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1. AMAÇ
Oturan yaralı hastalarda, spinal immobilizasyonu (sabitleme) sağlayabilmek için travma
yeleğinin kullanım ve bakım yöntemini belirlemek.
2.KAPSAM
Travma yeleğinin kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.
3. KISALTMALAR
4. TANIMLAR
5. SORUMLULAR
Bu talimatın uygulanmasından Acil Yardım İstasyonu Çalışanları ve Ekip Sorumluları,
denetiminden Teknik Destek Birimi Tıbbi Alet Demirbaş Malzeme Çalışanı, Başhekim
Yardımcıları ve Başhekim sorumludur.
6.FAALİYET AKIŞI
6.1. Bir kişi tarafından hastanın başının ve boynunun düz hat pozisyonu verilerek manuel
tespit edilmelidir.
6.2. Servikal İmmobilizasyonun devamını sağlamak amacıyla ikinci kişi boyunluğu
takmalıdır. Bu arada manuel tespite devam edilmelidir.
6.3. Bacakları tutacak olan şeritler çözülmelidir ve her iki yana açılmalıdır.
6.4. Travma yeleği hastanın arkasına, omurga ortalanacak şekilde konulup yan kısımları
koltuk altına yerleştirilmelidir.
6.5. Ortadaki şerit takılmalı ve çok fazla sıkıştırılmamalıdır.
6.6. Alttaki şerit takılmalı ve çok fazla sıkıştırılmamalıdır.
6.7. Üstteki şerit takılmalı ve çok fazla sıkıştırılmamalıdır.
6.8. Travma yeleği yanlardan tutularak, hastanın koltuk altlarında boşluk kalmayacak şekilde
koltuk altlarına doğru yerleştirilmelidir.
6.9. Bacak şeritleri, içten dışa veya dıştan içe doğru olacak şekilde, bacakların altından
geçirilerek klempler takılmalıdır ve sıkıştırılmalıdır.
6.10. Ortadaki şerit sabitleştirilmelidir.
6.11. Alttaki şerit sabitleştirilmelidir.
6.12.Üstteki şeritle hasta arasına, kurtarıcı elini koymalı, hastaya derin bir nefes aldırılmalı ve
sabitlenmelidir.
6.13. Hastanın baş boyun bölgesi ile KED arasında boşluk kalmışsa, yastık ile boşluk
doldurulmalıdır.
6.14. Hastanın baş boyunu sabitlenir ve bu aşamadan sonra manuel sabitleme bırakılmalıdır.
6.15. Hastaya derin bir nefes aldırılarak göğüs hizasındaki üst şerit takılmalıdır.
6.16. Hasta sırt tahtasına alınmalıdır.
6.17. Hasta travma yeleği bağlanmış, sırt tahtası ile ana sedyeye alınmalı, sırt tahtasının ve ana
sedyenin kemerleri ile sabitlenmelidir.
6.18.Travma yeleği, arızalı olduğu tespit edildiğinde kesinlikle kullanılmamalıdır. Teknik
Destek ve Ambulans Lojistik Birimine bilgi verilmelidir.
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6.19.Travma yeleği, tokalar içerde kalacak şekilde, katlanmış olarak çantasında muhafaza
edilmesi ve kullanıma hazır olması gereklidir.
6.20. Ambulans Ve Tıbbi Malzeme Temizlik Ve Dezenfeksiyon Talimatında (İST.TL.30)
öngörülen standartlarda yapılır.
7. İLGİLİ DOKÜMANLAR
7.1. Ambulans Ve Tıbbi Malzeme Temizlik Ve Dezenfeksiyon Talimatı (İST.TL.30)

