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88. Filtreli Maske Kullanımı  

İşin Amacı 

Olay yerinde kontamine hava solunmasının yaratacağı zararı önlemek amacıyla filtreli maske kullanımı 

İşin Kapsamı 

Görevli bulunulan alanda çalışan Acil Yardım ve Afet Yöneticileri ve diğer tüm kontamine alana girme ihtimali 

bulunan görevli personeli kapsar. 

İşin Yapılma Zamanı 

Müdahale esnasında ortamdaki havanın kontamine olduğu zamanları kapsar 

İş ile İlgili Tanımlar 

Kontamine: Kirli (Solunum açısından elverişsiz ortam) 

Filtre Kartuşu: Kullanılan gaz maskesi ile uyumlu filtre (süzgeç) 

İşin Yapılma Süreçleri 

✓ Olay yerinin belirsizliği göz önünde bulundurularak tüm müdahale araçlarında mutlaka personel sayısı 

kadar filtreli gaz maskesi ve yedek filtre kartuğu bulundurulur. 

✓ Olay yerinde havanın solumaya elverişsiz olduğu ve filtreli gaz maskesi kullanarak hava kalitesinin 

iyileştirilebileceği ortamlarda maske kullanılmalıdır. 

✓ Maske çantasından çıkarılarak üzerinde bulunan kartuş bağlantı yerine temiz ve kullanılmadığından 

emin olunan (kapalı paket içinde) filtre kartuşu takılır. 

✓ Sanki elimiz yüzümüzmüş gibi maskenin içine geçirilerek germek suretiyle açılır. 

✓ Alimiz ensemize maske yüzümüze gelecek şekilde maske yüze oturtulur. 

✓ Alt (boyun) kısımdan başlayarak sağ ve sol taraflı kauçuk kayışlar simetrik olarak karşılıklı sıkılır. 

✓ Bu işlem tüm kayışlar sıkılana dek aynı şekilde devam ettirilir. 

✓ Kayışlar sıkıldığında maske tam olarak yüze oturmuş olmalı ve filtre kartuşu haricinde hiçbir kısımdan 

hava girişi olmamalıdır. 

✓ Gaz maskesi bu şekilde takılmasının ardından müdahale işlem prosedürüne göre çalışmalar sürdürülür. 

✓ Çalışma sırasında belli bir süre görevini yerine getiren filtre sonrasında dolarak görevini tam yerine 

getirememeye başlar. Buda fizyolojik belirtiler ile kendini belli eder. Bu farkedildiğinde ivedi şekilde 

filtre kartuşunun değiştirilmesi gerekmektedir. 

✓ Filtre kartuş değişimi için maskenin tamamen çıkarılmasına gerek yoktur. 

✓ Çantamızda bulunan yedek filtre çıkarılır koruma paketi açılır. 

✓ Maske üzerinde yer alan ömrü dolmuş filtre kartuşu çevirerek yerinden çıkartılır. 

✓ Maske üzerinde filtre kartuşu yok iken kesinlikle nefes alınmamalı bu işlem hızlı bir şekilde 

yapılmalıdır. 

✓ Yeni filtre kartuşu yerine takılarak solumaya devam edilir. 

İşi Gerçekleştirirken Kullanılan Yöntem, Teknik ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

✓ Kullanılacak maske boyutunun yüze tam uyumlu olması gereklidir. Bunun için önceden yüz denemesi 

yapılarak maske uyumu kontrol edilmelidir. 

✓ Araçlarda görevli personelin yüzüne uyan ve yeteri sayıda filtreli gaz maskesi bulundurulmalıdır. 
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✓ Araçlarda yeteri sayıda filtre kartuşu bulundurulmalıdır. 

✓ Filtreli gaz maskelerinde ortamda bulunan toksik gaz türüne doğru filtre kullanılmalı aksi halde fayda 

sağlamayacağı göz ardı edilmemelidir. 

✓ Filtreli maskelerin ortamda bulunan havayı içindeki toksik maddeden ayırarak solumamızı sağladı ve 

ortamda yeterince oksijen konsantrasyonun olmaması durunda bir faydasının olmayacağı göz ardı 

edilmemelidir. 

✓ Kullanılmayacak filtre kartuşları kesinlikle paketinden çıkartılmamalı ve raf ömrü dolanlar 

kullanılmamalıdır. 

İş Görenin Kullandığı Araç ve Gereçler 

✓ Filtreli Gaz Maskesi 

✓ Filtreli Gaz Maskesi ve Yedek Filtre Kartuşları İçin Omuz Çantası 

✓ Filtre Kartuşu 

İşin Riskleri 

Hastada Oluşabilecek Riskler Çalışanda Oluşabilecek Riskler 

 ✓ Uygun filtre kartuşu seçilememesi, maskenin 

yanlış kullanımı vb. etkenler neticesinde toksik 

gazın solunması sonrası oluşabilecek fizyolojik 

rahatsızlıklar. 

✓ Gaz maskesi kullanımının çalışma güçlüğü 

yaratması nedeniyle performans düşüklüğü 

veya aşırı efor sarfiyatı 

 

  


