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Cerrahi 
eldivenin amacı

Hastayı kontamine el 
florasından korumak 

Cerrahi ekibi HIV, HCV gibi 
kanla bulaşan 

patojenlerden korumak

• Çalışmalarda eldiven delinme oranı %16->%60

• Gastrointestinal, kardiyotorasik, ortopedi, kadın ve doğum operasyonları

• Ameliyat esnasında aşındırıcı ve kesici işlemler, mekanik gerginlik eldivende 
mikroperforasyonlara neden olmakta
• Süre uzadıkça ihtimal artar, ne sıklıkta değiştirmek lazım??

Eldiven 
bütünlüğü



Ameliyat esnasında 
eldivenin delinmesi
• %19 (elektif jinekolojik girişimler) ile 

%78 (acil cerrahi girişimler) oranında 
görülmekte

• Dermise penetrasyon olmazsa kullanıcı 
tarafından genellikle fark edilmiyor

• Bu nedenle bazı cerrahlar rutin 2 
saatte bir değiştiriyorlar



Çift eldiven

• Ameliyat esnasında kan 
maruziyetini 6-13 kat azalttığı 
tahmin edilmekte

• Sütur iğnesi gibi ucu 
geometrik delicilere etkin bir 
bariyer olabilir

• Ancak çift eldiven 
kullanıldığında bile, içteki 
eldivende minik delikler 
girişimlerin %4-15’inde 
gözlenmiş 

2 x



Eldiven delindiğinde

Cerrahi alan kontamine oluyor mu?

Kişiye kan veya mikrobiyal temas oluyor mu?

✓

✓



Antimikrobiyal bariyerli eldiven

Dış katman

İç katman

Cilt (El)

Damlacıklar içinde 
sıvı antimikrobiyal 
içeren orta katman

Polietilen glikol 
çözeltide
• Klorheksidin

diglukonat
• Didesil-dimetil

amonyum 
klorid

• Benzalkonium
klorid

Zarflı virüsler
Gram pozitif ve 
negatif bakteriler



• Grup A: Tek lateks eldiven

• Grup B: Çift lateks eldiven

• Grup C: Antimikrobiyal bariyerli 
eldiven

• Altta lateks indikatör eldiven

• İki solüsyon hazırlanmış
• Staphylococcus aureus

• Brevundimonas diminuta (Pseudomonas
diminuta) 

• Eldivenlerde 4 delik açıldıktan 
sonra giyilmiş

• Eldivenli eller solüsyona 
daldırılmış
• 5 dk

• 10 dk

• 30 dk

• 45 dk tutulmuş

• En içteki eldivenden kültür 
alınmış



Sonuçlar 

5, 30 ve 45 dakika süreyle  
kontamine sıvıya maruz kaldıktan 
sonra tek kat veya çift kat lateks 
eldivene göre bariyerli eldiven 
daha az bakteri geçiriyor

Çift kat eldivenin bariyerli 
eldivene göre koruyucu etkisi 
daha sınırlı



• İç kısmı klorheksidin içeren antimikrobiyal eldiven

• Ameliyatta kullanılmış antimikrobiyal olan ve olmayan eldivenlerde 
bakteri sayısını belirlemek

• Kullanılmış eldivenlere sıvı doldurulup kültür alınmış

• Perforasyon değerlendirilmiş
• %14 (4/29)
• 3 cerrah fark etmemiş, 1’i fark etmiş



Sonuçlar 

• Antimikrobiyal cerrahi eldiven 
ameliyat süresince cerrahın 
elindeki florayı baskılamakta

• Eldiven delinse bile bu 
eldivenin kullanımı bakteriyel 
kontaminasyonu önlemekte

• Bu durum CAI riskini azaltabilir



• Simulasyon çalışması

• Bariyerli ve lateks eldiven 
karşılaştırılmış

• HIV içeren enjektör ile eldivende 
delikler açılmış

• Mikrotüplerde HIV varlığı 
araştırılmış

• Doku kültürü yapılmış



Sonuçlar 



Sonuçlar

Antimikrobiyal eldiven 
simule eldiven delinme 
modelinde kanla bulaşan 
virüs geçiş riskini 
azaltmada belirgin etkili 
(p<0,01)



Klorheksidin-diglükonat ile kaplanmış bir 
antibakteriyel cerrahi eldivenin, 3 saatlik bir 
süre zarfında yerleşik el florasını önemli ölçüde 
bastırabildiği gösterilmiştir

• G-Bact (antimikrobiyal cerrahi eldiven) in vitro
simüle modelde dezenfekte edici olduğu

• Cerrahi bölgenin gerçek cerrahi koşullar altında 
kirlenmesini azaltarak hastanın güvenliğini 
artırabilir 

Hedefin CAI olduğu klinik çalışmalar ile teyit edilmelidir

Antimikrobiyal eldiven ile 5 dk temas sonrasında, 
referans eldivene göre ortalama 6.24 log10 (S. aureus) 
ve 6.22 log10 (K. pneumoniae) azalma elde edilmiş



Dezavantajları 

• Maliyet 

• Ameliyat sırasında manüplasyonda zorluk

• Yalancı güven hissi???

• Tanının bilinmediği durumlarda cerrahi 

ekibin davranışı nasıl olur?


