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l hijyeni; el y›kama, antiseptiklerle el y›kama,
antiseptiklerle ellerin ovulmas› veya cerrahi
el antisepsisini anlatmak için kullan›lan genel
bir terimdir.

E

Eller, sa¤l›k kurumlar›nda infeksiyonlar›n bulaﬂ›nda çok önemli bir role sahiptir. Hastane infeksiyonlar›n›n kontrolünde el hijyeni giderek
daha önem kazanmas›na ra¤men, halen tam olarak çözülmemiﬂ konular vard›r. Ayr›ca, pek çok
ülkede el hijyenine dair rehberler yay›nlanm›ﬂ
olmas›na ra¤men, sa¤l›k personelinin el hijyenine uyumunun iyi oldu¤unu söylemek mümkün
de¤ildir.
T›p tarihi incelendi¤inde, el y›kama ile infeksiyon hastal›klar›n›n önlenebildi¤ine dair veriler
XIX. yüzy›la kadar net olarak ortaya konulamam›ﬂ
olmakla birlikte, XIX. yüzy›l›n ortalar›nda Semmelweis’in sa¤l›k personelinin elleri ile hastaya
mikroorganizma bulaﬂabilece¤ini göstermesiyle
adeta ç›¤›r aç›lm›ﬂt›r. Semmelweis’in bu gözlemi
ayn› zamanda su ve sabunla el y›kamaya, el antiseptiklerinin üstünlü¤ünü ortaya koyan ilk bilimsel veri olmas› aç›s›ndan da ayr› bir önem taﬂ›maktad›r. Art›k günümüzde uzun zaman boyunca
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el hijyeni amac›yla kullan›lan su ve sabunun yerini, el antiseptikleri alm›ﬂt›r.
Hastane içerisinde yüksek virülans ve çoklu
ilaç direnci gösteren mikroorganizmalar›n hastalar aras›nda taﬂ›nmas› ve yay›lmas›nda kaynak
yaklaﬂ›k %40 oran›nda, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n kirli
elleridir. Yani hastane infeksiyonlar›n›n en az yar›s›, el hijyeni uygulamas›yla engellenebilir. Çal›ﬂmalar hastane infeksiyonlar›n›n en az üçte birinin önlenebilir nedenlere ba¤l› oldu¤unu gösterirken, ancak %6-9’unun önlenebildi¤ini ortaya
koymaktad›r. Özellikle antibiyotiklerin keﬂfi, modern dezenfektan ve eldivenlerin kullan›ma girmesi yanl›ﬂ bir güven hissine sebep olarak, el hijyeni uygulamas›n›n ihmaline neden olmuﬂtur. Bu
ihmal, hastane floras›n›n de¤iﬂmesine ve Acinetobacter, Stenotrophomonas, Pseudomonas türleri, metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve vankomisine dirençli enterokok (VRE) gibi dirençli
suﬂlar›n hastane ortam›na yerleﬂmesine yol açmaktad›r.
Yap›lan çal›ﬂmalar, hastane çal›ﬂanlar›n›n el
y›kaman›n önemini biliyor olmalar›na karﬂ›n, bunun davran›ﬂ biçimine dönüﬂtürülmesinde sorun
oldu¤unu göstermektedir. Ayr›ca, e¤itim seviyesinin yükselmesiyle basit ama yap›lmas› zorunlu
uygulamalara karﬂ› ilginin azalmas›, el hijyeni uygulamas›nda da görülmektedir.
DER‹ ANATOM‹S‹ ve FLORA
Deri yaklaﬂ›k olarak 1.5 m2’lik alana sahip vücudun en büyük organ› ve vücut savunmas›n›n
da en önemli silah›d›r. Normal insan derisi böl-
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1. Kal›c› Flora
Daimi flora olarak da an›lan kal›c› flora eleman› olan mikroorganizmalar, deride inatç› kolonizasyon halindedir. Bu mikroorganizmalar›n ço¤u derinin üst tabakalar›nda yerleﬂirken, %1020’si daha derin tabakalara yerleﬂir. Su ve sabunla yap›lan mekanik el y›kama iﬂlemlerinden
sonra bu bakteri toplulu¤unda azalma olmaz,
hatta bazen say›lar›nda art›ﬂ kaydedilir. Bu floran›n karakteristik üyeleri koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS), Micrococcus spp., Propionibacterium
spp. ve Corynebacterium spp.’dir. Bu mikroorganizmalar deri d›ﬂ›nda hastal›k oluﬂturmaz ve hastane infeksiyonlar›na sebep olmazlar.
2. Geçici Flora
Kontaminant flora olarak da tan›mlan›r. Hastaya ait kan, balgam gibi vücut s›v› ve sekresyonlar› ile kontamine araç ve gereçlerden sa¤l›k personelinin ellerine bulaﬂ›rlar. Bu mikroorganizmalar derinin yüzeyel k›sm›na yerleﬂir, deride uzun
süre yaﬂayamaz ve ço¤alamazlar. Ancak, hastadan hastaya bulaﬂacak kadar eller üzerinde canl›l›klar›n› koruma özelli¤ine sahip olduklar›ndan,
hastane infeksiyonu aç›s›ndan sorun yarat›rlar.
Hastaya temas öncesi ve sonras› uygulanacak el
hijyeni ile hastane kökenli mikroorganizmalar›n
bir hastadan di¤erine naklini büyük oranda önlemek mümkündür.
EL H‹JYEN‹N‹N AMACA GÖRE
KATEGOR‹LER‹
Hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesinde en
basit yöntem, el hijyenidir. Ancak el hijyeni hastane infeksiyonlar›n› önlemek d›ﬂ›nda, genel
halk sa¤l›¤› ve kiﬂisel hijyen aç›s›ndan da son
derece önemli bir yere sahiptir. Dolay›s›yla hem
medikal hem de sosyal yönü olan bir davran›ﬂ
biçimidir. Bu nedenle el hijyenini amaca göre
farkl› alt baﬂl›klarda incelemek gereklidir.
1. Sosyal El Y›kama
Günlük hayatta kiﬂinin farkl› amaçlarla kirli
veya kontamine el temas›n› gerektiren tüm iﬂlemlerden sonra ellerdeki kir ve kontaminant
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floray› uzaklaﬂt›rmak amac›yla su ve sabunla ellerin y›kanmas› iﬂlemidir. Bununla ellerdeki geçici floran›n ço¤u uzaklaﬂt›r›l›rken, kal›c› flora etkilenmez. Yenilecek g›dalar› ellemeden ve yemek yemeden önce, tuvalet sonras› eller kirlendikten sonra y›kanmal›d›r. Bu amaçla genellikle
antimikrobiyal özelli¤i olmayan su ve sabun kullan›l›r. Takiben, eller akan su alt›nda iyice durulanmal› ve ka¤›t havlu ile kurulanmal›d›r.
2. Hijyenik El Y›kama
Burada, ellerdeki kontaminant floran›n tamam›n›n ortadan kald›r›lmas› hedeflenir ki, bu
amaçla genellikle antimikrobiyal sabunlar tercih
edilir. Burada geçici flora elemanlar›n›n tamamen öldürülmesi hedeflenirken, kal›c› flora bakterileri az düzeyde de olsa etkilenmektedir. Hijyenik el y›kama, herhangi bir invaziv iﬂlemin yap›lmayaca¤› durumlarda hasta ile temas öncesi
ve sonras›, hastaya ait vücut s›v› ve sekresyonlar›n›n bulundu¤u kaplarla temas sonras› yap›lmas› gereken bir uygulamad›r.
3. El Dezenfeksiyonu
El dezenfeksiyonundan kas›t, ellerdeki geçici
floran›n etkili ve h›zl› bir ﬂekilde eliminasyonunun antiseptik özelliklere sahip bir dezenfektan
kullan›larak ortadan kald›r›lmas›d›r. Bu amaçla
genellikle alkol bazl› el dezenfektanlar› tercih
edilmektedir. Avuca al›nan 3-5 mL dezenfektan
ile ellerin kuruyana kadar ovulmas› iﬂlemidir.
4. Cerrahi El Antisepsisi
Burada amaçlanan, geçici floran›n tamamen,
kal›c› floran›n da olabildi¤ince ortadan kald›r›lmas›d›r. Ayr›ca, burada bu etkinin operasyon boyunca devam› da hedeflenmektedir. Bu amaçla
antimikrobiyal etkinli¤e sahip ajanlar tercih edilir ve kullan›lan ajana ba¤l› olarak süre de¤iﬂmekle birlikte, en az iki-üç dakika süreyle ellerin ve
dirsekler dahil ön kollar›n y›kanmas› gereklidir.
EL YIKAMA ve EL ANT‹SEPS‹S‹
END‹KASYONLARI
1. Ellerin;
• gözle görülebilir düzeyde kirli
• proteinasöz materyal ile
kontamine
• kan veya kanl› di¤er vücut
s›v›lar› ile kontamine

}

olmas›
durumunda

➱

gelere göre farkl› oranlarda aerobik mikroorganizma bar›nd›r›r. Kafa derisinde 1 x 106, aksillada 5 x 105, abdomen üzerinde 4 x 104 ve ön kollarda 1 x 104 koloni oluﬂturan birim (kob)/cm2
bakteri mevcuttur. Sa¤l›k personelinin ellerindeki toplam bakteri say›s› 3.9 x 104-4.6 x 106 aras›nda de¤iﬂmektedir. Deri floras› kal›c› veya geçici
olmak üzere iki türdür.
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Antimikrobiyal etkisi olan
veya olmayan su ve sabunla
y›kanmas› gereklidir
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2. Ellerde gözle görülebilir kirlenme yoksa,
rutin olarak alkol bazl› el dezenfektanlar›n› kullanmak ellerin dekontaminasyonu için yeterlidir.
Alternatif olarak, antimikrobiyal su ve sabunla
ellerin y›kanmas› yeterlidir.
3. Hastalarla direkt temas öncesinde,
4. Santral venöz kateter (SVK) takarken, steril
eldiven giymeden önce,
5. Cerrahi iﬂlem gerektirmeyen, üriner kateter, periferik vasküler kateter veya di¤er invaziv
giriﬂimler gibi giriﬂimler öncesinde,
6. Hastan›n sa¤lam cildiyle temas sonras›nda,
7. Ellerde gözle görülebilir kirlenme olmad›¤›
durumlarda, hastan›n vücut s›v› ve sekresyonlar›, mukoz membranlar, bütünlü¤ü bozulmuﬂ cilt
ve yara pansuman› ile temas sonras›nda,
8. Hasta bak›m›nda kontamine vücut alan›ndan temiz vücut alan›na geçiﬂ s›ras›nda,
9. T›bbi cihazlar dahil hastan›n yak›n çevresindeki cans›z yüzeylerle temas sonras›nda,
10. Eldivenlerin ç›kar›lmas› sonras›nda,
ELLER DEKONTAM‹NE ED‹LMEL‹D‹R.

11. Yemek yemeden önce ve sonra eller antimikrobiyal özelli¤i olan/olmayan su ve sabunla
y›kanmal›d›r.
12. Antimikrobiyal emdirilmiﬂ ›slak mendiller, ellerin antimikrobiyal özelli¤i olmayan su ve
sabunla y›kanmas›na alternatif olabilir.
13. Bacillus anthracis’e temas ﬂüphesi veya kan›tlanm›ﬂ temas durumunda antimikrobiyal
özelli¤i olan veya olmayan su ve sabunla eller
y›kanmal›d›r. Bu gibi ﬂartlar alt›nda elleri y›kaman›n ve sudan geçirme, alkol, klorheksidin,
iyodofor ve di¤er antiseptik etkili ajanlar›n
sporlara karﬂ› aktivitesi düﬂük oldu¤undan özellikle önerilir.
14. Sa¤l›k kurumlar›nda alkol bazl› olmayan
el ovma solüsyonlar›n›n rutin kullan›m›yla ilgili
bir öneride bulunmak henüz mümkün de¤ildir
(çözüme ulaﬂmam›ﬂ konulardand›r).
EL H‹JYEN‹ TEKN‹⁄‹
Sosyal el y›kama amaçl› olarak, su ve sabunla
eller y›kan›rken, su ile el ›slat›ld›ktan sonra önerilen ürün miktar› ellere uygulan›r ve en az 15 saniye eller birbiriyle ovuﬂturulur ve el ve parmaklar›n tüm yüzeyleri ovuﬂturulur. Su ile durulan›r,
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tek kullan›ml›k havlu ile kurulan›r, muslu¤u kapatmak için havlu kullan›l›r. S›cak su kullanmamaya çal›ﬂmak, tekrarlayan kullan›mlarda artan
dermatit riski aç›s›ndan önerilir. S›v›, kal›p, yaprak veya toz formundaki antimikrobiyal özelli¤i
olmayan su ve sabunla eller y›kanabilir. Kal›p
sabun kullan›ld›¤›nda drenaj›n kolay oldu¤u sabunluklar ve küçük sabun kal›plar› kullan›lmal›d›r. Çok kullan›ml›k havlular uygun de¤ildir.
Hijyenik el y›kama için, antimikrobiyal özelli¤i olan sabunla benzer iﬂlemin yap›lmas›, takiben tek kullan›ml›k havlu ile ellerin kurulanmas›
gereklidir.
El dezenfeksiyonu amac›yla alkol bazl› el dezenfektan› solüsyonu ile elleri dekontamine
ederken, solüsyon bir elin avucuna konur, eller
birbirine sürülerek tüm yüzeyleri solüsyon ile
kaplan›r ve eller kuruyana kadar ovulur. Kullan›lacak miktar için, kullan›lan ürünün üretici firma
önerilerine uyulur.
Cerrahi el antisepsisi amac›yla yüzük, saat ve
bilezik cerrahi el y›kama öncesinde ç›kar›l›r. T›rnaklar›n alt›ndaki debris, akan su alt›nda t›rnak
temizleyici ile temizlenir. Antimikrobiyal sabun
veya alkol bazl› solüsyonlar ile el hijyeni, persistan aktivite sa¤lanmas› aç›s›ndan gereklidir. Antimikrobiyal sabunla cerrahi el antisepsisi yap›l›rken, eller ve ön kollar üretici firman›n önerileri
do¤rultusunda genellikle iki-alt› dakika f›rçalan›r.
Daha uzun süreli f›rçalama gerekli de¤ildir. Alkol
bazl› solüsyonlar›n cerrahi el antisepsisi amac›yla kullan›m›nda, eller ve ön kollar önce antimikrobiyal özelli¤i olmayan su ve sabunla y›kanmal›, kurulanmal› ve sonras›nda alkol bazl› solüsyon
eller ve ön kollara uygulanmal›, tamamen kuruduktan sonra steril eldiven giyilmelidir.
EL H‹JYEN‹NE UYUMU ETK‹LEYEN
FAKTÖRLER
1. El Hijyenine Uyumsuzluk Risk Faktörleri
• Hemﬂire d›ﬂ› sa¤l›k personeli olmak,
• Erkek cinsiyet,
• Yo¤un bak›m ünitesinde çal›ﬂ›yor olmak,
• Eldiven/önlük giyilmesi,
• Çapraz bulaﬂ riskinin yüksek oldu¤u aktiviteler,
• Hasta bak›m›n›n her saati baﬂ›na el hijyeni
gerektiren iﬂlemlerin say›s›n›n çoklu¤u.
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2. El Hijyenine Uyumsuzluk Nedeni Olarak
‹fade Edilen Faktörler
• El y›kama ajanlar›n›n kuruluk ve irritasyona
sebep olmas›,
• Lavabolar›n yerleﬂimindeki uygunsuzluk/lavabo yoklu¤u, azl›¤›,
• Sabunun ve ka¤›t havlunun bulunmay›ﬂ›,
• Yetersiz zaman/yo¤un iﬂ yükü,
• Hasta ihtiyaçlar›na öncelik verilmesi,
• Konuyu düﬂünmemek/unutkanl›k,
• El hijyeninin, hasta ile sa¤l›k personeli iletiﬂiminde kesintiye sebep olmas›,
• Hastadan infeksiyon edinme riskinin düﬂüklü¤ü,
• Rehber ve protokollerin eksikli¤i,
• Eldiven giyilmesinin el hijyeni yerine kullan›labilirli¤ine dair inan›ﬂ,
• K›demlilerdeki model oluﬂturma eksikli¤i,
• El hijyeninin de¤erini kavrayamamak,
• Önerileri kabul etmemek,
• Sa¤l›k bak›m›yla iliﬂkili infeksiyon oranlar›nda el hijyeni uyumunun art›ﬂ›n›n sa¤lad›¤›
katk› konusunda bilimsel veri eksikli¤i.
3. El Hijyenine Uyumsuzlu¤a Yol Açan
Ek Sorunlar
• Bireysel veya kurumsal seviyede el hijyeninin art›r›lma çabalar›na eksik kat›l›m,
• El hijyenine model oluﬂturacak kiﬂilerin azl›¤›/yoklu¤u,
• El hijyenine uyan ve uymayan personel aras›nda idari cezalar›n eksikli¤i,
• Kurumsal güven ortam›n›n eksikli¤i.
EL ANT‹SEPS‹S‹NDE KULLANILACAK
ÜRÜNLER
El antisepsisi amac›yla kullan›lacak ürünlerin
etkinli¤i ortam›n fiziki ﬂartlar›na, ortamdaki organik ve inorganik maddelere ba¤l› olarak de¤iﬂebilir. Bu nedenle de ister hijyenik, isterse cerrahi el y›kamada, varsa önce ellerdeki görünür kirlerin mekanik su ve sabunla yap›lan y›kama iﬂlemiyle uzaklaﬂt›r›lmas› gereklidir.
1. Sabun
Sabunlar sodyum ya da potasyum hidroksidin ya¤ asidi esterlerinden oluﬂan deterjan baz-
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l› maddelerdir. Kal›p sabun formuna ilaveten, s›v› ya da ka¤›t gibi ince formlarda da tek kullan›ml›k hali mevcuttur. Temizlik özelli¤i deterjan
özelli¤ine ba¤l›d›r ve deriden kirleri ve organik
maddeleri uzaklaﬂt›r›r, bu esnada bakterilerin
de bir k›sm› uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ olur.
2. Alkol
Alkol bazl› el antiseptikleri, protein denatürasyonu yoluyla etkili olur ve gram-pozitif ve
gram-negatif mikroorganizmalara, mikobakterilere ve birçok virüse karﬂ› güçlü ve h›zl› öldürücü etkilidir. Özellikle zarfl› virüsler alkollere karﬂ› çok duyarl›d›r. ‹zopropanol, etanol, n-propanol veya bunlardan herhangi ikisinin kombinasyonu ﬂeklinde bulunmaktad›r. %60-95’lik konsantrasyonlar› en yüksek etkilidir. ‹çerikteki alkol miktar›n›n daha yüksek olmas› ile su oran›
azald›¤›ndan, denatürasyon özelli¤i azal›r. Ellerde kuruluk ve dermatit oluﬂturma riskini azaltmaya yönelik içeri¤e ilave edilecek yumuﬂat›c›lardan yararlan›labilir. Alkolün yan›c› olmas› nedeniyle kullan›l›rken ve depolan›rken dikkatli
olunmas› gerekmektedir.
3. Klorheksidin
Bakterilerde hücre duvar›n› y›kar ve sitoplazmik membran› bozarak etkili olur. Geniﬂ spektrumlu bir ajan olup, gram-pozitif bakterilere karﬂ› aktivitesi, gram-negatif mikroorganizmalar ve
funguslardan daha azd›r ve tüberküloz basiline
minimal etkilidir. Bakteri sporlar›na karﬂ› etkisizdir. ‹n vitro olarak herpes simpleks virüs
(HSV), insan immünyetmezlik virüsü (HIV), sitomegalovirüs (CMV), respiratuar sinsityal virüs
(RSV) ve influenza virüs gibi zarfl› virüslere etkin olmas›na karﬂ›n, rotavirüs, adenovirüs ve enterovirüs gibi zarfs›z virüslere düﬂük aktivite
göstermektedir. Antibakteriyel etkisi alkollerden daha zay›f olmakla birlikte, yüzeylere olan
afinitesinden dolay› kal›c› etkisi çok güçlüdür.
Derinin stratum korneum tabakas›na ba¤lanarak
alt› saat gibi uzun bir süre kal›c› etkinlik yarat›r.
4. Heksaklorofen
Heksaklorofen klorlanm›ﬂ bir bisfenoldür.
Toksik yan etkileri nedeniyle s›k kullan›lmayan
bir üründür. Bakteriyostatik etkinli¤iyle, S. aureus
ve di¤er gram-pozitif bakteriler üzerine çok etkili iken, gram-negatif mikroorganizmalara, funguslara ve mikobakterilere karﬂ› daha az etkindir.
Yüksek konsantrasyonlarda hücre membranlar›n› tahrip ederek sitoplazmay› presipite eder.
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Daha düﬂük konsantrasyonlarda ise sadece
esansiyel enzimlerin yap›s›n› ve aktivitesini bozar. Heksaklorofen, nörotoksik (vakuoler dejenerasyon) bir ajand›r. “Food and Drug Administration (FDA)” 1972 y›l›nda bebek banyosunda kullan›m› konusunda uyar›da bulundu¤u gibi, yan›k
hastalar›nda da kullan›lmamal›d›r.
5. ‹yodin ve ‹yodoforlar
Perioperatif alanda cilt antisepti¤i olarak da
kullan›lan iyodoforlar, iyi tolere edildi¤i ve direnç geliﬂimi bildirilmedi¤i için günümüzde el
ve cilt antisepsisinde operasyon öncesi ve sonras›nda cerrahi yara ve cilt infeksiyonlar›n›n tedavisinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Bakteri sporlar› da dahil geniﬂ etki spektrumuna sahiptir. Ancak, bakteri sporlar›na etkisi yavaﬂ oldu¤u için el dezenfeksiyonunda önemli de¤ildir.
Hücre duvar›na penetrasyon yoluyla, bakterilerde elektron transportunu bozar. Gram-pozitif ve
gram-negatif mikroorganizmalar üzerine bakterisidal etkinlikleri vard›r. Sporlar, mikobakteriler,
funguslar ve virüslere karﬂ› alkollerden daha düﬂük aktivite gösterir. Ancak, MRSA ve VRE’lere
karﬂ› oldukça güçlü aktiviteye sahiptir. Deri için
irritand›r. Özellikle allerjik kiﬂilerde dermatitlere
neden olabilir. Deri antisepti¤i olarak kullan›ld›¤›nda deri üzerinde kuruduktan sonra derhal silinerek uzaklaﬂt›r›lmalar› gerekir. Derideki kan
ve mukus gibi organik maddelerden kolayl›kla
etkilenir ve inaktive olur. Bu nedenle kirli ellerin
önce mekanik olarak y›kanmas› ﬂartt›r.
6. Para-Kloro-Meta-Ksilenol
Bakterilerde hücre duvar›n›n ve membranlar›n yap›s›n› bozarak etkili olan bir bileﬂiktir. Sitoplazmada presipitasyona neden olur. Antimikrobiyal etkinlik h›z› orta veya düﬂük dereceli olarak kabul edilir. Gram-pozitif bakterilere güçlü
etkinlik gösterir, gram-negatif bakterilere, mikobakterilere ve baz› virüslere ise daha az etkilidir.
Gram-negatif bakteriler aras›nda direnç bildirilmiﬂtir.
7. Triklosan
Bakterilerin sitoplazmik membran› üzerine
ve ayr›ca protein, ya¤ asitleri ve RNA sentezi
üzerine etki eder. Bakterisidal etkinli¤i k›sa süreli ve orta derecelidir. Gram-pozitif bakteriler
(MRSA dahil) üzerine etkin iken, gram-negatif
mikroorganizmalara ve özellikle Pseudomonas aeruginosa üzerine zay›f etkilidir. Bakteri sporlar›,
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mikobakteriler ve virüslere karﬂ› düﬂük aktivite
gösterir. Derideki organik materyalden az da olsa etkilenir ve inaktive olur.
EL H‹JYEN AJANLARININ SEÇ‹M‹
Bu ürünler bir vardiyada birçok kez kullan›laca¤›ndan, personelin el hijyeni uyumunu art›rmak için düﬂük irritan özelli¤e sahip ve etkin
ürünlerin kullan›m› sa¤lanmal›d›r. Sa¤l›k personelinin el hijyen ürünlerinin kabulünü sa¤lamak
için çal›ﬂanlardan düﬂünülen ürünler hakk›nda
koku, cilt tolerans› ve elde b›rakt›¤› his ile ilgili
görüﬂ sorulmal›d›r. Ürünlerin seçiminde fiyat ana
belirleyici olmamal›d›r. Antimikrobiyal özelli¤i
olan/olmayan sabunlar, alkol bazl› el dezenfektanlar› ile kurumda kullan›lan eldiven tipleri, cilt
bak›m ürünleri aras›nda olumsuz bir etkileﬂimin
olup olmad›¤› konusu araﬂt›r›lmal›d›r.
Sat›n al›nacak ürünün duvar aplikatörünün
veya masa üstü kullan›mda uygun miktar› kullan›c›ya sa¤layacak adaptörünün fonksiyonu da
de¤erlendirilmelidir.
K›smen boﬂ bir sabun da¤›t›c›s›na, kontaminasyonu engellemek için üstten sabun eklenmemelidir.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda irritan kontakt dermatit
s›kl›¤›n› azaltmak için, cilt bak›m ürünleri olarak
krem/losyonlar da sa¤lanmal› ve bunlar›n kullan›lan el dezenfektanlar› ile geçimsizli¤inin olup
olmad›¤› ö¤renilmelidir. Çal›ﬂanlar›n t›rnaklar›
k›sa olmal› (1/4 inç’ten k›sa olmal›), yapay t›rnak
kullan›lmamal›d›r. Yüzük kullan›m› konusu net
olarak çözüme ulaﬂmam›ﬂ olmakla birlikte, kullan›lmamas› yönündeki görüﬂler daha a¤›rl›ktad›r.
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