
 

 

 
 

 

1.0 AMAÇ  

Antineoplastik ilaçların dökülmesi sırasında uyulması gereken kuralları tanımlamak.  
 
2.0 KAPSAM  

 Kemoterapi ünitesi. 

 
3.0 KISALTMALAR 

 

4.0 SORUMLULAR  

Biyolog ve kemoterapi hemşireleri 

 
5.0 TANIMLAR 

Antineoplastik İlaç: Malign hücrenin büyümesini durdurma ya da geriletme amacıyla kullanılan, diğer bir anlamda bu 
hücrelerin gelişmesini, olgunlaşmasını ya da yayılmasını engelleyen ilaçlardır.  

 
6.0 FAALİYET AKIŞI 

Çevreye Bulaşta Uygulama Basamakları 

 Gömlek kapalı kısım öne gelecek şekilde giyilmeli ve arkadan bağlanmalıdır.  

 Saç bonesi saçı kapatacak şekilde takılmalıdır. 

 Maske ağız ve burunu kapatacak şekilde takılmalıdır  

 Gözü tamamıyla yüzü kavrayacak şekilde gözlük takılmalıdır.  

 Eldiven gömleğin kol manşetini tamamen kapatacak şekilde giyilmelidir.  

 Gömlek giyildikten sonra eldivenler giyilmeli, gömleğin kol uçlarının eldivenin altında kalması 

sağlanmalıdır. 

 Kemoterapi eldiveni kullanılacaksa,  eldivenin gömleğin kol ucunun üzerinde olması gereklidir.  

 Cerrahi çift eldiven kullanılacaksa, üsteki eldivenin gömleğin kol ucunun üzerinde, alttaki eldivenin ise kol 

uçlarının altında olması gereklidir.  

 Alanı izole edilir.  

 Sıvı ilaç dökülmelerinde üzerine emici bezler atılarak emmesi sağlanmalı, sonra toplanıp tehlikeli atık 

poşetine atılmalıdır.  

 Toz ilaç dökülmelerinde üzerine ıslak emici bezler atılarak emmesi sağlanmalı, sonra toplanıp tehlikeli atık 

poşetine atılmalıdır.  

 Kırılmış cam parçaları kürek ve süpürge yardımı ile toplanıp tıbbi atık poşetine atılmalıdır.  

 Temizleme işlemi dökülmenin en az olduğu alandan, en fazla olduğu alana doğru yapılmalıdır.  

 Tüm kontamine yüzeyler deterjan ve su ile üç kez temizlenmelidir.  

 Tüm kontamine materyaller tehlikeli atık kutusuna atılmalıdır.  

Biyolojik Güvenlik Kabinine Sitotoksik İlaç Dökülmesinde Uygulama Basamakları  

Çevreye bulaştaki işlem basamağı uygulanmalıdır.  

 Az miktarda ilaç dökülmelerinde (5ml/mg’dan az) çevreye bulaştaki uygulama basamakları  
tekrarlanmalıdır.  

 Fazla miktarda (150 ml ve üzeri) ilaç dökülmelerinde dökülen alan temizlendikten sonra kabinin tüm 

yüzeyi temizlenmelidir.  
 HEPA filtrelere bulaşma olmuşsa temizliği yapılana kadar ya da HEPA filtre değişene kadar kabin 

kullanılmamalıdır.  
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 Sprey temizleyiciler, HEPA filtrelerin işlevinde risk oluşturması nedeniyle kullanılmamalıdır.  

Sitotoksik İlaç Hazırlayan Kişiye Bulaşta Uygulama Basamakları  

 Çevreye bulaştaki işlem basamağı uygulanmalıdır.  
 Bulaşma olduğunda eldiven ve gömlek hemen çıkarılmalıdır.  

 Etkilenen deri su ve bol suyla hemen yıkanmalıdır.  
 Etkilenen göz yıkama solüsyonuyla (% 0,9 luk NaCl  ) en az 15 dakika süreyle yıkanmalıdır  

 Maruziyet durumu Hasta Ve Çalışan Güvenliğine  bildirilmelidir. 

 Tehlikeli ilaç tedavisinden sonra ilk 48 saat, hastanın vücut sıvıları ya da idrarı ile uğraşan kişiler eldiven, 
atılabilir gömlek giymeli ve göze sıçrama olasılığına karsı önlem almalıdır.  

 İlaç uygulanan hastanın vücut sıvılarını tamamen uzaklaştırmak için tuvalet sifonu iki kez çekilmeli, tuvalet  
sifon olmayan yerlerde bol su ile yıkanmalıdır.  

 İlaç uygulaması yapılan hasta ve hastaya bakım veren bireyler evde almaları gereken önlemler konusunda 

bilgilendirilmelidir. 
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