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86. KKD Kullanımı (Nomex-Yangına Yaklaşma Elbisesi)  

İşin Amacı 

Olay yerinde yüksek ısı, alev ve duman kaynaklı zararları en aza indirmek için her personelin kullanması gereken 

Kişisel Koruyucu Donanımın kullanılması 

İşin Kapsamı 

İtfai olaylara müdahale eden ekip amirinden şoföre kadar tüm personeli kapsar. 

İşin Yapılma Zamanı 

Süreç olay çağrısı alındığında başlayıp müdahalenin tamamlanıp istasyona dönüşe geçene kadar devam etmektedir. 

Her olayda uygulanmaktadır. 

İş ile İlgili Tanımlar 

KKD: Kişisel Koruyucu Donanım 

Nomex: İç Astar, Nem Bariyeri, Isı Bariyeri, Dış astar olmak üzere dört katmandan oluşan yangına yaklaşma 

elbisesi olarak tanımlanan kıyafet 

PASS Cihazı: İtfaiyeci bir süre hareketsiz kaldığında ışıklı ve sesli alarm veren cihaz. 

İşin Yapılma Süreçleri 

✓ Tüm yangın ve yangın riski olan olaylarda olaya çıkış yapmadan yada çıkış yapıldığında yolda geçen süre 

zarfında kkd eksiksiz olarak kuşanmalıdır. 

✓ Kkd nin yapısı gereği çalışmayı zorlaştırması ve daha fazla efor sarfiyatına sebep olmasından dolayı çok 

sempatik görünmese de hayat kurtarıcı fonksiyonu unutulmamalıdır. 

✓ Önce alt nomex giyilerek düğme, fermuar ve askıları takılır. Sonrasında çizmeler giyilip paçalar çizmenin 

üzerine çıkarılır. 

✓ Üst nomex giyilip fermuarı ve cırtları düzgün şekilde bağlanır.  

✓ Örme başlık giyilir ve boyun bölgesinde nomex yakasının altında bırakılır.  

✓ İtfaiyeci Bareti üzerine kafa lambası takılarak başa takılır ve çene altı kemeri ne sıkacak nede gevşek kalıp 

başımızdan düşmeyecek şekilde ayarlanarak kıyafet giyilmiş olup. 

✓ PASS cihazı var ise pil kontrolü yapılıp yakaya yakın bir noktaya takılır. Olay yerine girilirken 

çalıştırılması unutulmamalıdır. 

✓ Cep feneri var ise pilleri ve çalışıp-çalışmadığı kontrol edilerek üst cebe takılır. 

✓ Eldivenler olay yerine varıldığında araçtan inmeden giyilmeli konçları nomexin altında bırakılmalıdır. 

✓ Müdahale işlemi tamalandığında kıyafet tamamen ya da kısmen açılıp çıkarılabilir. 

 

İşi Gerçekleştirirken Kullanılan Yöntem, Teknik ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

✓ Son kullanımdan sonra ekipmanda herhangi bir eksik ve deformasyon olup-olmadığı kontrol edilir. 

Gerekli yüzeyel temizlik yapılır. Deformasyon ve/veya temizlenemeyen bölge var ise ekipman kullanım 

dışı bırakılıp profesyonel olarak problemin giderilmesi sağlanır. Kusurlu ve eksik ekipman kesinlikle bir 

sonraki yangında kullanılmaz. 
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✓ Kkd nin görevini eksiksiz yerine getirebilmesi için personelin bedeniyle tam uyumlu olması ve herhangi 

bir deformasyonunun olmaması gerekmektedir. 

✓ Eldivenler çalıştırmayı zorlaştırsa da kesinlikle olay yerinde çıkar tak yapılmamalıdır. 

✓ Müdahale işlemi tamamlanana kadar kıyafetin hiçbir kısmı açılmamalı yada çıkarılmamalıdır. 

✓ İstasyona ulaşıldığında kıyafetin tüm bileşenleri gözle kontrol edilmeli hafif sert bir fırça ile temizlenmeli. 

Üzerinde yanıcı madde bulaşı ver ise temizlenmeli ve bir sonreki yangına kullanılabilir halde 

bekletilmelidir. 

✓ Kkd nin direkt kullanıcı üzerine etkisi olduğu ve sizi sizden daha iyi kimsenin koruyamayacağı hususu 

göz ardı edilmemeli kullanımı, temizlik ve bakımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. 

İş Görenin Kullandığı Araç ve Gereçler 

✓ Alt-Üst Nomex Elbise 

✓ İtfaiyeci Bareti (Kask=miğfer) 

✓ İtfaiyeci Botu (Çizmesi) 

✓ Kafa (Baret) Lambası 

✓ Cep Feneri 

✓ PASS Cihazı 

İşin Riskleri 

Hastada Oluşabilecek Riskler Çalışanda Oluşabilecek Riskler 

 ✓ KKD usulüne uygun kullanılmaz ise olay 

yerinde duman, ısı ve alev kaynaklı 

yaralanmalara sebep olabilir. 

 

  


