
 

 

 
 

 

1.0 AMAÇ  
 Antineoplastik ilaçların hazırlanması ve hastaya  uygulanması sırasında hastanın ve sağlık çalışanlarının zarar 

görmemesi amacıyla sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlayacak tedbirleri alarak ilacı doğru ve uygun teknikle 
hazırlamak ve uygulamaktır.  

2.0 KAPSAM  
Antineoplastik ilaçların, hazırlanması ve uygulanması sırasında alınan güvenlik önlemlerini kapsar.  
3.0 KISALTMALAR 

4.0 SORUMLULAR Bu talimatın uygulanmasından antineoplastik ilaçların hazırlamasını ve uygulamasını 
yapan hemşireler, biyolog, hekimler sorumludur. 

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.  

Biyolojik Kabin/Laminer Air Flow (Laminer hava akımlı kabin): Bakteri filtreli, değişmeyen bir hızla, 
paralel hava akımıyla partikülleri uzaklaştırarak hazırlanan materyallerin sterilitesini koruyan sistemdir. (İlaç 

hazırlamada sınıf II Tip B ya da sınıf III Biyolojik kabinler tercih edilmelidir). Biyolojik  Güvenlik Kabinleri 
teknik bakımı bir yerden bir yere taşınırken ve düzenli olarak 6 ayda bir olmak üzere, bu alanda uzman bir 
teknisyen tarafından yapılmalıdır.  

HEPA filtre: Çapı 0,3 mikrometreden büyük olan partikullerin %99.97’sini etkin şekilde yakalayan filtredir. 
Kemoterapi Eldiveni: 0.4- 0.6 mm kalınlığında latex (Uygun kalınlıkta kemoterapi eldiveni olmadığı zaman 
pudrasız çift lateks eldiven kullanılabilir.), pudrasız eldiven.  

Kemoterapi Önlüğü: Tek kullanımlık, su ve alkol geçirmez, polietilen lifli arkadan bağlanabilen, önü ve 
kolları geçirgen olmayan,  kolları manşetli, boyu diz hizasında olan önlük.  

Kapalı Sistem Aparatları:  Çevreyi kontamine edicilerin sisteme taşınmasını ve ilacın sistem dışına kaçmasını 
veya buharlaşmasını mekanik olarak engelleyen aparatlardır.  
Kemoterapi Pedi: Üstü emici özellikte ve kabinin boyutuna uygun tek kullanımlık örtülerdir.  

Dökülmeler: Dökülmeler az ya da fazla miktarda olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Az miktardaki dökülmeler 
biyolojik güvenlik kabini dışında 5 ml/gr'dan az materyalin dökülmesini içerir ve bu dökülmeler gömlek, çift 

lateks eldiven ve gözlük giyilerek temizlenebilir. Fazla miktardaki dökülmeler ise, biyolojik güvenlik kabini 
dışında 5 ml/gr'dan fazla olan materyalin dökülmesini içerir. Bu dökülmelerde dökülme seti kullanılmalıdır. 
Dökülme Seti: 

Dökülme anında hemen kullanıma hazır aşağıdaki malzemeleri içeren set: 
İki çift kemoterapi eldiveni 

Bir çift lateks temizlik eldiveni 
Uzun kollu arkadan bağlı sıvı geçirmez kullanılıp atılabilen bir gömlek 
Koruyucu gözlük ve maske 

Emici özellikte iki örtü (30x30 cm) 
Galoş 

Cam kırıklarını toplamak için küçük bir fırça ve kürek 
İki adet atık torbası ve 
Temizlikte kullanılacak deterjanı içerir. 

6.0 FAALİYET AKIŞI 
Kemoterapi Odası 

 Antineoplastik ilaç hazırlama işlemi, giriş-çıkışların sınırlı olduğu, yalnız ilaç hazırlama işleminin yapıldığı 
özel bir alanda / odada yapılmalıdır.  
 Antineoplastik ilaç hazırlama odası görevli personelden başkası tarafından kullanılmamalı.  

 Antineoplastik ilaç hazırlama odasında kullanım dışı malzeme bulundurulmamalıdır. 
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Antineoplastik ilaç hazırlama odasında hiçbir şey yenilmemeli ve içilmemelidir 

 İlaç hazırlığı yalnız yetkili kişiler (eğitim ve uygulama yapmış, antineoplastik ilaçların güvenli kullanımı 

yönünden doğru uygulama yaptığı onaylanmış kişiler)  tarafından yapılmalıdır.  

 İşlem süresince tüm uygulamalarda aseptik tekniğe uygun çalışılmalıdır.  

 Kozmetik malzemelerin sitotoksik ajanları daha fazla ciltte tutması nedeniyle kemoterapi hazırlayanlar 
makyajsız olmalıdır.  
 İşlem öncesinde ve sonrasında eller yıkanmalıdır. 

 Antineoplastik ilaçlar hazırlanırken ve uygulanırken gözlük, maske, önlük, bone, örtü ve eldiven …vb 
malzemeler giyilmelidir.  

Biyolojik Güvenlik Kabininin Hazırlığı 

 Antineoplastik ilaçlar biyolojik kabinde hazırlanmalıdır.  
 Antineoplastik ilaçlar hazırlanması öncesinde biyolojik kabin içine olabilecek dökülme ve sıçramaları 

emmesi amacıyla sıvı emici özelliği olan ancak alt tarafa sıvıyı geçirmeyen plastik özellikte emici örtü 
biyolojik kabin zeminine serilmelidir.  

 Emici örtü kabin içine vertikal hava akımını kapatmayacak şekilde serilmelidir.  

 Antineoplastik ilaçlar hazırlanması öncesinde kabin içine kullanılacak malzemeler ( set takılı mayi, 
enjektörler, steril spanç, sitotoksik ilaç) ve tıbbı atık kutusu yerleştirilmelidir.  

 Biyolojik güvenlik kabininin cam kapağı ilaç hazırlama konumuna getirilmelidir.  
 İlaç eklenecek serumlara set takılması ve setin havasının çıkartılması antineoplastik ilaç eklenmeden önce 

yapılmalıdır.  
 İlaç şişesinden ilacın sıçramasını önlemek için ilaç hazırlanırken “kapalı sistem” kullanılmalıdır. 
 Ampuller açılırken damla kontaminasyonunu önlemek için etraflarına spanç sarılarak kırılmalıdır  

 Sitotoksik ajanlar hazırlanırken ve uygulanırken damlacık yoluyla bulaşı önlemek için kapalı sistem IV set 
ve enjektörler kullanılmalı; IV set çekilirken ped ya da alkollü bez kullanılmalıdır.  

 Uygulama sonrasında enjektör ve iğneler, ağızları kapatılabilen tehlikeli atık kutusuna atılmalıdır.  
 Herhangi bir şekilde sitotoksik ajanla cilt teması olursa, temas olan bölge hemen su ve sabunla 
yıkanmalıdır.  

 Sitotoksik ajanla göz teması olursa, göz önce bol su sonrasında da 0.9% NACI ile yıkanmalı ve göz 
doktorundan tıbbi yardım alınmalıdır.  

Kişisel Koruyucu Malzemeler ve Kullanımı 

Eldiven 

 Sitotoksik ilaçların hazırlanması sırasında 0.4- 0.6 mm kalınlığında latex (Uygun kalınlıkta kemoterapi 

eldiveni olmadığı zaman pudrasız çift lateks eldiven kullanılabilir.), pudrasız eldiven.  
 Pudranın geçirgenliği artırdığı saptandığından uygulamada pudrasız lâteks eldivenler kullanılmalıdır. 

 Eldivenlerde geçirgenlik süre ile bağlantılı olarak arttığından eldivenler saat başı ve ilaç bulaştığında ya da 
yırtıldığında mutlaka değiştirilmelidir.  
 Uygun kalınlıkta kemoterapi eldiveni olmadığı zaman pudrasız çift lâteks eldiven kullanılabilir.  

 Lâtekse alerjisi olan personel alta nitril ya da lâteks içeriği olmayan bir eldiven giydikten sonra üstüne lâteks 
eldiven giymelidir.  

Gömlek  

 Önlük, Tek kullanımlık, su ve alkol geçirmez, polietilen lifli arkadan bağlanabilen, önü ve kolları geçirgen 
olmayan,  kolları manşetli, boyu diz hizasında olan önlük.  

 Standart laboratuvar önlükleri ve diğer materyallerden yapılan tek kullanımlık gömlekler emici özelliğe sahip 
olduğundan kullanılmaz.  

Koruyucu Gözlük  

Gözü tamamen kapatan, arkası lastikli olmalıdır.  
Normal gözlüklerden farklı olarak gözün yan taraflarını da koruyacak biçimde olmalıdır.  
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Bone 

 Saçlı deriyi içine alacak şekilde normal cerrahi bone kullanılmalıdır.  
Maske 

 Kemoterapi ilaç hazırlamada kullanılan maskeler genel olarak 3M standartlarında olmalıdır.  
 Solunum yolu ile kontaminasyonu önlemek için normal tıbbi maskelerden daha kalın ve yüzün daha geniş 

bir kısmını örtecek şekilde olmalıdır.( Cerrahi maske bu özellikleri taşımamaktadır  
 Maskenin burun kısmında valf olmalı, burun kısmı metal bantlı olmalı ve şekillendirilebilmelidir.  
 Maskenin başa geçen 2 adet lastik bağı olmalıdır.  

 Maskeler tek tek poşetlenmiş olmalıdır.  
Emici Örtüler 

Kemoterapi Atık Kutusu ve Poşeti   

 Bulunulan ortamla temasın en aza indirildiği, kapalı sistem atık kutuları tercih edilmelidir.  
 Kemoterapi Atık Kutusu; sızdırmaya dayanıklı olmalı ve nem geçirmemelidir.  

 Normal çalışma sırasında yırtılma ve patlamayı önleyecek kadar dirençli olmalıdır.  
 Atığın özelliğine göre değişik renkli olmalıdır.  

 Güvenli kapatılabilir olmalıdır.  
Kalın İğne Ve Luer-Look Enjektörler 

 Hazırlama işleminin çabuk olabilmesi için 18 No’lu kalın iğneler kullanılmalıdır.  

 Toz halindeki ilacın fazla miktarda serumla dilüe edilmesi gerekiyorsa 20 cc’lik ya da 50 cc’lik enjektörler 
kullanılmalıdır. 

 İğne ile enjektör arasındaki bağlantının güvenilir olması için luer- look enjektörler kullanılmalıdır.  
Biyolojik Güvenlik Kabini 

 İlaç hazırlamada Sınıf II Tip B ya da Sınıf III Biyolojik Güvenlik Kabinler tercih edilmelidir.  

 Sınıf II ve Sınıf III Tip B Kabinler hepa filtreli ve negatif basınçlıdır. Dışarı atılan hava geri dönmez.  
 Her iki kabinde kabin içi  havayı dışarıya verdikten sonra geriye hava dönüşü olmadığı için önerilmektedir. 

Diğer kabinlerde geriye hava dönüşü olduğu için ve havanın geri geldiği yol kontamine olduğundan, 
koruyucu özelliği olmaması nedeniyle tercih edilmemektedir. 

 Biyolojik güvenlik kabini içinde, yeterli hava akışını ve kabin işleyişini gösteren, devamlı izleme aracı 

bulunmalıdır. 
 Biyolojik güvenlik kabinlerinin teknik bakımı, bir yerden bir yere taşınırken ve düzenli olarak altı ayda bir 

olmak üzere bu alanda uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.  
 Hava akışı tıkandığında ya da kazayla ilaçla kontamine olduğunda HEPA filtreler değiştirilmelidir.   
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