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Özetçe—Yaygn morbidite ve mortaliteye neden olabilen 
zoonotik retrovirüslere karş koruma sağlayan önleyici aşlar 
halen sadece snrl sayda virüs için mevcuttur. COVID-19’a karş 
etkin bir aş veya tedavi geliştirilemediği süreçte, özellikle sağlk 
personelinin bu tür bulaşlara karş korunmas için gerekli olan 
kişisel korunma ekipmanlarnn (KKE) önemi artmştr. KKE’ler 
içinde yüzün tamamnn korunmas ile ilgili ekipmanlarn hayati 
önemi vardr. Bu çalşmada COVID-19 salgnnn Nisan 2020 
yaylm döneminde oluşan KKE yetersizliği nedeniyle, sağlk 
çalşanlarnn kullanmas amacyla tam yüz şnorkelinden 
gerçekleştirilen bir KKE oluşturmak için gerekli ara parçalarn 
farkl yöntemlerle üretimi, özellikleri, avantaj-dezavantajlar ve 
sonuçta elde edilen maskenin fiziksel nitelikleri ve maliyet 
analizleri rapor edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler — kişisel koruyucu ekipman; tam yüz maske; 
virüs filtresi; üç boyutlu bask; medikal sv silikon; polilaktik asit 
filament; silikon enjeksiyon; filtre adaptörü 
 

Abstract— Zoonotic retroviruses can cause widespread 
morbidity and mortality. Preventive vaccines are currently available 
for a limited number of viruses. Since an effective vaccine against 
COVID19 cannot be developed yet, personal protection equipment 
(PPE) is essential, especially for protecting the healthcare providers 
against such contaminations. Full face protecting equipment has a 
vital role in PPE. During the April 2020 spreading period of the 
COVID-19 epidemic, filter adapters were required to create a snorkel 
based full face mask as a PPE. This study aimed to report different 
production methods for filter adapters, features, advantages-
disadvantages and combining the resulting mask's physical 
characteristics and cost analysis. 
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I. GİRİŞ  
Aralk 2019’un sonlarnda, Çin’in Wuhan şehrinde ortaya 

çkan ve önemli ölçüde tüm dünyaya yaylan virüsün Dünya Sağlk 
Örgütü tarafndan COVID-19 olarak adlandrlmş olduğu 
bilinmektedir [1-3]. COVID-19 enfekte olmuş vücut svlar 
yoluyla bulaşan diğer (Ebola virüsü gibi) hastalklardan 

 
 
 
farkl bir solunum hastalğdr. COVID-19 virüsü insanlar 
arasnda, yakn temas ve damlack yoluyla bulaşr. Aerosol 
oluşturucu işlemler (laringoskopi srasnda hastann öksürmesi, 
entübasyon öncesi ventilasyon, trakeal entübasyon, açk 
sistemle aspirasyon, ekstübasyon, vb.) ameliyathane ve yoğun 
bakmda bulaşa sebep olabilen durumlardr. 
 

COVID-19 ile enfekte olan hastalara müdahalede en başta 
sağlk çalşanlarnn çok büyük bir risk altnda olacağ 
tartşlmazdr [4]. Enfeksiyon riski altndaki kişiler COVID-19 
hastasyla yakn temasta bulunan veya COVID-19 hastalarna 
bakan kişilerdir. Halk sağlğ alannda enfeksiyon yaylmasn 
önleme ve hafifletme amaçl en etkili tedbirler, ellerin alkol 
bazl el ovma ile sk sk el hijyeni veya eller kirliyse sabun ve 
su ile sk sk ykanmas, gözlere, burna ve ağza dokunmaktan 
kaçnma; bükülmüş bir dirsek veya dokuya öksürerek veya 
hapşrrken solunum hijyeninin uygulanmas ve daha sonra 
kullanlan mendilin hemen atlmas; tbbi maske takmak ve 
maskeyi attktan sonra elleri temizlemek; sosyal mesafeyi (en 
az 1 metre) korumak olarak belirtilmektedir. 
 

COVID-19 hastalarna bakan sağlk çalşanlarnn kendilerini 
korumak ve sağlk alannda bulaşmay önlemek amacyla 
uygulayabilecekleri önlemler arasnda; kişisel korunma 
ekipmanlarnn (KKE) uygun şekilde kullanlmak, uygun 
KKE'nn seçebilmek ve bu ekipmanarn nasl giyileceğini, 
çkartlacağn ve imha edileceğini bilme konusunda eğitimler 
almak saylabilir [5-6]. Ameliyathanelerde çalşan sağlk 
personelinin KKE seviyesinin Düzey-3 olmas ve aşağdaki öğeleri 
içermesi tavsiye edilmektedir [7-8]: 
 

• Uzun kollu su geçirmez tek kullanmlk mavi önlük, yoksa 
önce apron, sonra yeşil-kumaş çok kullanmlk önlük, uzun 
manşonlu eldivenler (Çift kat eldiven) kullanm tavsiye edilir. 
 

• Göz korumas (gözlük, siperlik); Ortamda aerosollerin 
üretilmesi halinde, tam ekran göz kapsama alan gereklidir. 
Değilse, sadece sçramasn veya doğrudan kontaminasyonu 
önlemek için ksmi bir siperlik yeterli olabilir. 
 

• Tam yüz korumas, 
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Öte yandan tek kullanmlk cerrahi tip yüz maskeleri EN 
14683 standardna uygun olarak 3 mikronluk bakteri filtrasyon 
etkinliğine sahiptir. Ancak, bu tür maskelerin kullanm üretilen 
materyal özelliklerinden bağmsz olarak kullancnn yüzüne 
uyumdaki kaçaklar nedeniyle ameliyathane ve yoğun 
bakmlarda sağlk personelinin COVID-19 hastalar ile 
ilgilenirken kişisel korunma malzemesi olarak kullanlmas 
uygun değildir. Belirtilen alanlarda N95/N99 (FFP2/FFP3) tipi 
respiratuar maskelerin kullanm önerilmektedir. 
 

Bu çalşmada ameliyathane ve yoğun bakm ünitelerinde 
çalşan sağlk personeline bulaşn en aza indirilmesi için tam yüz 
şnorkel maskesinden geliştirilen, üç parçadan oluşan tam yüz KKE 
üretimi için değişik tiplerde maske-filtre adaptörlerinin üretimi, 
elde edilen KKE’nnn fiziksel nitelikleri, avantaj-dezavantajlar 
ve maliyet analizleri rapor edilmiştir. 
 

II. UYGULAMADA KULLANILAN MALZEMELER  
Uygulamalarda kullanlan Şnorkel markas ve modeli:  

Subea Easybreath. 
 

Bakteri-Virüs filtresi: Humid-Vent Filter Compact 
straight Midsized combined filter/HME, tidal volume (TV) 
150-1000 mL. 
 

Üç Boyutlu Bascda Üretilen Adaptörler (Şekil 1) : 
Bu çalşmada 1.75mm çapl PLA (Polilaktik asit) filament 
kullanlmştr. PLA yapdaki bir filament üç boyutlu bask 
esnasnda dşarya kötü koku yaymaz. Diğer filament 
materyallerine kyasla 3D basm oldukça kolaydr. PLA sert bir 
yapya sahiptir ve darbelere karş mukavemeti iyidir. Kararl 
erime scaklğna sahip olup basm scaklğ 190°C – 220° 
değerleri arasndadr. Yatak scaklğ ise 50°C – 70°C 
aralğnda çalşlr. Sağlğa zararl bir madde değildir, bu 
nedenle insan vücudu ile temas edebilecek ürünlerde 
kullanlabilirler. Parlak bir yapya sahip olduğu için endüstride 
genellikle estetik nitelikte ürün geliştirilmesinde tercih edilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. 3D-PLA Filamentle baslan maske-filtre adaptörleri (tek ve 
iki HME filtre kullanmna uygun üretilmişlerdir) 

 
Silikon Enjeksiyonla Üretilen Adaptör (Şekil 2): Bu çalşmada 

liquid silicone rubber (LSR) olarak adlandrlan medikal sv 
silikon kullanlmştr. LSR, camn da ham maddesi olan silis 
kumunun ileri teknoloji ile svlaştrlmas sonucunda 

 
elde edilen son derece sağlkl ve hijyenik endüstriyel bir 
hammaddedir. Biyo-uyumlu olmas nedeniyle insan vücuduna 
temas uygundur. Oldukça dayankl olmas ve 230oC dereceye 
kadar olan s dayanm ile sterilizasyonu sağlanarak tekrar 
tekrar kullanlabilir. Ayarlanabilir elastikiyeti ile gaz çkşlarn 
önlemek için maskeye sk bir şekilde entegre edilebilmekte ve 
hava kaçaklar önlenmektedir.  

Üzerinde bakteri ve virüs barndrmamas özellikleri ile 
COVID-19 gibi viral enfeksiyonlarn önlenmesinde 
kullanlabilecek en iyi ürünlerden biridir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2. Plastik silikon enjeksiyon yöntemi kullanlarak üretilen LSR 
maske-filtre adaptorü ve HME bakteri-virüs filtresi. 

 
III. UYGULAMA  

COVID-19 ile mücadele projeleri kapsamnda, Yeditepe 
Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, üç boyutlu basclarda 
değişik tiplerde adaptörleri üreterek, üç parçadan oluşan 
bakteri-virüs filtreli tam yüz maskelerini Yeditepe Üniversitesi 
hastanelerindeki sağlk personelinin kullanmna sunmuştur. 
Şekil 3A'da gösterilen Maske düzeni 09 Nisan 2020 tarihi 
itibaryla Yeditepe Üniversitesi Kozyatağ Hastanesi Acil 
Servis, Yoğun bakm Ünitesi ve Ameliyathanesinde 
kullanlmaya başlanmştr (Şekil 3B)  

Bu tür bir tam yüz maskesi, yaygn olarak kullanlan 
N95 filtrelerine göre daha uzun ve daha rahat nefes alma 
olanağ sağlamakta olduğu kullanc sağlk personeli tarafndan 
belirtilmiştir. Maskelerde önemli bir sorun olan buğulanma bu 
maskede yoktur. Üç parçadan oluşur: 1) HME bakteri-virüs 
filtresi, 2) maske-filtre adaptörü (plastik silikon enjeksiyon 
veya 3D bask yöntemi ile üretilmiştir.), 3) Şnorkel bazl tam 
yüz maskesi (Decathlon Subea Easybreath M-L) 
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Şekil 3A. Tek virus filtreli tam yüz maskesi, 
maske ve eklentilerinin önden görünümü. 
1) HME bakteri-virüs filtresi  
2) Adaptör (silikon enjeksiyon yöntemi ile 
üretilmiştir.)  
3) Şnorkel bazl tam yüz maskesi (Decathlon 
Subea Easybreath M-L)  

 
Şekil 3B. Yoğun Bakm Ünitesinde 
Düzey-3 KKE’li doktorlarmz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doktorlarmzn yazl onam alnmştr. 
 

IV. AVANTAJLAR & DEZAVANTAJLAR  
Üç boyutlu bascda üretilen adaptörlerin dezavantajlar: 

Üç boyutlu (3D) basclar ile üretilen adaptörlerde gaz kaçağ 
olmas olaslğ bir dezavantajdr. Bu durum dş ortamdaki 
bakteri ve virüslerin (filtreyi bypass ederek) maske içine 
szabileceğini düşündürür. Bunu test etmek için ilgili adaptöre 
gaz kaçak testi uygulanmştr. 

I. Gaz Kaçak Testi 
 

Tek filtreli adaptör parçalarnn gaz kaçak testi adaptörün 
filtre girişi bir balonla kapatlp dş ksmlar tamamen sv 
sabunla svandktan sonra, şnorkel giriş tarafndan üflenerek 
yaplmştr. Ksa bir süre içinde yüzeyde oluşan kabarcklar 
adaptörün gaz kaçağ olduğunu ortaya çkartr (Şekil 4). Benzer 
sonuçlar ayn tür filament kullanlarak üretilmiş olan ikili 
filtreli adaptör parçalarnda da not edilmiştir.  

Adaptörlerin dş ksmlarnn tüm yüzeyini kaplayacak 
şekilde trnak cilas veya silikonla svamak gaz kaçaklarn 
önleyici basit çözümlerdir.  

Adaptörlerin kaçağn herhangi bir kimyasal dolgu maddesi 
kullanmakszn gideren bir yöntem de streç folyo ile adaptörü 
sk sk sarmaktr. Tek kat sarm yeterli bulunmuştur. Maske 
içinde soluk alrken negatif basnç oluşmas nedeniyle streç 
folyo dşar doğru zorlanmaz. Şnorkel ve filtre uçlar adaptörün 
içine girdiğinden, artan folyo parçalarn adaptörün iki 
tarafndaki girişlere kvrmak ise ilave bir temas sklğ sağlar. 
Bunun sağlayacağ diğer bir hijyen avantaj da, adaptör 
parçasn atmadan folyoyu her kullanm sonrasnda 
değiştirebilmektir. Başka bir basit yöntem ise yapşkan elektrik 
izolasyon band kullanmaktr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. Tek filtreli 3D baslmş 

adaptörde gaz kaçak testi. 

 
Silikon Plastik enjeksiyonla üretilen adaptörlerin avantaj ve 
dezavantajlar:  
Adaptör parçalarn üç boyutlu basclar yerine basnçl plastik 
enjeksiyon yöntemiyle ve silikon gibi rijid bir malzeme 
kullanarak üretmek gaz kaçağn engellemektedir. Ayrca bu 
teknik kullanlarak daha hzl ve çok sayda adaptör üretimi de 
gerçekleşir. 3D bask metoduyla tek filtreli bir adaptör 1.5 
saatte üretilirken, enjeksiyon tekniği ile saatte 600 adete kadar 
adaptör üretilebilir. Ürünün esnekliği önemli bir avantajdr, 
çünkü adaptörün şnorkel borusuna sk bir şekilde oturmasn 
ve kullanc personelin hareketli durumlarnda bile maskenin 
bir bütün olarak güvenle çalşlmasn sağlamaktadr. Ayrca, 
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LSR malzemeye düşük scaklkta çalşan Plazma sterilizasyonu 
veya Etilen Oksit sterilizasyonu uygulanabilir. Ek olarak yüksek 
sda frnlayarak veya kaynamş su içerisinde de sterilizasyonu 
mümkün olmaktadr. Bu da sağlk çalşanlarna için hzl ve 
güvenilir bir sterilizasyon imkan sunmaktadr. 
 

V. EMEK ve MALİYET ANALİZİ 
 

Üç boyutlu yazclar için adaptör üretim yazlmlar açk 
kaynak kodlar üzerinden sağlanmştr. Öte yandan, 
üniversitenin mevcut 3D printer cihazlarndan yararlanlmas 
nedeniyle bu cihazlarn maliyetleri ve işçilikler hesaba 
katlmadğnda, PLA Filament maliyeti adaptör üretimindeki 
ana kalemi oluşturur. Bu maliyet ise tek filtreli adaptörlerde 
verilen fireler de göz önünde tutularak adaptör başna 3 TL 
civarndadr. Ayrca, 3D bask sonras adaptörlerin çapak 
temizlik süresi silikon plastik enjeksiyon adaptörlere kyasla 
oldukça uzun sürmektedir. 
 

Silikon enjeksiyon kullanlarak üretilen LSR Silikon 
adaptörlerin basmnda kullanlan kalp maliyetleri ve işçilik 
maliyetleri hesaba katlmadğnda 7 ila 9 TL civarndadr. 
 

Kullanlan filtrenin (Teleflex Humidvent Adult) birim 
maliyeti Nisan 2020 döneminde 5,50 TL olmuştur. 
 

Kullanc için en yüksek maliyetli parça tam yüz şnorkel 
maskesidir. Bu maskenin (sadece sağlk personeline ve kstl 
miktarda) dövize endeksli satş yaplmaktadr. Nisan 2020 
döneminde bu tür bir maskenin kargo dahil fiyat 140-160 TL 
aralğnda olmuştur. Bu fiyatlara KDV dahildir. 
 

Şnorkel maske temin ve/veya üretim imkanlar ölçüsünde, 
yoğun bakm ve acil servislerdeki sağlk çalşanlarnn covid19 
hastalarnn tedavileri sürecinde virüsten korunmalar amacyla 
virüs filtreli tam yüz maskelerinin üniversite hastanelerimiz 
dşnda ülke çapnda yaygn olarak kullanlabilirliği konusunda da 
çalşmalarmz sürdürülmektedir. 
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