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€mbrăcarea halatului steril

De știut:
chiar și după spălare m•na nu este sterilă
halatul e ‚mpachetat cu față internă spre exterior; ca urmare ‚n cursul ‚mbrăcării se poate atinge doar fața internă a halatului, păstr•nd sterilitatea feței externe a halatului
atingerea feței exterioare a halatului cu m•na sau de diferite obiecte compromite sterilitatea; ‚n cursul ‚mbrăcarii nu se atinge fața exterioară
toate manevrele trebuie făcute ‚ntr-un spațiu larg (pentru a evita atingerea unor obiecte)
‚n cursul despachetării operatorul ține halatul ‚n fața sa, av•ndu-l permanent ‚n fața ochilor, la distanță suficientă pentru a evita contactul ‚ntre halat și ‚mbrăcămintea sa nesterilă

Tehnica:
Mai jos e prezentată tehnica ‚mbrăcării halatului de p•nza, sterilizat prin autoclavare. Dupa ‚mbracare faţa e sterilă, dar spatele nu e steril.
Tehnica ‚mbrăcării halatului de h•rtie, de unica folosinţă, sterilizat prin radiaţii gamma, e puţin mai complicată; respectarea acestei tehnici asigura și spatele halatului steril.

halatul e ‚mpachetat “pe dos” (cu fața internă spre exterior)
‚n cursul despachetării se atinge doar fața internă a halatului

se despachetează halatul; orient•ndu-ne dupa poziția m•necilor identificăm partea superioară și cea
inferioară a halatului
‚n cursul despachetării halatul e ținut la distanță, evit•nd atingerea lui de ‚mbrăcămintea proprie,
nesterilă
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se introduc m•inile ‚n m•neci și se “alunecă” m•inile, antebrațele și brațele de-a lungul m•necilor

un ajutor completează ‚mbrăcarea halatului
ajutorul trebuie să atingă halatul doar pe fața internă

ajutorul ‚noadă șnururrile halatului
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‚n cursul potrivirii m•necii pe antebraț/ m•nă se atinge doar partea albă; aceasta va fi acoperită de
mănușă
eu prefer sa las acestă parte albă a m•necii să acopere eminența tenară și eminența hipotenară; ‚n
acest fel mănușa ‚mbrăcată ulterior acoperă ‚n ‚ntregime partea albă (nesterilă, ca urmare a atingerii
‚n cursul aranjării m•necii)

se desfac capetele cordonului
cordonul se tine ‚ntins de fiecare
capăt; m•inile se ţin ‚n lateral, nu ‚n
spate
ajutorul preia cele două capete ale
cordonului ‚n aşa fel ‚nc•t să nu atingă
m•inile operatorului

ajutorul leagă cordonul la spate
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