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1. 0.AMAÇ
Kan ve idrar kültürünün uygun şekilde alınmasını ve laboratuara ulaştırılmasını sağlamak.
2.0. KAPSAM
Tüm sağlık çalışanlar
3.0.SORUMLULAR
4.0.KAN KÜLTÜRÜ ALMAK İÇİN UYGULAMA
1. İdeal olarak kan kültürü beklenen ateş yükselmesinden hemen önce veya ateş yükselmeye
başladığında alınmalıdır.
2. Kan kültürleri antibiyotik tedavisine başlanmadan alınmalıdır. Eğer antibiyotik tedavisi başlamış
ise örnek, yeni doz verilmeden hemen önce alınmalıdır.
3. Venöz kanın alınacağı damar palpe edilir. Steril eldiven takılır. Bölge merkezden başlayarak
perifere doğru dairesel hareketlerle önce alkol daha sonra iyot solüsyonu ile silinir. En az 30
saniye beklenir.
4. 15 dakika ara ile farklı venlerden 2 kan kültürü alınmalı, farklı 2 şişeye konmalı ve sağ sol
belirtilmelidir.
5. Pediatrik şişelere 3–5, erişkin şişelerine ise 8–10 ml kan konulmalıdır.
6. Numune aktarıldıktan sonra kültür şişeleri bir kere ters düz edilmelidir.
7. Kan alınan enjektörde kesinlikle hava kalmamalı, şişenin içine ekstra hava verilmemelidir.
8. Barkotlar şişenin üzerindeki boş alana yapıştırılmalı, mevcut barkotun üzerine yazı
yazılmamalıdır.
9. Şişeler örnek alındıktan sonra kesinlikle buzdolabına konmaz. Mümkün olan en kısa zamanda
laboratuara yollanır
4.1.KATETERLİ HASTADA İDRAR KÜLTÜRÜ ALMAK İÇİN UYGULAMA
1. İdrar örneği alınması gerektiğinde, idrar kateter toplama tüpü birleşim yerini açmadan alınmalı ve
aseptik şartlara uyulmalıdır.
2. İdrar örneği kateterin giriş bölümüne yakın yerden dezenfektan madde ile temizlendikten sonra
steril bir enjektör ile aspire edilerek alınmalıdır.
3. Enjektör kültür toplama kabına boşaltılıp örnek laboratuara hemen gönderilmeli, hemen
gönderilmeyecek ise 24 saate kadar + 4 C’de buzdolabında bekletilebilir.
. Örnek kabı üzerine sonda idrarı olduğunu belirten ve kullanılan antibiyotiğin ismini yazacak bir
etiket yapıştırılmalıdır.
4.2.SONDASIZ HASTADA İDRAR KÜLTÜRÜ


İdrar kültürü verecek kişi önce ellerini sabunla yıkamalı,



Daha önceden sabunlu su veya sıvı sabunla ıslatılmış gazlı bez ile perine ve meatüs bölgesi
önden arkaya doğru dikkatlice silinmeli,
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Çocuklarda temizlik sırasında prepitium geriye itilmeli,



Su ile ıslatılmış gazlı bez kullanılarak bölge aynı şekilde durulanmalı,



Orta akım idrardan 3-5 cc almalı,



Kültür kabının kontamine olmamasına dikkat etmeli,



Örnek bekletilmeden gönderilmeli,
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4.3.BALGAM KÜLTÜRÜ
 Hastaya kültür ile balgam arasında fark anlatılır
 Hasta ağzını su ile çalkalar varsa protezi çıkarılır
 Derin bir öksürükle tek defada çıkardığı balgam steril kaba alınır kapak hemen kapatılır.
 Bekletilmeden gönderilir.

4.4.DERİN TREKEAL ASPİRAT KÜLTÜRÜ
 El hijyeni sağlanır,
 Steril eldiven giyilir
 Steril aspiratör kateteri ile entübasyon tüpünün içinden aspiratör kateteri ilerletilir.
 Aspirasyon kateterinin arkasına aspirasyon kültür tüpü takılır ve gelen sekresyondan steril
toplama kabı içine bir miktar alınır.
 Aspirasyon kateterinin hastanın ağız içine ve etrafa değmemesine dikkat edilir
 Eğer sekresyon gelmiyorsa aspiratör kateteri ile derin aspirasyon yapılır. Çıkarılan kateterin 12cm'lik distal ucu steril makas veya bistüri ile kesilir.
 Steril kültür kabına (idrar kültür kabına) konulur.
5.0.İLGİLİ DOKÜMANLAR
6.0.İLGİLİ KAYITLAR

HAZIRLAYAN
Enfeksiyon Kontrol Hekimi

KONTROL EDEN
Kalite Yönetim Direktörü

ONAYLAYAN
Mesul Müdür

