
edikal eldiven kullan›m›, esas olarak sa¤l›k personeli ve hastan›n tafl›nabilir infek-

te edebilen mikroorganizmalardan korunmas›n› sa¤lamay› amaçlamaktad›r. Bu ko-

ruma tek yönlü de¤il, hastadan hastaya, hastadan sa¤l›k personeline veya sa¤l›k perso-

nelinden hastaya geçifli engelleyecek tüm yolaklar›n kesilmesini içerir ve bu amaçla el

y›kaman›n, asla yerine geçmeyecek ama önemli bir yard›mc› unsurudur. Say›lan hedefe

ek olarak kemoterapi eldivenleri kullan›m›nda oldu¤u gibi, sitotoksik ürünlerle temas

sonucu geliflebilecek zararlardan çal›flan›n korunmas› yine medikal eldiven kullan›m›

hedefleri içinde say›lmal›d›r.

Eldiven kullan›m›n›n bugünkü yayg›nl›¤›n›n ortaya ç›k›fl›ndaki tarihsel önem insan

immünyetmezlik virüsü (HIV) ve buna ba¤l› olarak ortaya ç›kan edinilmifl immün yet-

mezlik sendromu (AIDS) epidemisine aittir. 1987-1988 y›llar›nda, öncesinde baz› pato-

jenlerle infekte ya da yüksek hepatit B riski tafl›yan hastalara verilen bak›mla s›n›rl› sa-

y›labilecek eldiven kullan›m›, sonras›nda HIV baflta olmak üzere kan yoluyla bulaflabile-

cek mikroorganizmalar›n bulafl›n›n önlenmesi amaçl› genifl bir kullan›ma ulaflm›flt›r.

Öyle ki, kan ve kan ile kontamine vücut s›v›lar›yla temas›n oluflabilece¤i tüm hasta ba-

k›m faaliyetleri, kan d›fl›nda mukoza ve bütünlü¤ü bozulmufl deri gibi infeksiyon bulafl›

riski olan temaslar ve salg›n durumlar›nda eldiven kullan›m›, kiflisel koruyucu ekipman

flartlar›n›n içerisindeki yerini al›r.

ELD‹VEN KULLANIM ‹LKELER‹

Hangi durumlarda eldiven kullan›m›n›n gerekti¤i ve uygun eldiven türü gibi ana il-

keleri do¤ru belirlemek, eldiven kullan›m›nda hedeflenen sonuçlara ulaflmakta esas yol-

lardan birini oluflturmaktad›r. Do¤ru uygulamalarla beklenen sonuçlara ulaflmak müm-

künken gereksiz ve yanl›fl eldiven kullan›m›, istenmeyecek sonuçlar›, örne¤in dikkatsiz

davran›fllar ve çevre kontaminasyonlar› gibi, ayn› zamanda da ekonomik aç›dan ek bir

yükü beraberinde getirmektedir.
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1. Afla¤›daki durumlarda eldiven kullan›lmas› gerekli de¤ildir;

a. Hastan›n vücut s›v› ve sekresyonlar› ile temas olas›l›¤›n›n olmad›¤› direkt hasta

temas› gerektiren ifllemler;

• Tansiyon ölçümü,

• Vücut ›s›s› ve nab›z ölçümü,

• Subkütan ve intramusküler enjeksiyon,

• Hastan›n giydirilmesi, banyo yapt›r›lmas›,

• Hastan›n tafl›nmas›,

• Sekresyonsuz göz ve kulak muayenesi,

• Kan s›z›nt›s›n›n olmad›¤› damar yolu kontrolü.

b. Hastan›n vücut s›v› ve sekresyonlar› ile temas olas›l›¤›n›n olmad›¤› indirekt has-

ta temas› gerektiren ifllemler;

• Telefon kullan›m›,

• Hasta kart›, dosyas›, günlük gözleminin doldurulmas›,

• Hastaya oral tedavi verilmesi,

• Hastaya yeme¤inin verilmesi ve sonra toplanmas›,

• Hasta yata¤›n›n çarflaf›n›n ç›kar›lmas› ve yeniden tak›lmas›,

• Noninvaziv mekanik ventilasyon aletlerinin, oksijen kanülünün tak›lmas›,

• Hasta mobilyalar›n›n yerlerinin de¤ifltirilmesi. 

2. Temiz, steril olmayan tek kullan›ml›k eldiven giyilmesini gerektiren ifllemler

(hastan›n kan, vücut s›v› ve sekresyonlar›, ç›kart›lar›yla ve vücut s›v›lar›yla gözle gö-

rülebilir düzeyde kirlenmifl eflyas›na temas gerektiren ifllemlerde)

a. Hastan›n kan, vücut s›v› ve sekresyonlar›, ç›kart›lar› ile ve vücut s›v›lar›yla gözle

görülebilir düzeyde kirlenmifl eflyalarla direk temas gerektiren ifllemlerde;

• Kanla temas,

• Bütünlü¤ü bozulmufl cilt ve mukoz membranla temas,

• Yüksek düzeyde infeksiyöz ve tehlikeli organizman›n potansiyel varl›¤›,

• Epidemik veya acil durumlar,

• ‹ntravenöz damar yolu tak›lmas› ve ç›kart›lmas›,

• Kan al›nmas›,

• Venöz hatt›n sonland›r›lmas› ifllemi,

• Pelvik ve vajinal muayene,

• Endotrakeal tüplerin aç›k aspirasyon ifllemi.
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b. Hastan›n kan, vücut s›v› ve sekresyonlar›, ç›kart›lar› ile ve vücut s›v›lar›yla gözle

görülebilir düzeyde kirlenmifl eflyalarla indirekt temas gerektiren ifllemlerde;

• Kusmuk içeren kab›n boflalt›lmas›,

• Aletlerin tutulmas›, temizlenmesi,

• At›klar›n ellenmesi,

• Vücut s›v› döküntülerinin temizlenmesi.

c. Steril eldiven giyilmesini gerektiren ifllemler;

• Herhangi bir cerrahi ifllem,

• Vajinal do¤um,

• ‹nvaziv radyolojik ifllemler,

• Santral damar yolu aç›lmas›, kateter yerlefltirilmesi ifllemi,

• Total parenteral nütrisyon haz›rlanmas›,

• Kemoterapötik ajanlar›n haz›rlanmas›.

Eldiven kullan›m› s›ras›nda unutulmamas› gereken önemli baz› noktalar ise flöyle s›-

ralanabilir; 

• Eldiven giyilmesi öncesi ve sonras› el y›kama kesinlikle aksat›lmamal›d›r.

• Eldivenler tekrar kullan›lmamal›d›r.

• Eldivenlerin y›kanmas› ya da dezenfeksiyonu uygun de¤ildir.

• Eldivenler kifliler aras› paylafl›mda olmamal›d›r.

• Bilinen ya da ortaya ç›kan lateks allerjisi durumunda di¤er sentetik malzemeler-

den yap›lm›fl eldivenler seçilmelidir.

• Y›rt›lma veya delinme durumunda eldiven mutlaka de¤ifltirilmelidir.

ELD‹VEN SEÇ‹M‹NDE D‹KKATE ALINACAK UNSURLAR

• Kullan›lacak eldiven yap›lacak ifl ile ilgili yeterli fiziksel ve biyolojik koruma düzeyi

sa¤lamal›d›r. Basit bir muayene iflleminden kimyasal temas› olan ya da travma aç›s›ndan

yüksek risk tafl›yan ifllemlere göre eldiven seçimleri de¤ifliklik gösterecektir. Ulusal/ulus-

lararas› olarak istenen, bu aç›lardan uygulanm›fl testlerde baflar›y› kan›tlayan standartla-

r›n eldiven seçiminde göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir. Ülkemizde TS EN 455-

1 ve 2 standard› medikal muayene ve cerrahi eldivenlerde gereken flartlar›n sa¤land›¤›-

n›n ifadesi olarak kabul edilir. AQL (kabul edilebilir kalite seviyesi) seçilen örnekler için-

den kaç tanesinin hatal› olabilece¤inin belirlenmesi amac›yla yap›lan bir testtir ve medi-

kal düzeyde kullan›lacak eldivenlerde AQL seviyesinin 1.5 olmas› beklenir.

• Uyum, rahatl›k ve dokunma hassasiyetinin korunuyor olmas› seçimi etkileyecek

önemli bir unsurdur.

• Yap›lacak ifllemin baflar›s›n› etkileyebilece¤inden iyi kavrama ve eldivenin kolayca

giyilebilmesi aranacak di¤er bir özelliktir.
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• Allerji gelifliminin ve kullan›ma ba¤l› di¤er yan etkilerin ortadan kald›r›labilmesi

amac›yla eldivende düflük protein içeri¤i ve kimyasal kal›nt›n›n minimum düzeyde ol-

mas› istenmelidir.

ELD‹VEN ÇEfi‹TLER‹

Lateks Eldiven

Lateks eldiven, oldukça dayan›kl› olmas›, dokunma hassasiyetini kaybettirmemesi,

esnekli¤i ve giyimde kolayl›¤› ile çal›flmada konfor sa¤layan ve bu nedenlerle de özellik-

le cerrahlar taraf›ndan tercih edilen bir eldiven türüdür. Ancak kullan›m›nda geliflebilen

cilt irritasyonu, k›zar›kl›k ve lateks allerjisi istenmeyen özellikleri içinde say›labilir.

Lateks allerjisi: Lateks eldiven kullan›m› ile üç tür istenmeyen reaksiyon ortaya ç›-

kabilir. Bunlarda irritan kontakt dermatit, deride döküntü, papül, kuruma, k›zarma, pul-

lanma ve çatlama ile kendini gösterir. S›kl›kla el kremi, kalan sabun art›klar›, pudra, s›-

cakl›k ve pH dengesizli¤i, dezenfektanlar ve el y›kamada eksiklik neden olarak karfl›m›za

ç›kar. Tip IV afl›r› duyarl›l›k bir di¤er istenmeyen reaksiyondur. Temastan 48-96 saat son-

ra ortaya ç›kan egzama ile belirir. Gelifliminde ana neden, örne¤in karbamatlar gibi el-

diven yap›m›nda kullan›lan kimyasallard›r. Tip I afl›r› duyarl›l›k-lateks protein allerjisi

ise bölgesel kafl›nt›, yanma, rahats›zl›k hissi, rinit, ürtiker bulgular› verebilece¤i gibi, as-

t›m ata¤› gibi durumlara hatta nadiren de olsa 5-60 dakika içerisinde anafilaksiye kadar

varabilen sonuçlar do¤uran ciddi bir istenmeyen etkidir.

Tip I afl›r› duyarl›l›k genel nüfusta %1’den az olmakla birlikte daha yüksek oranlar›n

görüldü¤ü baz› risk gruplar› da tan›mlanm›flt›r. Sa¤l›k çal›flanlar› bu risk tan›mlamas›-

n›n içindedir ve görülme oran› %2.8-16.9 olarak belirtilmektedir. Kullan›c›n›n bu konu-

da t›bbi öykü veriyor olmas› dikkat edilmesi gereken önemli bir göstergedir. Uygulana-

bilecek deri testi, allerjen ve buna maruziyette geliflecek yan›t› ortaya koyabilir. Lateks

allerjisi mevcudiyetinde en ak›ll›ca yol lateks proteinlerinden kaç›nmak ve bunu içerme-

yen ürünlerin kullan›m›na gitmektir. 

Nitril Eldiven

Lateks ve vinil eldivenlere k›yasla çok daha yüksek kimyasal dayan›kl›l›k ve güç ile

birlikte esneklik ve yumuflak bir dokunufl sa¤lar. Lateks ve protein içermemesi ve lateks

içerikli eldivenlere göre üç kat daha fazla delinmeye dayan›kl› olmas› di¤er avantajlar›n-

dand›r. Kan yoluyla bulaflabilecek patojenlere ve kimyasallara karfl› yüksek koruma özel-

li¤i ile travma ünitelerinde, onkoloji, eczane, laboratuvar gibi kimyasal temas riski yük-

sek alanlarda tercih sebebidir. Bir dezavantaj› pahal›l›¤›d›r.

Vinil (PVC) Eldiven

Uygun maliyeti, konforu, yumuflakl›¤›, lateks içermiyor oluflu ve ucuzlu¤u avantajla-

r›ndand›r. Ancak standart bir koruma sa¤lar ve dayan›kl›l›¤›ndaki düflüklük, hassasiyet

gerektiren ifllerde duyarl›l›¤› azalt›yor olmas› dezavantajlar›d›r. Bu nedenle yüksek risk-

li, tehlikeli durumlarda ve kimyasal temas› gerektirecek ifllemlerde kullan›m› uygun de-

¤ildir.
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Neopren/Poliizopren Eldiven

Neopren eldiven lateks içermemekle birlikte lateks eldiven kadar iyi bariyer özelli¤i,

uyum ve dokunma hassasiyetinin korunmas›n› sa¤lar. Yine poliizopren eldiven de aller-

jen lateks içermeyen bir lateks eldiven olarak kabul edilir. Polimer iç kaplama sayesin-

de ›slak ya da kuru ele giyilmeleri oldukça kolayd›r. Ancak pahal› olufllar› en büyük de-

zavantajlar›d›r. 

UYGULAMA ALANLARINA GÖRE ELD‹VENLER

Hasta Muayene Eldiveni

Yukar›da belirtilen materyallerden üretilmifl ve hastan›n muayenesi ya da difl hekim-

li¤inde dolgu uygulamas›, difl temizli¤i ve bunun gibi di¤er dental ifllemler s›ras›nda

kullan›lan eldivenlerdir. Bunun d›fl›nda kemoterapi eldivenleri gibi özellikli alanlarda

kullan›lacak eldivenler de bu grup alt›nda an›labilir. Kemoterapi eldiveni, muayene ve

cerrahi eldivenlerle ayn› özellikleri tafl›makla birlikte maruz kal›nacak kimyasala karfl› di-

rencin gösterilmifl olmas›n› özellikle gerektirir.

Cerrahi Eldiven

Cerrahi eldivenler ameliyathane ortam›nda kiflisel koruyucu ekipman›n bir parças›

olarak steril flekilde kullan›ma sunulan ve alt kategorilerine göre farkl› özellikler göste-

ren eldivenlerdir. Bu kullan›m alan›, hassasiyetin korunmas›, eldiven boyutu ve ele uy-

gunlu¤un muayene eldivenine oranla daha çok önemsenmesini gerektirir. Cerrahi kul-

lan›mdaki eldivenlerin her iki el için de anatomik flekline uygun haz›rlanm›fl olmas› bek-

lenir. Alt gruplar›na göre cerrahi eldivenler flöyle s›ralanabilir: 

Mikrocerrahi eldivenleri: ‹fllem sürecinin etkin geçmesi amac›yla baz› alanlar›n,

özellikle parmak uçlar›n›n di¤er bölgelere göre ince oluflu bu eldiven için ay›r›c› bir özel-

liktir.

Ortopedik cerrahi eldivenleri: Di¤er cerrahi eldivenlerine k›yasla büyük, kal›n ve

delinmeye karfl› daha dayan›kl› eldivenlerdir.

Otopsi eldivenleri: Ortopedik cerrahi kullan›mdaki eldivenlere benzer özelik tafl›rlar.

Radyasyon azalt›c› cerrahi eldiven: ‹nfektif ajanlara karfl› bariyer oluflturma özelli-

¤i yan› s›ra radyasyon kullan›m› gerektiren cerrahi ifllemlerde cerrah›n radyasyon maru-

ziyetini de azaltan eldivenlerdir. 

Eldiven kullan›m›nda yard›mc› unsurlar için söylenebilecekler ise flöyle özetlene-

bilir;

Eldiven gömlekleri: Cerrahi s›ras›nda delme veya kesme sonucu yaralanma riskini

azaltarak veya ter emici özellik göstererek ek bir koruma sa¤larlar. Eldivenler gibi bun-

lar›n da standartlar do¤rultusunda kullan›labilirlikleri s›nanm›fl olmal›d›r.

Eldiven kremleri: Cerrahi eldiven kullan›m›ndan önce cerrah›n kullanabilece¤i

kremlerdir, ayn› zamanda muayene eldiveni kullan›m›na da efllik edebilir. Bu kremler,

lateks ya da di¤er materyallerden yap›lm›fl eldivenlerde bozucu özellik göstermemeli ve

ya¤ bazl› olmamal›d›r.
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Ç‹FT ELD‹VEN KULLANIMI

Operasyon s›ras›nda çift eldiven uygulamas› cerrahlar taraf›ndan tercih edilebilen

bir kullan›m fleklidir. Bunda ana nedenin kan yoluyla bulaflan HIV, hepatit B ve C pa-

tojenleri için cerrahinin yaratt›¤› perkütan yaralanma sonras› bulafl›n›n artm›fl riski ol-

du¤u aç›kça anlafl›labilir. Perkütan yaralanma sonras› bulafl riski hepatit B için %6-30,

hepatit C için %4-10 ve HIV için %0.3’tür. Cerrahlarda hepatit B’nin normal popülas-

yondan üç kat daha fazla görüldü¤ü bilinmektedir. Cerrahi ifllemin belirgin olarak üç

saatten sonraya uzamas› kullan›lan eldivende delinme riskini belirgin olarak art›r›r.

Bu risk ortopedik cerrahi giriflimler ve ard›ndan gastrointestinal cerrahide en yüksek-

tir. Yap›lm›fl çal›flmalar›n sonucunda çift eldiven kullan›m›n›n bulafl› azaltt›¤› görül-

müfl, cerrahi ifllem s›ras›nda eldiven de¤ifliminin veya çift eldiven kullan›m›n›n öne-

rildi¤i belirlenmifltir.

PUDRA KULLANIMI

Eldivenin giyimini kolaylaflt›rmak ve yap›flmas›n› önlemek amac›yla eskiden beri m›-

s›r niflastas› ya da kalsiyum karbonat gibi maddeler kullan›lmaktad›r. Ancak gerek mu-

ayene gerekse cerrahi eldivenlerdeki bu kullan›m, iyi bilinen, allerji, plörit, miyokardit,

santral sinir sistemi irrritasyonu gibi istenmeyen etkilere yol açabilmektedir. Niflastan›n

lateks protein antijenlerine ba¤lanma kapasitesi ve bunun sonucunda allerjenlerin ser-

bestleflerek havay› kirletmesi söz konusudur. Pudral› eldiven kullan›m›nda pudras›z el-

diven kullan›m›na oranla bu kirlenme 5-10 kat daha fazla olmaktad›r. Havada serbest

haldeki allerjenlerin inhalasyonu ya da al›m› allerji, gözde irritasyon, hassasiyete sebep

olabilir. Ayr›ca pudra kullan›m›nda patojen mikroorganizmalara ba¤l› sa¤l›k çal›flan› ve

hasta aç›s›ndan riskin artt›¤› bilinmektedir. Bir baflka sorun, cerrahi ifllem sonras› peri-

toneal boflluk, kraniyal alan ya da ifllem yap›lan baflka alanlarda yap›fl›kl›k ve granülom

geliflmesidir. Pudraya ba¤l› oluflan granülomlar metastatik karsinom ile kar›flabilir. Cer-

rahi süreçte vücuda giren pudra immün sistem üzerinden inflamasyonu uyararak fibröz

bantlar ve yap›fl›kl›klara yol açar. Bu durum cerrahi sonras› ileus ya da üreme organla-

r›nda geliflen yap›fl›kl›klar›n sonucu k›s›rl›¤a neden olabilmektedir. Yabanc› cisim gibi

davranarak yara yeri infeksiyonu geliflimini kolaylaflt›rmas› ayn› zamanda cerrahi sonra-

s› yara iyileflmesini geciktirebilmesi veya yara alan›nda inflamasyonu art›rmas› istenme-

yen etkiler olarak karfl›m›zda durur. Tüm bu bilgiler ›fl›¤›nda Amerika Birleflik Devletleri

G›da ve ‹laç ‹daresi “Food and Drug Administration (FDA)” taraf›ndan da pudras›z eldi-

ven kullan›m› teflvik edilmektedir. 

MED‹KAL ELD‹VEN STANDARTLARI

Medikal eldivenlerin uygun materyal, ifllevsellik, koruyuculuk gibi aç›lardan test edi-

lerek ulusal/uluslararas› alanda kabul edilebilirli¤ini gösteren standartlard›r. 

FDA taraf›ndan flu anda tan›nan standartlar ASTM (American Society for Testing and

Materials) taraf›ndan oluflturulmufl testleri içerir.

Hasta muayene ve cerrahi eldiven için standartlar;

ASTM D5151: Medikal eldiven için delik tespit standart test metodu.
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ASTM D6319: Nitril muayene eldiveni için standart teknik flartnamesi.

ASTM D6124: Medikal eldiven üzerinde kal›nt› pudra standart test metodu.

ASTM D5250: Poli (vinil klorür) eldivenler için standart teknik flartnamesi. 

ASTM D3578: Kauçuk muayene eldiveni için standart teknik flartnamesi.

ASTM D3577: Kauçuk cerrahi eldiven için standart teknik flartnamesi.

Test Yöntemleri

ASTM D5712: Do¤al kauçuk ve ürünlerinin kullan›m› için sulu ekstrakte protein ana-

lizi standart test metodu.

ASTM D6499: Do¤al kauçuk antijenik protein ve ürünleri için immünolojik ölçüm

standart test metodu. 

ASTM D6124: Medikal eldiven üzerinde kal›nt› pudra standart test metodu.

ASTM D5151: Medikal eldiven için delik tespit standart test metodu.

FDA yönetimindeki uygulamalar›n yan› s›ra kabul edilen di¤er standart organizas-

yonlar› ve medikal eldiven için oluflturulmufl uygulamalar› flöyle verilebilir;

ADA: Amerikan Difl Birli¤i. 

ANSI: Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü. 

CAN: Kanada Ulusal Standard›.

EN: Avrupa Standard›.

ISO: Uluslararas› Standart.

ANSI/ADA76: Diflçilik uygulamalar› için nonsteril lateks eldiven

ADA Spec No:102: Diflçilik uygulamalar› için nonsteril nitril eldiven

ISO10282: Tek kullan›ml›k cerrahi eldiven özellikleri

ISO11193: Tek kullan›ml›k muayene eldivenleri özellikleri

AS/NZS 401: Tek kullan›ml›k muayene eldivenleri özellikleri

EN 455-1: Tek kullan›ml›k t›bbi eldivenler için deliksizlik özellikleri

EN 455-2: Tek kullan›ml›k t›bbi eldivenler için fiziksel özellikler.

CAN 20.27-M91: Steril veya tek kullan›ml›k steril olmayan t›bbi muayene eldivenleri. 

Test Standartlar›

ASTM D412: Vulkanize kauçuk ve termoplastik kauçuk ve termoplastik elastomerler-

gerilim için test yöntemleri.

ASTM D573: Kauçuk-bozulma için test yöntemi. 

ASTM D3767: Kauçuk ebat ölçümü.

ISO 2859: ‹nceleme özelliklerine göre örnekleme usul ve tablolar.
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ISO 37-94: (Kopma kuvveti saptamak için) çekme gerilme-flekil özelliklerini tespit et-

mek için test yöntemi.

ISO 188: Is› direnci ve h›zland›r›lm›fl yaflland›rma testleri. 

ISO 4648: Kauçuk için fiziksel testler. 

Son Kullan›m Tarihi

ASTM D7160: Medikal eldivenlerin son kullan›m tarihinin belirlenmesi için standart

uygulamas›.

ASTM D7161: Olgun medikal eldivenlerde tipik depo koflullar›nda gerçek son kulla-

n›m tarihinin belirlenmesi için standart uygulama 

Türk Standartlar› Enstitüsü taraf›ndan kabul edilen eldiven standartlar›

TS EN 455: Tek kullan›ml›k medikal eldiven için gerekli flartlar› ve testleri içerir. Bunlar;

• S›zd›rmazl›k,

• Boyutland›rma,

• Güç ve kal›nl›k,

• H›zland›r›lm›fl yafllanma öncesi ve sonras› maksimum esneklik,

• Biyolojik güvenlik özellikleri.

TS EN 455-1: Tek kullan›ml›k medikal eldiven için gereksinimleri ve delik tespiti test-

lerini içerir.

TS EN 455-2: Tek kullan›ml›k medikal eldiven için gereksinimleri ve çapraz bulaflma-

ya karfl› yeterli düzeyde koruma sa¤lamak için fiziksel özellikleri ve test yöntemleri içerir.

Kemoterapi eldivenleri için bu iki standarda ek olarak afla¤›daki standartlar gerek-

mektedir.

EN 455-3 standard›: Tek kullan›ml›k medikal eldivenler için biyolojik de¤erlendirme

özellikleri ve testlerini içerir. 

EN 374-1 standard›: Eldiven kullanacak kiflileri, kimyasal maddelere ve/veya mikro-

organizmalara karfl› korumak için gerekli kurallar› kapsar ve kullan›lacak terimleri tarif

eder.

EN 374-2 standard›: Kimyasal maddelere ve/veya mikroorganizmalara karfl› koruma

sa¤layan eldivenlerin nüfuziyete karfl› direnç tayini deney metodunu kapsar.

EN 374-3 standard›: Sürekli temas flartlar› alt›nda potansiyel olarak tehlikeli kimya-

sal maddelerin (gaz halinde olmayan) geçirgenli¤ine karfl› koruyucu eldiven malzeme-

lerinin direncinin tayinini kapsar.

EN 420 standard›: Eldiven tasar›m›, yap›l›fl›, eldiven malzemelerinin su geçifline di-

renci, zarars›zl›k, rahatl›k ve etkinlik için genel özellikleri ve ilgili deney ifllemlerini bü-

tün koruyucu eldivenlere uygulanabilen imalatç› taraf›ndan sa¤lanan iflaretleme ve bil-

giyi kapsar.

Medikal Eldiven Seçimi
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Medikal eldiven seçimi, eldiven kullan›c›s› olan sa¤l›k personelinin tercihinin de

do¤rultusunda, yap›lacak ifllemin gereksinimleri ve getirdi¤i risklerin bilincinde en uy-

gun eldivenin bulunmas›n› sa¤layacak bir süreç olmal›d›r. Bununla birlikte eldiven ya-

p›s› ve ifl güvenli¤i ile ilgili standartlar ve bu standartlara uygunluk, sat›n alma sürecin-

de oluflturulacak teknik flartnamenin önemli bir unsuru olarak belirmektedir. Medikal

eldiven al›m›nda, mutlak olarak sat›c› firma taraf›ndan eldivenin üretim maddesi, lateks

içerip içermedi¤i dolay›s›yla allerjik özelli¤i (hipoallerjik gibi bir tan›m içermemek üze-

re), pudra içerme durumu, steril ise sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi, AQL ve

di¤er fiziksel, biyolojik, bariyer özelliklerinin tan›m›n› içeren standartlar, kemoterapi el-

divenlerinde bunlara ek olarak temas edilecek kimyasalla ilgili güvenlik durumu bildi-

rilmifl olmal›d›r.
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