
Şeff af örtülerin kullanımı ile vasküler 
terapide bakım standartlarının 
geliştirilmesi
Periferik olarak uygulanan I.V. kanüller hastanelerde en çok kullanılan invazif 
cihazlardır. Bu cihazlarda karşılaşılan komplikasyon oranlarının beklenenden 
daha yüksek olduğu düşünülmektedir(1,2). I.V. bakımı için kanıta dayalı mevcut 
kılavuzların uygulanması da bu komplikasyonların azaltılmasında çok önemli bir 
noktadır. 

Arka sayfadaki sorun ve çözümleri bölümüne bakınız.  
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I.V. bölgesinin rahat 
görülememesi
Cerrahi fl asterler, gazlı bezler veya 
dokumasız örtüler ve çoğu cerrahi 
fl asterler opaktır ve görsel kontrol 
açısından çıkarılmaları ve yeniden 
uygulanmaları gerekir. 

Tegaderm™ Film örtülerin şeff af 
yapısı sayesinde örtülen bölge 
kolayca izlenebilir, örtünün çıkarılıp 
tekrar uygulanmasına gerek kalmaz 
ve böylece atıklar azaltılır. 

Çözüm 2

Çözüm 3

Çözüm 4

İntravasküler uygulama bölgesinin 
sürekli olarak görülebilmesine izin 
veren bir örtü kullanın. 

Uygulama bölgesinin 
kontaminasyonunu önleyen steril bir 
örtü kullanın. 

Dayanıklı olan ve böylece gereksiz 
değiştirme ve cilt hasarı yaratmayacak 
bir örtü seçin. 

Sorun 2 

Sorun 3  

Sorun 4
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Sterillik eksikliği
Cerrahi fl aster, dokumasız örtü veya 
gazlı bez üzerindeki bakteriler, kateter 
kaynaklı kan enfeksiyonlarına neden 
olabilir. 

Üreme 
besiyerinde 
cerrahi 
fl asterler 
24 saat 
sonra böyle 
görünecektir.
(8)

Zayıf sabitleme
Flaster ve gazlı bez veya dokumasız 
örtüler I.V. kateterlerde düşük bir 
sabitleme seviyesi sunmaktadır.

Tegaderm™ I.V. örtüler özellikle 
iyi bir sabitleme ve düşük yerinden 
çıkma oranı sağlamak üzere 
tasarlanmıştır ve sadece 7 günde bir 
değiştirilirler. 

Sabitleme yöntemi nedeniyle yerinden 
çıkan P.I.V. kateterlerin yüzdesi(7).
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I.V. bakımında sıkça karşılaşılan 4 sorunun çözümleri

Bariyer eksikliği 
Bakteriler, 64 kata kadar kuru 
gazlı bezden geçebilir(3). Gazlı bez 
nemlendiğinde, bakterilere karşı 
bariyer işlevi daha da zayıfl ar(4). 

Tegaderm™ Film, çapı 27 nm veya 
daha geniş olan virüslere karşı 
bariyer görevi görür (HBV, HCV ve 
HIV dahil)(5)

İntravasküler uygulama bölgesinin 
korunması için bakteri ve virüslere 
karşı bariyer sağlayan bir örtü kullanın. 

Çözüm 1Sorun 1                      

Tegaderm™ örtüler, enfeksiyon 
riskini azaltan kolay, hızlı ve el 
değmeden uygulanabilen, bu 
şekilde aseptik bir teknik sağlayan 
bir çerçeve uygulama sistemi ile 
tekli ambalajlarda steril olarak 
sunulmaktadır. 


