %65 
polyester polyester -- %35 pamuk olmaktad%35 pamuk olmaktadıır.r.

�� Bu kumaBu kumaşşlarlarıın, sn, sııvvıı itici itici florokarbonlaflorokarbonla
iişşleme tabi tutulmalarleme tabi tutulmalarıı da mda müümkmküün n 
olmaktadolmaktadıırr..



�� Polyester Polyester -- karbon karkarbon karışıışımlarmlarıı

�� Polyester ipliklerine, Polyester ipliklerine, üüretim esnasretim esnasıında nda 
karbon lifleri eklenerek elde edilen ipliklerle karbon lifleri eklenerek elde edilen ipliklerle 
dokunan bu kumadokunan bu kumaşşlarda, larda, antistatikantistatik öözellizelliğğin in 
ssüürekli hale getirilmesi mrekli hale getirilmesi müümkmküün olmaktadn olmaktadıır.r.

�� Bu kumaBu kumaşş yapyapıılarlarıı, , ççekmeye karekmeye karşışı ççok ok 
dayandayanııklklııddıırlar ve kullanrlar ve kullanıım esnasm esnasıında partiknda partiküül l 
yaymamaktadyaymamaktadıırlar.rlar.

�� AyrAyrııca polyester ca polyester --karbon yapkarbon yapııssıındaki ndaki 
materyaller, materyaller, florokarbonflorokarbon terbiye iterbiye işşlemi ile lemi ile 
ssııvvıı itici bir itici bir öözellik de kazanabilmektedirler. zellik de kazanabilmektedirler. 

2. Tek Kullan2. Tek Kullanıımlmlıık Cerrahi Giysilerde k Cerrahi Giysilerde 
KullanKullanıılan Kumalan Kumaşşlarlar

�� Tek kullanTek kullanıımlmlıık cerrahi giysilerde, k cerrahi giysilerde, 
dokusuz ydokusuz yüüzey kumazey kumaşşlar lar 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır.r.



�� SpunlaceSpunlace

�� Genellikle kaGenellikle kağığıt hamuru ve polyester lif t hamuru ve polyester lif 
karkarışıışımmıınnıı (%55 sel(%55 selüüloz loz -- %45 %45 
polyester) ipolyester) iççeren dokusuz yeren dokusuz yüüzey kumazey kumaşş
ttüürrüüddüür. r. 

�� YYumuumuşşak yapak yapııssıı nedeni ile tene uyumda nedeni ile tene uyumda 
en en ççok tercih edilen dokusuz yok tercih edilen dokusuz yüüzey zey 
kumakumaşş yapyapııssııddıır. r. 

�� SSııvvıı gegeççiişşlerine karlerine karşışı direnci artdirenci artıırmak rmak 
iiççin, cerrahi in, cerrahi öönlnlüük olarak kullank olarak kullanıılacak lacak 
hammaddeye kimyasal ihammaddeye kimyasal işşlemler de lemler de 
uygulanabilmektedir. Ancak bu durum uygulanabilmektedir. Ancak bu durum 
pahalpahalıı bir bir çöçözzüümdmdüür.r.

�� SpunbondSpunbond

�� SpunbondSpunbond malzemeler, polyester tabakalarmalzemeler, polyester tabakalarıın eritilip, n eritilip, 
eeğğirme yirme yööntemi ile ntemi ile şşekillendirilmesinden oluekillendirilmesinden oluşşan an 
ssüürekli liflerden elde edilmektedirler.rekli liflerden elde edilmektedirler.

�� Piyasada %100 Piyasada %100 polipropilenpolipropilen spunbondspunbond kullankullanıılarak larak 
üüretilmiretilmişş ameliyat ameliyat öönlnlüükleri kullankleri kullanıılmaktadlmaktadıır.r.

�� Ancak Ancak spunbondspunbond kullankullanıılarak larak üüretilen retilen öönlnlüükler, kler, 
yeterli koruyucu yeterli koruyucu öözelliklere ve gerekli giyim zelliklere ve gerekli giyim 
konforuna sahip olmamaktadkonforuna sahip olmamaktadıır.r.

�� SpunbondSpunbond malzemeler, cerrahi maskelerin, malzemeler, cerrahi maskelerin, 
bonelerin ve galobonelerin ve galoşşlarlarıın yapn yapıımmıında kullannda kullanıılmaya lmaya 
uygun malzeme yapuygun malzeme yapıılarlarıı olarak bilinmektedirolarak bilinmektedir..



�� SMS (SMS (SpunbondSpunbond//MeltblownMeltblown//SpunbondSpunbond))

�� Tek kullanTek kullanıımlmlıık k öönlnlüüklerde en klerde en ççokok kullankullanıılan lan 
kumakumaşş yapyapııssıı olan SMS,olan SMS, termal yolla veya termal yolla veya 
yapyapışışkanla bakanla bağğlanmlanmışış 3 ayr3 ayrıı tabakadan tabakadan 
oluoluşşmaktadmaktadıır.r.

�� AltAlt ve ve üüst tabakalar st tabakalar spunbondspunbond, orta tabaka, orta tabaka
ise ise meltblownmeltblown malzemeden meydanamalzemeden meydana
gelmektedir. gelmektedir. MeltblownMeltblown malzemeler demalzemeler de
polimerin eritilip lifli hale getirilmesi ilepolimerin eritilip lifli hale getirilmesi ile
oluoluşşmaktadmaktadıır. Malzemenin orta katr. Malzemenin orta katıı birbir
bariyer gbariyer göörevi grevi göörmekte ve istenmeyenrmekte ve istenmeyen
gegeççiişşleri leri öönlemektedir. Dnlemektedir. Dışış yyüüzeylerzeyler ise, ise, 
malzemenin mekanik malzemenin mekanik öözelliklerindenzelliklerinden sorumlu sorumlu 
bulunmaktadbulunmaktadıır.r.

�� Bu 3Bu 3 katmanlkatmanlıı yapyapıı, kan, , kan, 
bakteri ve sbakteri ve sııvvıılarlarıın gen geççiişşini ini 
engellemekte; ancak hava, engellemekte; ancak hava, 
buhar ve sterilizasyon ibuhar ve sterilizasyon iççin in 
kullankullanıılan etilen oksit gazlan etilen oksit gazıına na 
izin vermektedir. Ameliyat izin vermektedir. Ameliyat 
öönlnlüüklerinde SMS malzeme klerinde SMS malzeme 
kullankullanıırken, kullanrken, kullanııccıınnıın n 
konforunun ve konforunun ve 
termofizyolojiktermofizyolojik öözelliklerinin zelliklerinin 
iyi deiyi değğerlendirilmesi erlendirilmesi 
gerekmektedir. SMS gerekmektedir. SMS 
malzeme ciddi konfor malzeme ciddi konfor 
problemleri olan bir problemleri olan bir üürrüündndüür r 
ve sadece kve sadece kıısa ssa süüreli reli 
operasyonlar ioperasyonlar iççin tercih in tercih 
edilmektedir.edilmektedir.



Cerrahlara GCerrahlara Gööre re İİdeal Bir deal Bir 
Cerrahi Elbisenin Cerrahi Elbisenin ÖÖzelliklerizellikleri

�� Cerrahlar ideal bir Cerrahlar ideal bir 
elbisenin tanelbisenin tanıımmıınnıı; ; 
yumuyumuşşak,hafif,teri ak,hafif,teri 
emen,havayemen,havayıı gegeççiren iren 
ancak ancak öözellikle zellikle öön n 
kkıısmsmıı kan ve skan ve sııvvıı
gegeççirgenliirgenliğğine  karine  karşışı
direndirenççli bir yapli bir yapıı olmalolmalıı
şşeklinde yapmeklinde yapmışışlardlardıır.r.

Cerrahi Elbiselerden 
Beklenen Özellikler ve 
Uygulanan Standart Test 
Yöntemleri



�� Su BuharSu Buharıı ve Hava Geve Hava Geççirgenliirgenliğğii

�� Koruyucu materyal sKoruyucu materyal sııvvıı gegeççirmez irmez 
fakat nefes alabilir yapfakat nefes alabilir yapııda olmalda olmalııddıır. r. 
Yani nemYani nemin in gegeççiişşini engellememelidirini engellememelidir
aynaynıı zamanda da terletmemelidirzamanda da terletmemelidir. . 

Giysilerin hava ve nem buharGiysilerin hava ve nem buharıı
gegeççirgenliirgenliğğini ini ööllççmek imek iççin DIN in DIN 
53122/63887 standart test y53122/63887 standart test yööntemi ntemi 
ile BS ( ile BS ( BritishBritish Standart)  7209: 1990 Standart)  7209: 1990 
yyööntemi kullanntemi kullanııllıır. r. 

�� SSııvvıı İİticilikticilik

�� SSııvvıı iticilik siticilik sıınnıırlrlıı gegeççirgenlik durumudur. Sirgenlik durumudur. Sııvvıı
itici itici ameliyetameliyet odasodasıı giysileri yalngiysileri yalnıızca gzca gööz z 
cerrahisi ve mikro cerrahi gibi cerrahisi ve mikro cerrahi gibi ııslaklslaklığıığın n 
muhtemel olmadmuhtemel olmadığıığı durumlarda yeterlidir.durumlarda yeterlidir.
SSııvvıı itici giysiler giysiye kan veya diitici giysiler giysiye kan veya diğğer er 
bulabulaşışıccıı ssııvvıılarlarıın sn sııççramasramasıı, p, püüsksküürmesi rmesi 
ihtimali varsa kullanihtimali varsa kullanıılmallmalııddıır. r. 

�� DIN EN 24920:1992DIN EN 24920:1992



�� SSııvvıı GeGeççirmezlikirmezlik
�� Hepatit B, C veya AIDS gibi sorunu olan hastalara Hepatit B, C veya AIDS gibi sorunu olan hastalara 

cerrahi giricerrahi girişşim im uygulanacauygulanacağğ durumlarda (hastandurumlarda (hastanıın n 
kankanıınnıın veya mikroplarn veya mikroplarıın cerrahi ekibe gen cerrahi ekibe geççmesini mesini 
öönlemek inlemek iççin) sin) sııvvıı gegeççirmez bir giysi kullanirmez bir giysi kullanııllıır. Bu tip r. Bu tip 
hastalhastalııklarda klarda öözellikle cerrahi personel ana risk zellikle cerrahi personel ana risk 
grubu altgrubu altıındadndadıır. Bu nedenle cerrahi girir. Bu nedenle cerrahi girişşim im 
ssıırasrasıında kullannda kullanıılan giysilerin slan giysilerin sııvvıı gegeççirmezliirmezliğği son i son 
derece derece öönemlidir. nemlidir. 

�� KoruyuKoruyuccu materyalin su materyalin sııvvıı gegeççirmez fakat nefes irmez fakat nefes 
alabilir yapalabilir yapııda olmasda olmasıınnıı sasağğllaamak, bu karmak, bu karşışıt t 
gereksinimleri kargereksinimleri karşışılamak ilamak iççin 2 tip materyal in 2 tip materyal 
kullankullanııllıır.r.

�� monolitikmonolitik membranlarmembranlar: poli: poliüüretan, retan, polieterpolieter//poliesterpoliester
veya diveya diğğer kopolimerlerden yaper kopolimerlerden yapııllıırlar. Korumayrlar. Korumayıı
sasağğlamak ilamak iççinin katlara sahiptirler. Bu film katlara sahiptirler. Bu film 
membranlarmembranlar molekmoleküül zincirinde sert ve yumul zincirinde sert ve yumuşşak ak 
segmentlerdensegmentlerden oluoluşşmumuşş polimerler ipolimerler iççerirler. Bu erirler. Bu 
segmentlersegmentler arasarasıındaki yapndaki yapıısal farklsal farklııllııktan dolayktan dolayıı, d, dışış
yyüüzeylerinde ayrzeylerinde ayrıılmaya neden olan termodinamik lmaya neden olan termodinamik 
bir durum vardbir durum vardıır. Bu mikro ayrr. Bu mikro ayrıım noktalarm noktalarıında yarnda yarıı
gegeççirgenlik meydana gelir. Bu olay deri yirgenlik meydana gelir. Bu olay deri yüüzeyi ile zeyi ile 
hava arashava arasıındaki bandaki bağığıl nem farkl nem farkıı taraftarafıından ndan 
yyöönlendirilir.nlendirilir.

�� mikrogmikrogöözeneklizenekli membranlarmembranlar: mikro g: mikro göözenekli zenekli 
membranlarmembranlar vvüücut terinin cilt ycut terinin cilt yüüzeyinden havaya zeyinden havaya 
kumakumaşş boyunca taboyunca taşışınmasnmasıına izin vererek konfor na izin vererek konfor 
sasağğlarlar. Cilt ylarlar. Cilt yüüzeyindeki rutubet havadakinden zeyindeki rutubet havadakinden 
fazla oldufazla olduğğunda nem unda nem mikrogmikrogöözeneklizenekli
membranlardanmembranlardan gaz difgaz difüüzyonu ve zyonu ve tataşışınnıımmllaa gegeççerer..



� Uygulanan test yöntemleri

� BS EN 20811:1992

� AATCC 127-1985

�� Bariyer OluBariyer Oluşşturma turma ÖÖzellizelliğğii

�� Bariyer kumaBariyer kumaşşlar deyimi ile belli koruyucu lar deyimi ile belli koruyucu 
fonksiyonlar yerine getiren su, gaz, sfonksiyonlar yerine getiren su, gaz, sııvvıı, , 
bakteri, katbakteri, katıı partikpartiküül vb. gel vb. geççirmeme irmeme 
öözellizelliğğine sahip tekstil yine sahip tekstil yüüzeyleri zeyleri 
anlaanlaşışılmaktadlmaktadıır. r. İİnsan vnsan vüücudundan cudundan 
ddöökküülen katlen katıı parparççacacııklar deri ve saklar deri ve saçç
kalkalııntntıılarlarıı ile bakteriler olarak ayrile bakteriler olarak ayrıılabilirler. labilirler. 
Bakteriler saBakteriler sağğllııklklıı insaninsanıın don doğğal cilt mikro al cilt mikro 
florasflorasıınnıın temel parn temel parççalaralarııddıırr, , ççamaamaşışırlar ve rlar ve 
giysiler ile ortama tagiysiler ile ortama taşışınabilmektedir. nabilmektedir. 



�� Bu giysilerin Bu giysilerin lifleridelifleride bakteri tabakteri taşışıyyııccııssıı olabilmektedir. olabilmektedir. 
Bu durum personeli gelebilecek kirlilikler nedeniyle Bu durum personeli gelebilecek kirlilikler nedeniyle 
öözel koruyucu giysiler giymeye zorlamaktadzel koruyucu giysiler giymeye zorlamaktadıır. r. 
Giysinin bariyer Giysinin bariyer öözellizelliğği i üüretim prosesinin tretim prosesinin tüürrüüne ve ne ve 
taleplerine gtaleplerine gööre dere değğiişşmektedir. Bu nedenle bariyer mektedir. Bu nedenle bariyer 
kumakumaşşlar ylar yüüksek sksek sııklklııkta ve homojen bir yapkta ve homojen bir yapııya ya 
sahip olmalsahip olmalııddıır. Bu etkinin olur. Bu etkinin oluşşabilmesi iabilmesi iççin orta in orta 
ççaptaki (0.5mm) partikaptaki (0.5mm) partiküüllerin llerin filtrasyonfiltrasyon etkisi %70etkisi %70--
90 olmal90 olmalııddıır.r.

�� UUççuntuuntu OluOluşşturmama turmama ÖÖzellizelliğğii

�� GGüünnüümmüüzde szde sııradan pamuklu radan pamuklu bezayabezayağığı
dokunmudokunmuşş kumakumaşşlar hala genilar hala genişş bir bir 
kullankullanıım alanm alanıına sahiptir. Bu tna sahiptir. Bu tüür r 
kumakumaşşlardan pamuk lifleri ile lif klardan pamuk lifleri ile lif kıırrıılmalarlmalarıı
ve parve parççalanmalaralanmalarıından olundan oluşşan ban büüyyüük k 
miktarda hav parmiktarda hav parççacacııklarklarıı da da 
ddöökküülmektedir. Bu parlmektedir. Bu parççacacııklar yaraya klar yaraya 
ulaulaşşttııklarklarıı zaman hem tek bazaman hem tek başşlarlarıına hem na hem 
de az sayde az sayııdaki bakteri ile birlikte yabancdaki bakteri ile birlikte yabancıı
cisim reaksiyonu olucisim reaksiyonu oluşşturmaktadturmaktadıırlar.rlar.

�� Bu nedenle bu ortamlarda kullanBu nedenle bu ortamlarda kullanıılacak lacak 
giysilerin giysilerin üüretiminde dretiminde düüşşüük hav bk hav bıırakma rakma 
öözellizelliğğine sahip materyine sahip materyaal sel seççmek gerekir.mek gerekir.



�� KonforKonfor
�� Ameliyat odasAmeliyat odasıı giysileri ayngiysileri aynıı zamanda ergonomik zamanda ergonomik 

ihtiyaihtiyaççlarlarıı da karda karşışılamallamalııddıır. Bar. Başşka bir deyika bir deyişşle, le, 
rahat ve irahat ve işşlevsel olmallevsel olmalıı, , gerektigerektiğğinde inde ııssıı ve ter ve ter 
dedeğğiişşimlerine uyum saimlerine uyum sağğlamallamalııddıır. Yakalarr. Yakalarıın ve n ve 
babağğlama bantlarlama bantlarıınnıın tasarn tasarıımmıı giyim sgiyim sıırasrasıında nda 
giyeni rahatsgiyeni rahatsıız etmemeli veya hareketlerini z etmemeli veya hareketlerini 
kkııssııtlamamaltlamamalııddıır. r. 

�� Bu tBu tüür giysiler ile ilgili tasarr giysiler ile ilgili tasarıım yapm yapıılacalacağığı zaman zaman 
bu ergonomik faktbu ergonomik faktöörler dikkate alrler dikkate alıınmalnmalııddıır. r. 
Konfor, deri tahriKonfor, deri tahrişşinin olmamasinin olmamasıı ve dive diğğer er 
gereksinimler fiziksel ve kimyasal olarak tatmin gereksinimler fiziksel ve kimyasal olarak tatmin 
edici bir edici bir şşekilde  ekilde  ööllçüçülememektedir. lememektedir. NonwovenlaraNonwovenlara
uygulanan DIN 53121 / 53362 / 53864 / 54306uygulanan DIN 53121 / 53362 / 53864 / 54306’’
dakidaki testler tutum ve katlamalara aittir.testler tutum ve katlamalara aittir.

�� AntistatikAntistatik ÖÖzellikzellik
Koruyucu giysilerde kullanKoruyucu giysilerde kullanıılacak kumalacak kumaşş
tataşışıyyııccıınnıın vn vüücuduna yapcuduna yapışışma ve toz ma ve toz ççekme ekme 
gibi olumsuz durumlara yol agibi olumsuz durumlara yol aççmamak imamak iççin in 
iyi antiiyi anti--elektrostatik etki gelektrostatik etki gööstermelidir. stermelidir. 
AmericanAmerican NationalNational Fire Fire ProtectionProtection
AssociationAssociation’’aa (NFPA) g(NFPA) gööre selre selüülozik lozik 
olmayan kumaolmayan kumaşşlar yanlar yanııccıı anestezi anestezi 
gazlargazlarıınnıın alev almasn alev almasıına yetecek derecede na yetecek derecede 
kkııvvıılclcıım m üüretmemelidirler. Ameliyatlarda retmemelidirler. Ameliyatlarda 
kullankullanıılacak lacak nonwovenlardanonwovenlarda elektrostatik elektrostatik 
davrandavranışışlarlarıın testi bu birlin testi bu birliğğin belirlediin belirlediğği i 
Standart 56Standart 56’’ ya gya gööre re ööllçüçülmektedir.lmektedir.



�� Alev DayanAlev Dayanıımmıı

Alev dayanAlev dayanıımmıı öözellikle zellikle 
yyüüksek enerji lazerleri, ksek enerji lazerleri, koterkoter, , 
ve fiber optik cihazlarve fiber optik cihazlarıınnıın n 
yakyakıınnıında kullannda kullanıılan tekstil lan tekstil 
materyalleri imateryalleri iççin in öönemlidir.nemlidir.

� Oksijenli uygulamalarda da 
önemli bu özellik için 
önlükler NFPA 702 ye göre 
test edilebilir.

�� Sterilize EdilebilmeSterilize Edilebilme-- YYııkamaya Dayankamaya Dayanıım m ÖÖzellizelliğğii

�� Uzun sUzun süüre kullanre kullanıılacak koruyucu giysi kumalacak koruyucu giysi kumaşşlarlarıın birn birççok ok 
yyııkamaya ve 120 Ckamaya ve 120 C’’ de sterilizasyonade sterilizasyona,, mukavemet kaybmukavemet kaybıı ve ve 
boyut deboyut değğiişşimi aimi aççııssıındandann dayandayanııklklıı olmasolmasıı gerekmektedir.gerekmektedir.
Yeniden kullanYeniden kullanıılabilir amalabilir amaççllıı kumakumaşşlar ortalama 100 ylar ortalama 100 yııkamakama--
kurutma tekrarkurutma tekrarıına dayanmalna dayanmalııddıır.r. KullanKullanıılan bazlan bazıı
nonwovenlarnonwovenlar ssııcak hava veya buhar ile sterilize cak hava veya buhar ile sterilize 
edildiklerinden, testler kumaedildiklerinden, testler kumaşşta sterilizasyon sonucu ta sterilizasyon sonucu 
kalitesinde dekalitesinde değğiişşiklik meydana getirmeyecek iklik meydana getirmeyecek şşekilde ekilde 
gergerççekleekleşştirilmektedir. tirilmektedir. 

�� Sterilizasyon iSterilizasyon iççin koin koşşullar:ullar:
--ssııcak hava sterilizasyonu: kuru cak hava sterilizasyonu: kuru ııssıı, 180 , 180 00C,30 dakikaC,30 dakika
--otoklavda buhar otoklavda buhar sterilizsyonusterilizsyonu: 121 : 121 00C 30 dakika, 134 C 30 dakika, 134 00C 10 C 10 
dakika dakika 



� Uygulanan standartlar:

DIN 58948 (gaz sterilizasyonu)

DIN 58947 (sıcak hava sterilizasyonu)

�� YYıırtrtıılma dayanlma dayanıımmıı

TTııbbi koruyucu giysilerin dibbi koruyucu giysilerin diğğer ter tüüketim talepleri ketim talepleri 
arasarasıında ani nda ani kekesisilmelerelmelere karkarşışı koruma saykoruma sayıılabilir. labilir. 
İğİğne une uççlarlarıı ve keskin nesneler tve keskin nesneler tııbbi personele HIV  bbi personele HIV  
bulubuluşşmasmasıında banda başşllııca etkenlerdir. Koruyucu ca etkenlerdir. Koruyucu 
materyallerde devam eden materyallerde devam eden ççalalışışmalar imalar iğğne ve ne ve 
keskin ykeskin yüüzeyli nesnelerin zeyli nesnelerin nnüüfuziyetinifuziyetini öönleme nleme 
yyöönnüündendir.ndendir.

�� SSüürtme Haslrtme Haslığıığı

SSüürtme haslrtme haslığıığı, , öözellikle operasyonlarda kullanzellikle operasyonlarda kullanıılan lan 
giysilerin yapgiysilerin yapııldldığıığı kumakumaşışın an aççıık yaralara hik yaralara hiççbir bir 
şşekilde girmesine izin verilmediekilde girmesine izin verilmediğği durumlarda i durumlarda 
gereklidir. Agereklidir. Aşışındndıırma testi irma testi iççin DIN 53863 in DIN 53863 
uygulanmaktaduygulanmaktadıır.r.



�� NonNon-- ToksisiteToksisite

NonNon--toksisitetoksisite cilt cilt irritasyonuirritasyonu, alerjik, alerjik
reaksiyonlarreaksiyonlarıı, doku ve h, doku ve hüücre cre 
zedelenmeleri, kanserojenzedelenmeleri, kanserojen veve mutajenikmutajenik
reaksiyonlarreaksiyonlarıı öönlemek amacnlemek amacııyla yla 
istenmektedir. istenmektedir. ToksisiteToksisite testleri biyolojik testleri biyolojik 
sistemlerle materyallerin ne sistemlerle materyallerin ne ççeeşşit reaksiyon it reaksiyon 
verdiklerini ve verdikleri etkiyi verdiklerini ve verdikleri etkiyi ööllççmek mek 
amacamacııyla yapyla yapııllıır.r.

--cytotoksisitecytotoksisite (h(hüücrenin crenin toksisitesitoksisitesi))

--akut sistem akut sistem toksisitesitoksisitesi

--hemolizhemoliz(kan(kanıın erimesi)n erimesi)

� Antimikrobiyel Özellikler

� Mantar testleri: AATCC 30
� Bakteriyel test metodları: AATCC 147
Ve AATCC 100

�� Renk HaslRenk Haslığıığı

TTııbbi amabbi amaççllıı nonwovenlardanonwovenlarda kullankullanıılan boyalarlan boyalarıın n 
haslhaslıık dereceleri yk dereceleri yüüksek ve deriyi tahriksek ve deriyi tahrişş etmeyecek etmeyecek 
şşekilde olmalekilde olmalııddıır. Renk haslr. Renk haslııklarklarıı iiççin kullanin kullanıılan  lan  
testler altestler alışıışılmlmışış test ytest yööntemidir ve ntemidir ve nonwovennonwoven
mamuller vmamuller vüücut scut sııvvıılarlarıı, fizyolojik tuz , fizyolojik tuz çöçözeltileri, zeltileri, 
antiseptik ve antibiyotiklere reaksiyonlarantiseptik ve antibiyotiklere reaksiyonlarıına gna gööre re 
test edilirler.test edilirler.



� Patlama  Mukavemeti

EN ISO 13938

� Kopma Mukavemeti

EN 29073 -3

ISO 12947-1

�� YapYapıılan aralan araşşttıırmalarda hastanelerin rmalarda hastanelerin 
maliyeti dmaliyeti düüşşüürerek cerrahi elbiselerde rerek cerrahi elbiselerde 
disposabledisposable üürrüünler yerine tekrar nler yerine tekrar 
kullankullanıılabilir kumalabilir kumaşş yapyapıılarlarıınnıı tercih tercih 
ettikleri gettikleri göörrüülmlmüüşşttüür. Devlete bar. Devlete bağğllıı
hastanelerde sadece bu hastanelerde sadece bu üürrüünler nler 
alalıınabilmektedir.nabilmektedir.



�� ÇÇok kullanok kullanıımlmlıık ameliyat k ameliyat öönlnlüüklerinin klerinin 
maliyetinin ucuz oldumaliyetinin ucuz olduğğuna dair genel bir una dair genel bir 
ggöörrüüşş var ise de; kullanvar ise de; kullanıımdan sonraki mdan sonraki 
yyııkama, dikme, sterilizasyon, paketleme kama, dikme, sterilizasyon, paketleme 
vb. ivb. işşlemlerdeki ilemlerdeki işşggüüccüü, enerji, eleman, su , enerji, eleman, su 
ve yardve yardıımcmcıı malzeme giderleri ve bunlarmalzeme giderleri ve bunlarıın n 
hepsinden hepsinden öönemlisi hasta ve cerrahi nemlisi hasta ve cerrahi 
ekibin gekibin güüvenlivenliğği ve sai ve sağğllığıığı ggööz z öönnüüne ne 
alalıındndığıığında, genel denda, genel değğerlendirmede erlendirmede ççok ok 
kullankullanıımlmlıık giysilerin ve k giysilerin ve öörtrtüülerin lerin 
maliyetlerine daha ciddi yaklamaliyetlerine daha ciddi yaklaşışımlarda mlarda 
bulunulacabulunulacağığı tarttartışıışılmaz bir gerlmaz bir gerççektir. Tek ektir. Tek 
kullankullanıımlmlıık bir ameliyat k bir ameliyat öönlnlüüğğüü maksimum maksimum 
hastahanehastahane alalışış fiyatfiyatıı 4 YTL4 YTL dirdir..

Tek kullanımlık     Çok kullanımlık         Ameliyat 

hasta önlüğü hasta önlüğü önlükleri



�� Tek kullanTek kullanıımlmlıık dokusuz yk dokusuz yüüzey cerrahi operasyon zey cerrahi operasyon 
giysilerinin, giysilerinin, üüretimdenretimden sson kullanon kullanııccııssıına ulana ulaşşmasmasıına na 
kadar gekadar geççen ten tüüm im işşlemler glemler gööz z öönnüüne alne alıındndığıığında, nda, 
her bakher bakıımdan mdan ççok kullanok kullanıımlmlıık k üürrüünlerden daha nlerden daha 
ggüüvenilir, daha savenilir, daha sağğllııklklıı, daha ucuz ve , daha ucuz ve ççevreye evreye ççok ok 
daha az zararldaha az zararlıı olduolduğğu gu göörrüülmektedir. Her tek lmektedir. Her tek 
kullankullanıımlmlıık k üürrüünnüün bir olmadn bir olmadığıığı irdelenmelidir. irdelenmelidir. 
Burada Burada üüreticinin ciddiyeti, hammadde treticinin ciddiyeti, hammadde tüürrüünnüün ve n ve 
kaynaklarkaynaklarıınnıın belgelenmesi, gerekirsen belgelenmesi, gerekirse üüretim yerinin retim yerinin 
ziyareti gibi ziyareti gibi çöçözzüümler gelimler gelişştirilmelidir.tirilmelidir.

TEŞEKKÜRLER . . . 


