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SİR AĞDA UYGULAMASINDA KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER 

1.  Ağda Kâğıdı 

2.  Bakım Yatağı 

3.  Diğer Ürünler 

1. Ağda Kâğıdı 

İyi bir ağda kâğıdı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 

 Tek kullanımlık dokunmamış mensucat malzemeden 

 Sık dokunmuş 

 Gözeneksiz, damarsız, şeritsiz, pürüzsüz 

 Yeterli kalınlıkta 

 Esnemeyen 

 Dayanıklı 

 Cildi tahriş etmeyen 

 Ağdaya iyi yapışan 

 Ağdayı üzerine geçirmeyen 

 Cilde direk temas eden ürünler için gerekli sertifikaya sahip olan 

 

Ağda Kâğıdı Hazırlanması 

         Ağda kâğıtları genellikle 7 cm eninde, 100 m uzunluğunda sarılmış rulolar hâlinde satılır. Ağda 

yapılacak bölgeye uygun ebatlarda kesilerek kullanılır. Bacak ağdası için ideal uzunluk 20-25 cm 

şeritlerdir. Daha küçük bölgeler için daha kısa şeritler kesilir. Bıyık, kaş gibi bir hayli küçük bir bölgeye 

ağda yapılacak ise ağda kâğıdı kesilirken enine değil, şekilde görüldüğü gibi boyuna kesilmelidir çünkü 

enine kesilen ağda kâğıdı çekilirken esneyip kopabilir. 

 

 

Yanlış                  Doğru 

 

            100 m rulo bezlerin dışında tedarikçilerde 7 cm eninde, 22 cm boyunda hazır kesilmiş 

100 adet ağda kâğıdının yer aldığı kutular da satılmaktadır. Seyahat vb. durumlarda kullanmak 

için aynı şekilde kesilip hazırlanmış 20 adet ağda kâğıdının bulunduğu paketler de mevcuttur. 

         Ağda kâğıdını kesmek için ise kâğıt kesme makinesi çok kullanışlı ve zamandan tasarruf 

sağlayan bir yardımcıdır. 



 

Ağda kâğıdı kesme makinesi 

 

2. Bakım Yatağı 

         İşlemin en iyi şekilde yapılabilmesi için uygulama yapılacak kişinin yere paralel 

yatırılması, bakım yatağının bir servisten diğerine geçişte değiştirilmek üzere tek kullanımlık 

yatak rulosu veya yatak örtüsü ile kaplanması tavsiye edilir. 

 

3. Diğer Ürünler 

         Daha temiz ve hijyenik çalışma için tek kullanımlık ürünlerden; iç çamaşırı, kimono / 

bornoz, saç bandı, terlik, slip, önlük vb. ürünleri depolamak ve servis vermek için tekerlekli 

ağda arabaları, etajer veya stantlardan, cihazları temizlemek için özel temizleyici 

solüsyonlardan faydalanılabilir. 


