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1. AMAÇ
Fertillife Hastanesi ameliyathanesinde ameliyat sırasında hasta için kullanılacak steril alet ve
malzemelerin güvenli bir şekilde cerrahi alet masası üzerinde hazırlanması ve yerleştirilmesi ile
ilgili kurallan belirlemek.
2. KAPSAM
Ameliyat masası hazırlama sürecini kapsar
3. TANIMLAR
4. KISALTMALAR
5. SORUMLULAR
6. FAALİYET AKIŞI
6.1. Ameliyata girecek hemşire ameliyat sırasında yapılacak işlemlerle ilgili bilgi sahibidir.
Ameliyat salonu
hazırlanır.
6.2.

Mayo Masasının Hazırlığı

• Mayo masasi üzerine scrub hemşire tarafından sirküle hemşire yardımı ile masanin tamamini
kapatacak şekilde bacaklık geçirilir.
• Bacaklık üstüne ıslaklığı geçirmeyecek özellikte wrap, onun üstüne mayo masasını örtecek
büyüklükte steril örtü yerleştirilerek steril ortam oluşturulur.
• Tek kullanımlık örtü seti kullanıldığında, mayo masasına örtü setine ait bacaklık geçirilir.
İhtiyaç halinde üzerine bir kat daha örtü serilir.
6.3.

Mayo Masa Üzerine Steril Malzemelerin Yerleştirilmesi

 Ameliyat öncesi “MSÜ Malzeme Gönderme ve Alma Talimatı”na uygun olarak malzemeler
(cerrahi setler, tekli paketler, drapeler, steril gazlı bezler) temin edilir.
 Setin sterilizasyon tarihi, konteyner filtreleri ve kilit sistemi, diğer malzemelerin son kullanma
tarihi, paket/ambalajın yırtık, delik olup olmadığı, entegratör/indikatörde gerekli renk
değişikliğinin olup olmadığı kontrol edilir.
 Cerrahi setler sirküle hemşire tarafından “Cerrahi Setlerin Temini Açılması Ve MSÜye
Teslim Talimatı”na uygun olarak açılır.
 Scrub hemşire setin içindeki entegratördeki olumlu renk değişikliğini görerek seti mayo
masasına alır.
 Set içindeki aletler “Ameliyathane Sayım Talimatı”na uygun olarak sayılır.
 Cerrahi aletler kullanım sıklığına göre mayo masasına yerleştirilir.
 Kullanılma olasılığı olmayan ya da az kullanılacak aletler drape masasına yerleştirilir.
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 Mayo masası düzeni ameliyat türüne göre değişim gösterse de ilk kullanılacak olan bistüri, penset
ve makaslar ön tarafa, peanlar yan tarafa, ekartör ve diğer aletler arka sıraya gelecek şekilde
yerleştirilir.
 Tekrar kullanılmayacak aletler mayo masasından drape masasına alınarak, ameliyat bitimine
kadar steril olarak muhafaza edilir.
 Aletlerin sıralamasında ameliyatın seyrine göre gerekli yer değişikliği yapılabilir.
 Delici aletler varsa kılıfları ile drape masasına alınır.
 Mayo masası üzerinde gereksiz alet bulundurulmaz; az sayıda ve gerekli aletlerle çalışılır.
 Kullanılma olasılığı olan aletler drape masasında kullanıma hazır bekletilir.
 Çok sayıda setle ameliyata girilecek ise drape masası ve mayo masası sayısı artırılır.
 Hassas ve kırılabilecek özel alet ve ekipmanlar kullanılmadıkları

durumlarda drape

masasında bulundurulur.
 Scrub hemşire vaka başladıktan sonra aldığı tüm malzemeyi mayo masasına koymadan paketi
açıp entegratörü görür. Olumlu renk değişikliğini tespit eder ve mayo masasına alır.
 Steril olmayan malzemeye dokunulduğunda eldiven ve gerekirse gömlek değiştirilir.
 Mayo masasına alınan her türlü malzemenin sayımı “Ameliyathane Sayım Talimatı”na göre
sayımı yapılır.
6.4.

Steril Alanın Korunması

 Mayo masasının düzeninden scrub hemşire sorumludur.
 Mayo masası ameliyat odasının kapısından uzak tarafta bulunacak şekilde yerleştirilir, scrub
hemşire tarafından vaka için hazırlanır.
 Scrub hemşire vakaya verilen pozisyona göre mayo masasının yerini belirler. Bu genellikle
cerrahın çapraz karşısına gelecek şekildedir ve scrub hemşirenin sol tarafıdır.
 Scrub hemşire steril cerrahi ekibin mayo masasını kendi kontrolü dışında kullanmasına izin
vermez.
 Vaka süresince tüm steril alanın olduğu gibi alet masalarının da sterilliği korunur.
 Ameliyat süresince açılan tüm alet ve malzemeler drape masasına scrub hemşirenin kontrolünde
ve görüş alanı içinde açılır.
 Tüm vaka boyunca kullanılan delici ve kesiciler mıknatıslı kutularda mayo masasının en az
kullanılan uç kısmında biriktirilir.
 Hastanın ameliyat yeri kapatılmadan ve genel anestezi altındaki hasta ekstübe edilmeden mayo
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masasının sterilliği bozulmaz.
 Cerrahi işlem süreci sona erdikten sonra hasta ameliyat odasından çıkana cerrahi masaların
sterilitesi korunur.
7.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi
Salonunun Hazırlanması MSÜ’den Malzeme Gönderme ve Alma Talimatı Ameliyathanede Malzeme
Sayım Talimatı
Cerrahi Setlerin Temini Açılması Ve MSÜ ye Teslim Talimatı

