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Beş yaşın altındaki çocuklarda görülen zehirlenme olaylarının büyük bir 

kısmı ilaç zehirlenmesi olarak belirlenmektedir. 1969 da A.B.D. de beş yaşın al

tındaki çocuklarda görülen 76,115 zehirlenme olayının % 50 si ilaç zehirlen

mesi olup, bunun da % 39 nun aspirinin fazla. alınmasıyla ortaya çıktığı bildi

rilmiştir (1). İlaç kullanımının artmasiyle çocuklarda zehirlenme olaylarında 

önemli bir artış görülmektedir. Bu zehirlenmelere karşı alınabilecek önlemlerden 

birisi ilaçlarda «emniyetli ambalajlama» olarak söylenebilir. 

«Poison Prevention Packaging Act» (PPPA) Amerikada 30.12.1970 tarihin

de yürürlüğe girmiş ve çocukları evde kullanılan tehlikeli maddelerden ko111yan 

ve çocukların açamıyacağı «emniyetli ambalajlama» yı gerekli kılmıştır. Batı 

Almanyada «Draft Standard, DiN 55 ·559, February 1977», Kanadada «Canadi

an Standa~d Association {CSA) Z 76-1973, İngilterede «British Standards Ins

titution (BSI) BS 5321, 1975, ile emniyetli ambalajlama için zorunluluklar ve 

testler belirtilmiştir. Bu testler ve gereklilikler PPPA (Part 1700-Poison Preven

tion Packaging 38 FR 21 24 7. August 7. 1973). Örnek alınarak hazırlanmıştır 

(2') ~-·~·~ı:m 
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(PPPA 1970) in belirttiği emniyetli ambalajlama Amerikada 1972 de as

pirin taşıyan ilaç şekilleri için ve 1974 de de tüm oral reçeteler için (3), İngil

terede ise 1976 da çocuk aspirini ve paracetamol tabletleri ve 1978 de de tüm 

aspirin ve paracetamol preparatları için zorunlu kılınmıştır (4). 

Yaptığımız incelemelerde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hasta

lıkları Kürsüsü Polikliğine son on yılda (1968-1978) başvuran 1482 zehirlenme 

olayının % 60.8 i ilaç zehirlenmesi olarak saptanmıştır. Diğer maddelerle zehir

lenmeler % 22.7, nedeni bilinmeyenler ise % 16.5 dolayındadır (Tablo 1). 

İlaç zehirlenmelerinin % 87 .8 ine ağızdan alınan katı ilaç şekillerinin (tablet, 

draje, kapsül v.b.) ve % 7.1 ine sıvı ilaç şekillerinin (damla, şurup, süspansiyon 

v.b.) neden olduğu görülmüştür. Bu arada ilaç zehirlenmelerinin % 35.4 ü op

talidon zehirlenmesi olarak ortaya çıkmaktadır (Tablo 2). % 22 .7 oranındaki 

(") İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 5. Kongresinde tebliğ edilmiştir. 
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diğer maddelerle olan zehirlenmelerin büyük bir kısmına ise çamaşır suyu, gaz
yağı ve haşere ilaçları neden olmaktadır. 

Bütün bu incelemeler göstermektedir ki çocuklarda görülen zehirlenmelere 
karşı alınabilecek önlemlerden birisi «emniyetli ambalajlama»dır. Emniyetli am
balajlama ile ifade edilen şekil çocukların açamıyacağı kapak sistemi veya am
balaj sistemidir. İngilterede 1975-1976 yılında emniyetli ambalajlamanın yürür
lüğe girmesinden sonra hastaneye başvurulan aspirin zehirlenmelerinde beş yaşın 
altındaki çocuklarda '.30 63 bir azalma görülmüştür (5). 

DONE, çocuklar tarafından % 100 açılamıyacak bir ambalaj sisteminin bu
lunmadığını fakat bunların kullanılmasıyla çocuklarda zehirlenmelerin (%50-90 
arasında) azaltılabileceğini bildirmiştir (6). 

Bastırılarak kapanan emniyetli kapaklar 
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Ttıblo 1 - İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve· Hastalıkları Kürsüsü Polikliğine başvurulan çocuk ze

hirlenme olaylarının 1968-1978 yılları arasındaki görünümü 

İlaç zehirlenmesi 
Diğer maddelerle Nedeni bilinmeyen Toplam 

Yıl 
zehirlenme zehirlenme zehirlenme 

Adet % Adet % Adet % Adet 

1968 132 62.8 57 27.1 21 10.0 210 

1969 . 37 59.7 22 35.5 3 4.8 62 

1970 58 61.7 7 30.8 7 7.4 94 

1971 37 80.4 29 15.2 2 4.3 46 

1972 95 62.1 36 23.5 22 14.4 153 

1973 97 53.0 57 31.1 29 15.8 183 

1974 87 56.1 40 25.8 28 18.1 155 

1975 84 63.1 19 14.3 30 22.6 133 

1976 66 58.4 23 20.3 24 21.2 113 

1977 109 66 .1 21 12.7 35 21.2 165 

1978 99 58.9 25 14.9 44 26.2 168 

Toplam 901 - 336 - 245 - 1482 

On yıllık 60.8 22.7 16.5 
% miktarı 

- - - -



Tablo 2 - İ.Ü . Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kürsüsü Polikliğine başvuran çocuk 
zehirlenme olaylarının 1968-1978 yılları arasmdaki durumu 

ilaç Katı ilaç şekilleri ile Sıvı ilaç şekil- Şekli belirlen-
Optıdidon zehirlenmesi zehirlenmesi zehirlenme teri ile meyen ilaç Yıl 

zehirlenme zehirlenmesi 
(Adet) (Adet) (Adet) (Adet) (Adet) % 

1968 132 116 10 6 62 46.9 
1969 37 30 3 4 10 27.0 
1970 58 51 4 3 27 46.5 
1971 37 33 2 2 12 32.4 
1972 - 95 83 9 3 30 63.1 
1973 97 91 3 3 31 31.9 
1974 87 77 3 7 15 17.2 
1975 84 71 8 5 20 42.0 
1976 66 57 6 3 30 45.4 
1977 109 97 . 10 2 40 36.7 
1978 99 85 6 8 42 42.4 

Toplam 901 791 64 46 319 -
On yıllık 

87.8 7.1 5.1 35.4 % miktarı - -
~ 



Çocukların açamıyacağı ambalaj sistemi hazırlanırken yalnız zor açılan ka

pakların hazırlanması değil, çocukların (2-5 yaş) fizyolojik ve psikolojik du

rumları gözönüne alınmalıdır. Ayrıca bu kapak sistemlerinin hazırlanmasında 

çocukların açamama özelliğinin yanısıra büyüklerin kolay .kullanabilme özelliği 

arasında bir denge olmalıdır. 

Emniyetli ambalajlamada kullanılan kapak sistemlerinde basma ve çevirme, 

çekme ve çevirme hareketleri esas prensibi oluşturmaktadır. 

Değişik ülkelerde farklı firmaların hazırladığı, emniyetli ambalajlamada kul-

lanılan kapak sistemleri şöyle gruplanabilir (1) : 
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a) Bastlrılaraık kapanan emniyetli kapaklar (Şekil 1-7) 

b) Emniyetli vidalı kapaklar (Şekil 8, 9) 

c) Likit ilaçlar için tek dozluk emniyet kapak (Şekil 10) ve katı ilaçlar 

için tek dozluk (birim doz içeren) ambalaj şekli (Şekil 1 O) 

d) Bastırılıp çevrilerek açılan emniyetli kapaklar (Şekil 11-15) 

a) Bastırılarak kapanan emniyetli kapaklar 



Şekil 1 - (Pop-Lok closure) 
Kapaktaki bir nokta bastırılarak kapağın bir kısmı kaldırılır 
ve tüm kapak çekilerek çıkartılır. 

Şekil 2 - (Two-part safety closure) 
Kap ve kapak birbirine uyan iki dişli gibidir. Kapak kaldı
rılır ve üstteki disk hafif çevrilerek kaıpak çıkartılır. 

Şekil 3 - (U-Press it safety cap closure) 
Elastik kapak kap üzerindeki bir çıkıntı üzerine yerleşir. 

Şekil 4 - (SJ?ap closure) 
Kapak kaptaki bir dişliye oturur. Dikey basınç verilerek 
çevrilir, kapak dişliden serbest hale geçince açılır. 

Şekil 5 - (Snap closure) 
İki kısımdır, elastik diskler iç kısım üzerine basınç yapar. 
Açmak için tepeden bastırılır ve aynı anda kap yukarı itilir. 

Şekil 6 (Med-A-Safe closure) 
Kap kaba tamamen intibak eder. Kapağa basınç verilerek 
çevrilir ve açılır. 

Şekil 7 - (Two-part snap ' closure with safety ring) 
İki kısımlıdu, plastik tıpa yuvarlak bir çıkıntıya oturur. 
Açılabilmesi için dış emniyet halkası çıkartılır. 

b) Emniyet vidalı kapaklar 
Bastırıp çevrilerek açılan emniyetli kapaklar 



Şekil 8 - (Rortary-cap safety closure with guarantee of an unopened 

package) 
Kapak üç kısımlıdır. Kapaktaki disk çıkartılır, kapağın üs

tündeki deliğe yerleştirilir ve kapak çevrilir. 

Şekil 9 - (Rotary cap closure with upper slot coupling) 
İki kısımlıdır. Kapağın üst kısmına para gibi bir parça so

kularak açılır. 

c) Likit ilaçlar için tek dozluk emniyetli kapak 
Şekil 10- (Dos-1-cap unit-dose dispenser) 

Kapak çevrilince yukarı hareket eden bir piston yardımcı 

ile belli bir miktar sıvı ilaç, kapağa gelir. Kapak tekrar çe

vrilince bu sıvı dışarı verilir. 
(Bilster pack) 
Katı ilaçlar için · birim dozluk ambalaj şeklidir. 

d) Bastırılıp çevrilerek açılan emniyetli kapaklar 

Şekil 11 - Safety closure 
Şekil 12 - Safety closure 

Şekil 13 - Safety closure 
Bu kapaklarda kapağın iç ve dışı arasında kilitlenme me

kanizması bulunur. Üstten bastırılarak kapak hareket etti

rilir ve çevrilir. Birbirine kilitlenen dişliler açılır. 

Şekil 14 - (Rotary closure with safety ring) 
Normal vidalı kapak üzerinde emniyet halkası vardır. Bu 

halka itilerek kapak çevrilir. 

Şekil 15 - (Rortary-cap safety closure for vinegar) 
Emniyet h·alkası aşağı' itilip çevrilerek açılabilir. 

Emniyetli ambalapların hazırlanmasında bazı faktörleri gözönüne almak 

gereklidir. Bunlardan birisi çoC1.1kların davranışlarıdır (7). 

Kapağın kolay açılmadığı durumlarda çocukların dişlerini kullandıkları, el 

manipulasyonları kuvvetli olmamakla beraber dişlerinin ve çenelerinin güçlü ol

duğu unutulmamalıdır. ·çocuklar genellikle ambalajı başka çocukların yardımı 

olmadan açmaya çalışılır. Ayrıca okuma bilmedikleri için ambalaj üzerinde faz

la bir açıklamaya gerek yoktur. 

İlaçlar değişik şekillerde takdim edilmektedir. Bunlar katı, sıvı, yarı katı 

şekilde olabilir. Yaptığımız incelemelerde oral yoldan alınan katı şekildeki. ilaç

larla zehirlenmenin oldukça yüksek olduğu (% 87.8) görülmüştür. Katı şekiller 

tablet, draje, jelatin kapsül, pastil v.b. şekillerdir. Bunlar da farklı renk ve geo

metrik şekillerde bulunur (yassı, yuvarlak, silindirik, dört köşe, üçgen v.b.). 

Çocukların ilaç şekillerine karşı davranışları incelendiğinde şu noktalar göze 

çarpmaktadır. Kaplanmış tabletler kaplanmamış tabletlerden, değişik renkteki 
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tablet, kapsül ve kaplanmış tabletler tek renkli olanlardan daha çekicidir. Draje 
şeklinde şeker kaplanmış ve renkli tabletlerden çocuklar için tehlikeli olabilece
ği unutulmamalıdır (Örneğin optalidon). Preparatın şeklinden çok rengi önem
lidir. Bilhassa bir yaşından sonraki çocuklarda renk foktörü şekil faktöründen 
önce gelmektedir. Buna rağmen hayvan ve çizgi resim şekillerinden kaçınılmalı
dır. Sertlik ve yumuşaklık faktörü gözönüne alınırsa yumuşak şekiller sert şekil
lerden daha çekici olmaktadır. 

Bu görüşleri doğrulayan başka bir testte alınan sonuçlar şöyle belirtilmiştir 
(8) : 

Çocukların farklı renkteki drajelere karşı olan tutumlarında tercih sır~sı 

kırmızı-mavi-beyaz şeklindedir. Katı ilaç şekillerine karşı olan davranışlarda be
lirgin bir sıralama yapılmamış, farklı büyüklükteki tablet, draje ve silindirik 
tabletlerle değişik sonuçlar elde edilmiştir. Yalnız silindirik tabletlerin yuvarlak 
tablet ve drajelerden daha az ilgi çekici olduğu görülmüştür. 

Tek dozluk ambalajlama sisteminin emniyetli kapaklar kadar emin ve bazı 
durumlarda daha uygun bir kapatma sağladığı bildirilmiştir (6, 7, ). 

Tek dozluk ambalajlarla yapılan çalışmalarda alınan olumlu sonuçlar ço
cukların davranışlarına dayanmaktadır Bu tip ambalajlan açmaya çalışan çocuk 
ilacın itilerek veya yırtılarak çıkacağını kavrayamaz, açamayınca veya yırtamayın
ca, dikkatini uzun süre bir konuya veremediği için, açmaktan vazgeçer. Ayrıca 
filmin, lezzeti hoş olmayan bir madde ile kaplanması daha olumlu sonuç verir. 

Tek dozluk ilaç şekillerinin emniyetli ambalajlamada kullanılması için pre
paratın açılma şekli, ambalaj şekli, preparatın tipi, prepartın zehirlenme dozu 
gibi faktörler gözönüne alınmalıdır. 

Çocukların açamıyacağı emniyetli bir kapak hazırlanmasında bazı hususlar 
gözönünde bulundurulmalıdır (1) (10). 

1 - Ambalaj materyeli ile ambalajlanan madde arasında geçimsizlik gö
rülmemeli, sızma ve hava girişimi engellenmeli, 

2 - Açılma ve kapatılma esnasında bozulmamalı, orijinal şeklindeki gibi 
kolayca kapatılabilmeli, 

3 - Kapak değişik kap ve ambalaj materyaline uygulanabilmeli, 
4 - Otomatik ambalaj makinelerine uymalı ve buralarda kapatılabilmeli, 
5 - Normal kapaklarla kıyaslanırsa pahalı olmamalı, 
6 - Düzgün yüzeyi bulunan diş ve benzeri şeylerle kırılmayan maddeden 

yapılmış olmalı, kullanılış süresince dayanıklılığını korumalı, 
7 - Preparatı kapatabilmeli ve onun temizliğini korumalı, kontaminasyouu 

ve aktivite kaybını önlemeli, 
8 - Kapaklar kolayca temizlenebilmeli ve temizliğini ~oruyabilmeli, 
9 - Çok kompleks bir yapı göstermemeli, 

1 O - İlacın ve kapağın kalite kontrol testlerinde bir zorluk göstermemeli, 
11 - Yapı olarak çocuk için çekici olmamalı , dikkatini bir oyuncak gibi 

çekmemeli, 
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12 - Ambalajın açılıp kapatılması konusunda kullanıcı grup kolayca eği

dlebilmeli, 
13 - Kapak kapatma ve açma işlemi için çok fazla kuvvet gerektirmemeli, 

14 - Büyük tarafından açılına güçlüğü bulunmamalıdır. 

Çocukların açamıyacağı kapak sisteminin hazırlanması ve hazırlanan siste

min uygunluğunun saptanmasında testler yapılmalıdır. PPPA nın belirttiği test 

yöntemi şu şekildedir (2) : 

Test 42-51 aylık 200 çocuk ve 18-45 yaş arası 100 büyük üzerinde yapılır. 

Psikolojik ve fizyolojik yönden sağlam kişiler seçilir. Test çocuklara çiftler ha

linde uygulanır. 

Çocuklara uygulanan testte 5 dakika süre tanınarak çocukların ambalajı 

açması sağlanır. Netice olumsuz ise açıklamasız bir demonstrasyon yapılır. 5 da

kika daha süre tanınır. Çocuk bu arada dişlerini kullanmamışsa kullanabileceği 

hatırlatılır . 

Büyüklere uygulanan testte açıp kapatmak için 3 dakika süre tanınır: Am

balajın üzerindeki açıklama aynen okunur. Eğer başarılı olunmamışsa demonst

rasyonu takiben 3 dakikalık bir süre taıunır. 

Test <Sonucu şu şekilde değerlendirilebilir 

- Çocukların % 85 i hiçbir açıklama yapılmadan açamaz, 

- Açma tekniği ile ilgili yapılan demonstrasyondan sonra çocukların % 80 

i açamaz, 

- Çocukların % 80 i tek dozluk ambalajlan açamaz, 

- Büyüklerin % 90 ı ambalaj üzerinde belir tilen açıklamaya uyarak demonts-

rasyonsuz açıp kapatabilir, 

- Büyüklerin % 95 i demonstrasyondan sonra açabilir ise kapağın uygun 

olduğu belirlenmiş olur. 

Almanyada uygulanan Gerınan Draft Standard DIN 55 559 a göre bu yön

teme ikinci bir büyükler test gn.ıbu ilave edilmiştir. Test ayrıca 61-65 yaşındaki 

70 kişi üzerinde de yapılmakta ve test sonucu 1. büyükler grubunda olduğu şe

kilde değerlendirilmektedir. 

Türkiyede bugüne kadar bu konuya eğilinmemiş ve önemi benimsenmemiş

tir. Hukuksa_l açıdan hiç bir zorunluluk ortaya konulmamıştır. Yapılan inceleme 

ve araştırmalar ise bu konuya eğilmek zamanı geldiğini göstermektedir. Ameri

kada ve Avrupada ortaya konan zorunlulukların memleketimizde de başlatılma

sı gereklidir. 

Bazı firmaların son yıllarda kullandıkları birim doz içeren amabalaıj siste

minin yanı sıra, çocuk kliniklerinde yapılacak geniş bir inceleme sonucu çocuk

larda zehirlenmeye yol açan ilaç şekilleri (örneğin optalidon) saptanmalı . Bu şe

killer için emniyetli kapak ve aınabalaj sistemi zorunlu kılınmalıdır. 
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Bu konuda amabalaj sanayii hazırlanmalı ve ilaç sanayii uyarılarak emni
yetli ambalaj sisteminin ülke koşullarımıza uygun bir biçimde uygulanıp, yaygın
laştırılmasına çalışılmahdır. 

ÖZET 

Beş yaşın altındaki çocuklarda görülen zehirlenmelerin büyük bir kısmı ilaç 
zehirlenmesi olarak belirlenmektedir. Alınabilecek önlemlerden birisi ilaçlarda 
«emniyetli ambalajlama» olarak söylenebilir. 

Bu konuda yapılan çalışmalar literatürde gözden geçirilmiş ve diğer mem
leketlerde kanun açısından alınan önlemler sıralanmıştır. 

Bazı çocuk kliniklerindeki ilaç zehirlenme vakaları incelenmiş söz konusu 
ilaç şekillerinin neler olabileceği saptanmıştır. 

Çocukların ilaç şekillerine karşı davranışları, emniyetli ambalajlamada gözö
nünde bulundurulacak hususlar. ambaİaj madde ve şekilleri üzerinde bilgi veril
miştir. 

Emniyetli ambalaj kap ve kapaklarının neler olabileceği ve bunların saptan
masında kullanılan test yöntemleri üzerinde durulmuştur. 

Türkiyede bu konuda ambalaj ve ilaç sanayii yönünden ve hukuksal açıdan 
alınabilecek önlemler belirtilmiştir. 

SUMMARY 

Poisoning of children under five years of age is mostly drug poisoning. 
Child-safety packaging is one of the methods for the prevention of poisoning 
in children. 

A genera.l survey is given from literature concerning child safety containers 
and closures and poison prevention acts'in different countries have been stated. 

Drug poisoning of children in Departmants of Pediatrics has been studied 
und pharmaceutical forms which cause poisoning have been detarmined. 

Knowledge and recornmendations have been given on the behavior of child
ren in gaining entry into packages, in developing childproof packages, package 
materials and designs. 

Child safety closures and containers have been reviewed and test method~ 
far the determination of child-resistant containers have been given. 

Mention is made of wlıat can be done in Turkey from the view point of bac
kaging and drug industry and legally with regard to child-safety packaging. 

63 



Teşekkür - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Kürsüsünde yaptığımız incelemeler için izin veren yardımlarını esirgemeyen Sa

yın Prof. Dr. Ömer .Bedir'e ve poliklinik kayıtlarını hazırlayan Sayın Asistan 

Dr. Emel Cebeci'ye teşekkürlerimi sunarım. 

64 

KAYNAKLAR 

ı - Jacoby, U. : Die kindersichere Verpackung-ein Uberblick, Pharm. lnd., 

33 cıı al. 835 Cı971l. 

2 - Gadeke, R., De Felice, W . Childproof packaging, Drugs Made in Ger

many, 21, 3 C1978l. 

3 - Remington's Pharınaceutical Sciences, 15 th ed., 1720, Mack Publishing 

Company, Easton, Pennsylva.riia Cl975l . 

4 - Eisberg, N. : ChiLd rıesistant closures finding a compromise, Mfg. Che

mist Aerosol News, 49 cıoı, 31 Cl978l. 

5 - Jackson, S.J. : Özel' yazışma. 

6 - · Done, A.K. : The design and testing of safety 'packaging, DCI, 108 C5l , 

41 (1971). 

7 - Palmisano, R.E., Sacharow, S. A guide to safety packaging, DCI, 111 

(3), 56 (1972l. 

8 - Gadeke, R., Monz, E., Paravicini, D., Sedelmeier, L. : Verschlussicherun

gen von Arzneimitteln und Chemikalien als Pnnzip der Verhütung kind

licher Vergiftungen, Pharm. Ind., 35 en a.l, 773 (1973). 

9 - Palmisano, R.E., Sacharow, S. : A guide to child safety packaging II. 

Blister and strip packaging, DCI, 112 C2l, 42 (lı973l. 

10 - Turk, J.G. : The search for a safety closure, DCI, 100 (21, 38 (1967l. 




