
Dökülme Kiti (Dekontaminasyon Seti) 

Kazara dökülme sonrası dekontaminasyon 
 
Kazara açığa çıkması şu durumlarda mümkündür: 

➢ Parmağa kontamine iğne batırılır. 

➢ Sızıntı meydana gelir. 

➢ Bir cam ilaç şişesi kırılır. 

Personelin dekontaminasyonu 

➢ Personelin dekontaminasyonu, derhal gerçekleştirilmesi gereken öncelikli bir işlemdir. 

• Cilt bir tür KMR ilaçları (kanserojen, mutajenik veya reprotoksik maddeler) ile kontamine 

olmuşsa, ilk yaklaşım cildi bol miktarda soğuk suyla iyice temizlemektir. 

• Gözler kontamine olmuşsa, ilk yaklaşım derhal en az 10 dakika bol miktarda soğuk su veya 

salin solüsyonu ile durulamaktır/yıkamaktır. Daha sonra yapılacak işlemler için bir göz 

doktoruna danışılmalıdır. 

Yüzey dekontaminasyonu 

Temel prensipler 

➢ "Dökülme kiti", örneğin sitotoksik ilaçlar gibi tehlikeli maddelerden küçük bir sızıntıyı    

temizlemek için tüm temel ve gerekli araçlardan oluşur. 

➢ Sızıntı meydana geldikten sonra iyi eğitimli bir kişi, dökülme kitinin dekontaminasyon için 

uygun olup olmadığına veya ek işlemlerin gerekli olup olmadığına karar verir. 

 

Dekontaminasyon prosedürü: 

1. Kirlenmiş yüzeyin işaretlenmesi 

• Olası toksik dağılımı ve personel kontaminasyonunu kontrol altına almak için kontamine 

yüzeyler mümkün olan en kısa sürede izole edilmelidir. 

• Kirlenmiş yüzeyler, diğer yöntemlerin yanı sıra tebeşir ile işaretlenebilir. 

• Giriş serbestliği olan alanların (örneğin servisler veya sevkıyat alanı) dikkat işaretleri ile 

işaretlenmesi gereklidir. 

• Sızıntı toz halinde bir madde ise, odadaki hava akışını durdurmak veya sınırlamak için ek 

adımlar atılmalıdır (örneğin, klimayı kapatın ve kapı ve pencereleri kapatın). 

 



2. Kişisel koruma 

• Tulum veya tek kullanımlık genel laboratuvar önlüğü 

• Tek kullanımlık galoşlar 

• 3M solunum yüz maskesi 

• Koruyucu eldivenler (yeterli kalınlıkta) ve evde kullanılan eldivenler 

• Koruyucu gözlükler 

3. Temizlik 

➢ Kuru maddeler: Dökülen maddeyi toplamak için kullanılan emici malzeme başlangıçta 

suya batırılmalıdır. 

➢ Sıvı madde: Emici malzeme yüksek sıvı emme kapasitesine sahip olmalıdır. 

3.1  Kırık camın temizlenmesi 

➢ Kirlenmiş cam kırıkları aşağıdaki aletler kullanılarak tamamen toplanmalıdır: 

• Kazıyıcı/cımbız, çöp küreği ve karton  

• Herhangi bir şekilde fırça kullanmak kesinlikle yasaktır. 

➢ İlave eldiven giyilebilir. 

 

3.2 Temizleme prosedürü 

➢ Kirlenmiş yüzeyler iyice temizlenmelidir. 

➢ En iyi sonuçlar iki aşamalı bir prosedür kullanıldığında elde edilir, ancak ek 

dekontaminasyon ajanlarının gerekip gerekmediğini görmek için Güvenlik Bilgi Formunu 

veya Kısa Ürün Özelliklerini kontrol edin: 

1. Suda 0.05M NaOH 

2. %98 izopropanol 

➢ Deterjanlar veya ev temizlik ürünleri ile son temizlik 

➢ En temiz yerden en kirli noktaya kadar temizleyin 

4. Atıkların bertaraf edilmesi 

➢ Biriken atıklar plastik torbalara konur, plastik tel ile sıkıca kapatılır 

➢ Plastik poşetler hemen sitostatik imha kaplarına (tekrar açılamayan) yerleştirilir ve 

yerel prosedürlere göre adlandırılır. 

Kazalar yerel prosedürlere göre belgelenmelidir. “Dökülme kiti” ekipmanı, sitostatik 

uygulanan her odaya herkesin ulaşabileceği şekilde yerleştirilmelidir. Merkezi birim olarak 

eczane departmanı, “Dökülme Kiti” ekipmanının tahsis edilmesinden ve bakımından 

sorumludur. 


