
 

 

HASTA BİLGİSİ 

KfH Diyaliz ve böbrek nakli Kuratoryumu e.V.  
 
Hasta bilgilendirmemizdeki metinler, resimler, grafikler telif hakları ile koruma altındadır. KfH’nın onayı olmaksızın, telif haklarının dar sınırları 
dışındaki her türlü kullanım yasaktır. Bu özellikle içeriklerin başka bağlamlarda her türlü şekilde çoğaltılması ve kullanılması için geçerlidir.  
 

Kumaş ağız ve burun korumasının kullanımı  
 
 

 
Sevgili hastalar, 
 
 
Güncel Koronavirüs krizinde en önemli görev, kendi davranışlarımızla virüsün daha da 
yayılmasını önlemektir. Bu konuda destek olması için personelimiz tarafından size kumaş bir 
ağız ve burun koruması verilecektir.  
 
Bildiğiniz gibi Koronavirüslerinin bulaşması özellikle örn. konuşma, öksürme veya hapşırma 
esnasında oluşan ve iletişimde bulunulan kişilerin mukozalarına ulaşabilen damlacıklar 
üzerinden gerçekleşmektedir. Ağız ve burun korumasını takarak kendinizi ve yakınınızdaki 
kişileri korumuş olursunuz. 
Lütfen ağız ve burun korumasını takın 
• Diyaliz tedavisine giderken ve evinize dönerken 
• Böbrek merkezine girişte 
• Mümkünse diyaliz tedaviniz boyunca da 
Bakım personeli, ağız ve burun korumasını nasıl doğru takılacağını size gösterir.  
 
Ağız burun korumanız %50 pamuk ve %50 polyesterden oluşmaktadır ve iki katmanlı olarak 
üretilmiştir. Ağız burun koruması bir lastik bant ile tutturulmaktadır. İçine yerleştirilmiş olan 
bir burun mandalı, ağız burun korumasının sıkıca oturmasını sağlar. 
 
Ağız burun korumasının doğru oturması kadar, bunun doğru kullanımı da önemlidir. Lütfen 
aşağıdaki noktalara dikkat edin: 
• Ağız burun korumasını ilk kullanımdan önce yıkayın (normal programda 30°C’den 60°C’ye 

kadar ısılarda) 
• Ağız burun korumasını diyaliz tedavisi için yola çıkmadan önce size gösterilen şekilde 

takın 
• Ağız burun korumasını böbrek merkezinde bulunduğunuz sırada geçici olarak çıkardığınız 

takdirde, dış kısmına dokunmamaya dikkat edin ve sonrasında ellerinizi dezenfekte edin 
• Ağız burun korumanızı evde çıkarırsanız, dış kısmına dokunmamaya dikkat edin  
• Ağız burun korumanızı daima, iç kısmının başka yüzeylerle temas etmemesine ve 

böylelikle kirlenmemesine (dış kısmı aşağı bakacak) dikkat ederek muhafaza edin veya 
maskeyi korunaklı kuru bir yere asın 

• Ağız burun korumanızı sadece temiz yüzeylere bırakın 
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• Ağız burun korumanızı saklarken dikkat etmeniz gereken;  
- kuruyabilmesi 
- kirden korunmuş olması 
- hanede yaşayan kişilerin ona erişememesi 

• Ağız burun korumanızın sadece sizin tarafınızdan kullanılmasına dikkat edin 
• Ağız burun korumanız çok nemlendiyse veya kirlendiyse yıkayın 
• Ağız burun korumanızı haftada en az iki kez yıkayın 
• Bunun için en az 60° C’lik bir ısı seçin 
• Eğer ağız burun koruması düşük ısılarda yıkanırsa bunun için bir dezenfektan deterjan 

katılarak (örn. Ultrana Ultra Fresh dezenfektan deterjan, Sagrotan deterjan, vb.) 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu durumda deterjan üreticisinin ısı ve dozaj 
bilgilendirmelerine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

• Ağız burun korumanızı kurutmak için asın (lastik bantlardan mandallamayın) 

 
 
 
 
 
 
Takma talimatı: 

 
 
Resim kaynak:  
Ürün bilgisi “TRIGEMA tekrar kullanılabilir ağız burun koruması“ 


