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İshalde Ağızdan Sıvı Tedav isi için
Kullanılan

Elektr olitli Paket lerin
Sağlanması ve Saklanması Sorun lan
Ayten EGEMEN (*)

İshalli hastalıklarda

dehidra-

tasyondan korunma ve

tedavide

o)

elektrolit sıvı tedavisinin ağız yoluyla uygulanması ishal ölümlerini büyük ölçüde azaltmıştır. An~
cak, özellikle çocuk sağlığına öneın
li

katkısı

ORS'nin

saklandığı yapılardaki

ortamın

ısısı

30°C'nin üzerine

çıkmamalıdır.

Bu derecenin ü-

zerinde bu karışımın kokusu
rengi koyulaşır ve suda
erimesi güçleşir. Bu durumda

değişir,

olan bu yöntemde, kulla-

kullanılmamalıdır.

nılan

Yalnızca

elektrolitli paketlerin IORS)
üretimde sürekliliğinin ve uygun

rengi sarıya dönüşürse, suda
kolayca eriyebiliyorsa, tedavide

koşullarda

etkinliği

ması

saklanmasının

sağlan

önemlidir.

venle

İster

ülke içinde üretilsin, ister UNİCEF'den sağlansın, bu pa-

b)

da

gereklidir. Bu karı
şım içindeki
sodyum bikarbonat,
glikozun bozulmasına neden olur.
Yüksek ısı ve nem bu olayı hız
\;;,ndırabilir. Bu nedenle, bu karışı
mın

ve

hazırlanmasında,

saklanmasında

den uzak
(*/

H.ü.,

paketlenmesi

ışınları-

Ortamdaki nem de ORS
şımının

karı

bozulmasına

neden
olan önemli bir etkendir. Depolanmanın yapıldığı yer
ve
yakınında su bulunmamalıdır.
ORS'nin

nem

bu etkenler göz-

Fakültesi Toplum

güneş

lanmamalıdır.

c)

depolandığı

oranı

o/o 80'ni

yerlerde
bu

geçtiğinde

karışım kullanılamaz

tutulmamalıdır.
Tıp

ORS paketleri,

direkt geldiği, üzeri galvanize ve yeterli havalandırması
olmayan çok sıcak yerlerde sak-

koşullar

saklanması

gü-

11ın

ketlerin merkezde
depolanmasın
dan, en uçta kullanıldığı ana kadar
tedavide etkili kalabilecek

ettiğinden

devam

kullanılabilir.

duruma

gelir.
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d)

saklandığı

ORS'nin

ve

haşerelerden

meli ve üzerine üretim tarihi
bir
yazılmalıdır. Her üç ayda

yerler, fare
temizlenmiş

düzenli olarak

olmalıdır.

ORS paketleri

kalite yönünden kontrol edlle)

Paketlerin sivri bir cisimle de-

linme tehlikesine
ması ıçın

ayrıca

melidir. Her ORS paketi grubundan bir paket açılarak, kuldelanılabilir olup olmadığı

korun -

karşı

sarılmalıdır.

UNİCEF,

ORS paketlerinin yerden yaklaşık 1 -1,5 m. yüksekliğindeki karton kutularda sak-

lanmasını

netlenmelidir.
Özellikle, yerel olarak plastil<le

::;a
t)

en eski
Kullanımda,
olan paketler ilk önce
malı ve dağıtımda bu
özen gösterilmelidir.

olan ORS1er daha kı
olacağından 1 bunladüzenli kontrolu önemli-

sarılmış

önermektedir.
tarihli

rın

kullanıl

miyadlı

dir.

sıraya

KAYNAKLAR:

g)

Bölgesel depolamalar,
dağıtım

· ikinci

için uygun yerlerde ol-
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malıdır.

h)

Paketlerin denetimi düzenli yaEn az üç yıl dayakalaca!< biçimde paketlen-

İzgü,

-

pılmalıdır.
nıklı
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