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Cerrahi giysilerde bulunması gereken 
özellikler

• Sıvı iticilik

• Sıvı geçirmezlik 

• Hava geçirgenliği

• Kullanım rahatlığı

• Giyim konforu

Giysi malzemesinin

• Bariyer etkinliği

• Konfor özellikleri

• Hasta ve personelin güvenliği

• Maliyeti

• Alerji yapmaması

• Toksik olmaması



Çok kullanımlık cerrahi giysiler

Giyim konforu iyi

Sıvı geçirgen
Bariyer etkisi 
gösteremiyor

Nem absorbsiyonu
çok düşük
Termofizyolojik
konforu çok zayıf

En sık kullanılan
İtici özellik de 
eklenebilmekte

Antistatik özellik 
sürekli hale 
getirilmiş
Çekmeye dayanıklı
Partikül yaymazlar

Pamuk Polyester Pamuk-polyester 
karışımı

Polyester-karbon 
karışımı



Tek kullanımlık cerrahi giysiler

Selüloz + polyester
Giyim konforu iyi

Bariyer etkisi iyi

En çok kullanılan
Orta kat bariyer görevi görüyor
Bariyer etkisi iyi

Ciddi konfor problemleri var

Yeterli koruyucu 
özellikleri yok
Giyim konforu iyi 
değil
Cerrahi bone, maske, 
galoş yapımında 
uygun

Spunlace SMS 
(Spunbond/Meltblown/Spunbond)

Spunbond



• Çok kullanımlık ameliyat önlüklerinin temizliğinin ve sterilizasyonunun 
tam olarak yapıldığına emin olanların oranı %28 iken, emin 
olmayanların oranı %58

• Tek kullanımlık ameliyat önlüklerinin faydalı olduğunu düşünenler 
%87

• Bu önlükleri büyük israf olarak görenlerin oranı %10

• %71’i bu önlüklerin çok pahalı olduğu görüşünde

• Tek kullanımlık ameliyat önlüklerinin çok kullanımlıklardan daha 
koruyucu olduğuna inananların oranı ise %91



Maliyet etkin mi?

• Yapılmış çok az çalışma var

• Genellikle cerrahi örtüler karşılaştırılmış

• Maliyetlerini karşılaştırmak zor
• Pek çok hastane çamaşırhane hizmetlerinde hizmet alımı yapıyor



• Çok kullanımlık ve tek kullanımlık paketler 

• Tek kullanımlık pakette
• 4 önlük, 6 havlu, 4 örtü, el kurulama bezi 

• Çok kullanımlık paket maliyeti: 49,76 ARS (Arjantin pesosu)

• Tek kullanımlık paket maliyeti: 20-35 ARS

• Ayda tek kullanımlık paket gerektiren 200 ameliyat 
• Yıllık kazanç 35 424 ARS



Maliyet: Neden?

• Çok kullanımlık paket maliyetini oluşturanlar
• Yıkanması
• Sterilizasyonu
• Tamir için kullanılan yamalar
• Örtülerin uzatılması için ek parçalar
• Teknik personelin maaşı
• Temizleyen ve toplayan personelin maaşı

• Dahil edilmeyenler
• Sterilizasyon sisteminin bakımı
• Yeterli yıkanan önlük/örtü olmadığı için ertelenen/iptal edilen ameliyatlar
• Örtüler içine konup kaybolan forsepsler
• Tamir ve bakım masrafları





Maliyet hesabı

• Satın alınan fiyatı

• Yıkama/kurutma

• Sterilizasyon

• Transfer

• Atık ücreti







• Fayda/maliyet oranı açısından 
Eğer yüksek fiyatlı tek 

kullanımlık set dikkate alınırsa çok 
kullanımlık olan daha iyi bir 
seçenek

Eğer orta fiyatlı tek 
kullanımlık dikkate alınırsa tek 
kullanımlık set daha iyi bir seçenek

0,906:Maliyeti faydasından daha 
yüksek gibi görünse de uygun değil 
dedirtmez



Yeniden kullanılabilir önlükler, 
enerji tüketiminde% 28, 
sera gazı emisyonlarında % 30, 
mavi su tüketiminde% 41 ve 
katı atık üretiminde% 93 
azalma gösterdi

Yeniden kullanılabilir giysi 
sistemlerinin seçilmesi, tek 
kullanımlık giysi 
sistemlerinin seçilmesine 
kıyasla önemli çevresel 
faydalar sağlayabilir



Sonuç: Hangisi?

???

Çok kullanımlıkların maliyeti :
Enerji,  su, elektrik, eleman, atık su, 
dikiş, tamirat, yıkama, leke giderme, 
kurutma, paketleme, sterilizasyon

Tek kullanımlıkların yıkama, yeterli 
temizlenememe gibi sorunları yok
Hasta ve cerrahi ekibin güvenliği ve sağlığı

Az sayıda giysinin 
sterilizasyonu, ıslak çıkması, 
ameliyat iptali

Tek kullanımlık önlüklerin fiyatı
Atık maliyeti



Sonuç 

• Maliyet hesaplanması zor
• Çoklu nedenlerle

• İleri teknoloji ile tek kullanımlık önlüklerin birim fiyatının düşürülmesi 
ile daha farklı görüşler oluşabilir



Sonuç 

• Son 5 ila 10 yıl boyunca geniş çaplı konfor, koruma veya ekonomi 

çalışmalarının aktif olarak yürütülmemiştir

• Bu nedenle, hem yeniden kullanılabilir maddeleri hem de tek 

kullanımlık sistemlerin değerlendirilmesi zor






