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MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye; ekipman ve sarf malzemeleri kullanıma
hazır bulundurulma ile ilgili bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

1. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları
Rehberi ve cihazların kullanma talimatına göre
ekipmanları kullanıma hazır
bulundurabileceksiniz.
2. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları
Rehberine göre sarf malzemelerini hazır
bulundurabileceksiniz.

Ortam: Sınıf / laboratuvar
Donanım: Bilgisayar, internet, projeksiyon, yazılı ve
görsel materyaller

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Hastalıkların tanınması, teşhis ve tedavi edilmesi için hastaya çeşitli tahlil ve tetkikler
yapılmakta, hastalıkların tanısı için çeşitli araç-gereçler kullanılmaktadır. Her geçen gün
sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler hastalıkların tanınmasını, teşhis edilmesini ve tedavi
edilmesini kolaylaştırmaktadır. Sağlık ekibinin bir üyesi olarak sizler de bu amaçla
kullanılan araç-gereçleri, bunların kullanım alanlarını, bakım ve temizliğini bilmek
durumundasınız.
İşte bu modül ile teşhis ve tedavide kullanılan cihazları, hastanelerde kullanılan sarf
malzemelerini, cihazların kullanıma hazırlanmasını, bakım ve temizliğinin yapılmasını
öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi ve cihazların kullanma talimatına
göre ekipmanları kullanıma hazır bulundurabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



EKG cihazını değişik kaynaklardan araştırıp edindiğiniz bilgileri sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Hastanelerde kullanılan tıbbi sarf malzemelerini araştırarak konuyla ilgili
görselleri içeren pano hazırlayınız.

1. TEŞHİS VE TEDAVİDE SIK
KULLANILAN CİHAZLAR
Teknolojik gelişmeler, teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalitesini önemli ölçüde
etkilemiştir. Medikal gelişmeler teşhis, tedavi ve rehabilitasyon amaçlı çok sayıda cihazın
geliştirilmesine yol açmıştır.
Tıbbi cihaz; üretici tarafından amaçlanan uygulama için gerekli olan donanım da dâhil
olmak üzere, insanlar üzerinde kullanılabilen her türlü alet, aparat veya başka bir madde
şeklinde tanımlanabilir.


Tıbbi cihazların kullanım amaçlarından bazıları şunlardır:





Hastalığın teşhisi, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi,
Herhangi bir yaralanma veya sakatlığın teşhisi, izlenmesi, tedavisi,
hafifletilmesi veya telafi edilmesi,
Anatominin veya fizyolojik yapının incelenmesi,
Gebeliğin kontrolü.

1.1. Elektrokardiyografi (EKG)
Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kalbin elektriksel aktivitesini
kaydeden bir cihaza elektrokardiyografi cihazı adı verilir. EKG cihazının kayıtlarına
elektrokardiyogram denir.
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1.1.1. EKG Cihazının Özellikleri
EKG cihazı, kalbin elektriksel aktivitesini kablo ve elektrotlar yardımıyla algılar. Çok
küçük seviyede olan bu elektriksel aktiviteler elektronik devreler tarafından yükseltilerek
ekrana ve EKG yazıcısına aktarılır.
Dokunmatik ekranlı, yorum cipli, özel durumlarda (elektrot temassızlığı, batarya
azlığı, EKG kâğıdı bitmesi vb. ) alarm verme özelliği gibi farklı özelliklere sahip EKG
cihazları vardır.

Resim 1.1: EKG cihazları

1.1.2. EKG Cihazının Kısımları

Voltmetre
Kalbin vücut yüzeyine ulaşan elektriksel uyarılarının, vücudun standart bölgelerine
yerleştirilen elektrotlar yardımı ile algılandığı devredir.

Filtre
Kalbe ait olmayan elektriksel faaliyetin süzüldüğü devredir. İskelet kaslarından ya da
başka bir kaynaktan gelen elektriksel uyarılar bu devrede engellenir.

Yükseltici (amplifikatör)
Kalbin deri yüzeyine ulaşan elektriksel uyarıları çok düşük voltajlı olduğundan bu
uyarıları izlenebilecek seviyede yükselten kısımdır.

Yazıcı (kayıt ünitesi)
Kayıtta genellikle ısıl yazıcılar kullanılır. EKG kâğıdı sıcaklık karşısında siyahlaşan
bir özelliğe sahip olduğu için elektrik akımından ısınan yazıcı çubukla (termal kafa)
kolayca elektrokardiyogram çizer. Ayrıca karbonlu, mürekkepli ve optik sistemler de vardır.
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EKG cihazının gösterge panelinde bulunan fonksiyon düğmeleri şunlardır:







Power (on-off): Cihazı çalıştır ve durdur düğmesi
Start-Stop: Kayıt başlat ve sonlandır düğmesi
Auto-Manuel: Otomatik veya manuel kayıt seç düğmesi
Lead: Cihaz manuel kayıt seçeneğinde iken istenen derivasyonu seç
düğmesi
Speed: Kayıt hızı seç düğmesi (25, 50 mm/sn.)
Filter: Başka kaynaktan gelen elektriksel uyarıları süz düğmesi

1.1.3. EKG Elektrotları
EKG elektrotları, kalbin elektriksel aktivitesini deri yüzeyinden algılayan, genellikle
metalden yapılmış iletkendir. EKG cihazlarında çeşitli elektrotlar kullanılır. EKG çekmek
için mandal/plaka şeklindeki ekstremite elektrotları kol ve bacaklara; puvar şeklindeki
göğüs elektrotları da göğüs duvarına yerleştirilir. Elektrotlar vücuda iletkenliği artıran
elektro jel sürülerek kullanılır. Elektrotların bir kısmı tek kullanımlıktır.
Her elektrot, hasta kablosu ile cihaza bağlanır. İyi bir EKG kaydı yapabilmek için
elektrotların temiz ve kabloların sağlam olması gerekir.

Resim 1.2: Değişik EKG elektrotları

1.1.4. EKG Kâğıdı
EKG kâğıdı, kenarı 1 mm boyutunda 5 küçük kareden oluşan ve kalın çizgilerle
işaretlenmiş büyük karelerden oluşan milimetrik bir kâğıttır. EKG kâğıdı, yazıcının
özelliğine göre dar veya uzun şerit ya da sayfa kâğıt şeklindedir. Kâğıt ne şekilde olursa
olsun üzerinde bulunan küçük ve büyük karelerin ölçüsü aynıdır.
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Resim 1.3: Farklı boyutlarda EKG kağıtları

EKG cihazında kullanılan kâğıdın cinsi servis veya kullanım kılavuzunda belirtildiği
şekilde olmalıdır. Farklı kâğıtlar, termal kafaya zarar verebilir. Kâğıtları yüksek ısı, nem ve
direkt güneş ışığı gibi etkilerden koruyarak muhafaza etmek gerekir. Organik çözücüler
(tutkal gibi) kâğıtların yüzeyinde bozulma yapabilir. Kâğıt takarken termal kafaya
dokunmamalı, eğer temas edilirse kafa temizlenmelidir. Normal lazer veya mürekkepli
yazıcıların kâğıtlarını yerleştirmeden önce kâğıtlar havalandırılmalıdır.

1.1.5. Eforlu EKG ( Treadmill- Stres Testi)
Kliniklerde kullanılan EKG cihazının yanı sıra holter EKG ve eforlu EKG çeşitleri de
bulunmaktadır. Eforlu EKG, egzersiz sırasında yapılan EKG kaydıdır. Egzersiz treadmill
adı verilen bir koşu bandında ya da bir bisiklet üzerinde belli bir süreyle yapılmaktadır.
Kalp yükünü giderek artıracak şekilde egzersiz yapılırken EKG’nin sürekli izlenmesi
ve belli aralıklarla kayıt alınmasına efor testi denir. Efor testi kalp-damar hastalıklarını
araştırmada kullanılır. Hasta, dönen bir bant üzerinde yürütülerek veya sabit bir bisiklette
pedal çevirtilerek kalp hızı artırılır. Bu sırada hastadan alınan EKG kayıtlarının bilgisayarda
analizi yapılır. Aynı zamanda egzersizle kan basıncı ve nabız değişiklikleri, hastanın göğüs
ağrısı ve nefes darlığı gibi şikâyetlerinin olup olmadığı da kaydedilir. Normal EKG'de
görülmeyen bozukluklar bu test sayesinde ortaya çıkarılabilir.
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Resim 1.4: Eforlu EKG

1.1.6. Holter EKG / Ritim Holter
Holter EKG; hastanın günlük hayatını etkilemeden 24–48 saat süreyle kalp aktivitesini
kesintisiz olarak kaydeden ve dökümünü yapan, cep telefonu boyutunda, küçük bir kayıt
cihazıdır. Kalbin çalışmasıyla ilgili bozuklukların tespit edilmesinde veya tedavinin
izlenmesinde kullanılır.
Holter sistemi vücuda yapıştırılan elektrotlara bir ara kabloyla bağlanan küçük bir
metal kutudur. Cihaz, kemerle belde taşınabilir veya boyuna asılabilir.

Resim 1.5: Holter cihazı

1.1.7. EKG Cihazının Bakımı Ve Temizliği
Temizleme işleminden önce cihazın elektrik bağlantısı kesilmeli, kablo ve bağlantıları
cihazdan ayrılmalıdır.
Cihaz, hasta kablosu ve elektrotlar suyla temas ettirilmemelidir.
Suyla ıslatılmış pamuklu bezle temizlenmeli ve sonra kuru bezle silinmelidir. Deterjan,
eritici ve organik çözücüler (alkol vb.) kullanılmamalıdır. Elektrotlar üzerinde çizik
oluşmamalıdır. Aksi takdirde bu durum yanlış ölçümlere sebep olabilir. Hasta ile temas
eden kısımların temizliğinde enfeksiyon riskine yönelik koruyucu tedbirler alınmalıdır.
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Yazıcının mekanik aksamı ve dişlileri kontak sprey kullanılarak temizlenmelidir.
Termal kafa temizlemeden önce soğuk olmasına dikkat edilmelidir. Sıcak hâlde termal kafa
zarar görebilir. Termal kafanın temizliğinde özel temizleyiciler kullanılmalıdır.

1.2. Monitör
Monitör, görüntü izlemek için kullanılan elektronik cihazların genel adıdır.
Monitörizasyon, önemli değişkenleri elektronik cihazlar aracılığı ile periyodik bir şekilde
sürekli olarak ölçme ve izleme işlemidir. Monitörizasyon ile hastanın durumunu gösteren
çok sayıda veri, tek bir ekrandan izlenebilir.


Monitörizasyonun amaçları





Hastadaki klinik değişiklikleri ve sorunları erken belirlemek,
Hastada kullanılan ilaçların etkilerini izlemek,
Hastanın tedaviye verdiği cevabı değerlendirmek,
Hastanın fizyolojik parametrelerini izlemektir.

Monitörizasyonda kullanılan monitörlere hasta başı monitörü denir. Hastaya ait
parametreler, monitör ekranda dalga formunda veya sayısal olarak görüntülenir. Monitörde
sesli ve görüntülü alarm sistemi bulunur. Hasta başı monitörleri genel olarak yoğun bakım
ünitelerinde kullanılır. Yoğun bakım ünitelerinde birden çok hastanın vücut fonksiyonları
kontrol altında tutulmaktadır. Doktor veya hemşire tarafından tüm hastaların vücut
fonksiyonları merkezî bir monitörden izlenebilmektedir.

Resim 1.6: Hasta başı monitörü

1.2.1. Monitör Görüntü Renkleri ve Kabloları
Monitör çalışır konuma getirildiğinde açılan ekran renkli olarak görülmektedir.
Monitörde renklerin kullanımı bir parametreyi ve onun dalga şeklini hızlı bir şekilde
tanımlanmasını sağlar. Bu renkler üretici firmaların tercihine göre değişmekte ise de
genellikle aşağıdaki tabloda yazılı olan standart renkler kullanılmaktadır.
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Tablo 1.1: Monitörlerde parametre renkleri

GÖSTERGE RENGİ
Yeşil
Beyaz
Mavi
Sarı
Kırmızı

İFADE ETTİĞİ PARAMETRE
Kalp hızı (EKG)
Kandaki oksijen oranı(spO2)
Solunum
Ekspirasyon sonrası akciğerde kalan karbondioksit oranı
Arteriyel basınç

Monitör ile hasta bağlantılarının yapılması ve ölçüm işleminin gerçekleşmesi için
kablolara ihtiyaç bulunmaktadır.

Resim 1.7: Monitör bağlantı kabloları

1.2.2. Monitör Cihazının Genel Özellikleri ve Temizliği
Hasta monitörlerinin genel özellikleri üretici firmalara göre farklılık göstermektedir.
Cihazın bakım, temizlik ve kalibrasyonu firma direktifleri ve hastane temizlik prosedürleri
doğrultusunda yapılmalıdır.
Hasta başı monitörünü temizlemeye başlamadan önce güç anahtarı yardımıyla
monitörün enerjisi kesilmeli ve şebeke voltajından besleme fişi çekilmelidir. Hiçbir şekilde
cihaz, sensörleri veya herhangi bir aksesuarı temizleme sıvısı içine batırılmamalıdır.
Monitör sıcak su, buhar veya hava ile temizlenmemelidir.
Hasta başı monitörünün kutusu, hafif nemli bir bez veya sünger ile temizlenebilir.
Aşındırıcı olmayan bir temizleyici yağ veya parmak izlerini temizlemek amacıyla
kullanılabilir. Cihaz zaman zaman deterjanlı yumuşak bir bezle silinmelidir. Seyreltilmiş
amonyak katılmış su veya seyreltilmiş çamaşır suyu dezenfektan olarak kullanılabilir.
Hasta başı monitörünün kabloları herhangi bir mekanik baskıya maruz
bırakılmamalıdır. Kablolar çıkarılırken fiş tutularak kuvvet uygulanmalıdır. Kablolar
sabunlu su ile temizlenebilir. Kablo uçları temizlendikten sonra iyice kurulanmalıdır.
Gerekli durumlarda kablolar steril edilebilir.
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Temizlik sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar









Aseton, iyodür esaslı temizleyiciler, fenol esaslı temizleyiciler ve etilen
oksit gibi sterilizasyon malzemeleri kullanılmamalıdır.
Monitör sterilizasyonu için sterilizasyon merkezi ile temas kurulmalıdır.
Temizleme amacıyla kullanılan antiseptikler seyreltilmelidir. Bu
seyreltme işlemi üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır.
Çelik, yün veya gümüş cilası gibi aşındırıcı materyaller
kullanılmamalıdır.
Temizlemek için sistemin üzerine herhangi bir sıvı dökülmemelidir.
Tekrar kullanımı önlemek için disposable (tek kullanımlık) manşetler
kullandıktan sonra atılmalıdır.
Reusable (tekrar kullanılabilir) manşetler sabunlu bezle temizlenebilir.
Manşet kesesinin içine hiçbir şekilde bir sıvı kaçırılmamalıdır. Eğer kese
içine bir sıvı girerse manşet atılmalıdır.
Manşet temizlendikten sonra su ile iyice durulanmalı ve oda sıcaklığında
15 saat boyunca kurumaya bırakılmalıdır.

1.3. Defibrilatör
Kalp ventriküler fibrilasyona girdiğinde, dışarıdan yeterli miktarda elektrik akımı
vererek normal sinüs ritmine döndürme işlemine defibrilasyon, elektrik akımı vermede
kullanılan cihaza ise defibrilatör (elektro şok cihazı) denir. Defibilasyon, defibrilatör ile
kalbe elektrik akımı vererek myokarddaki düzensiz titreşimleri sonlandırıp kalbin normal bir
şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik hayat kurtaran bir işlemdir.

Resim 1.8: Defibrilatör cihazı
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1.3.1. Defibrilatör Cihazının Bölümleri

Monitör
LCD ekran özelliğinde olup kalbin elektriksel aktivitesinin izlenmesini sağlar. Cihaz,
kalbin elektriksel aktivitesini, defibrilatör elektrotları ya da EKG hasta kablosu ile algılar.

Güç kaynağı (batarya/akü)
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik
enerjisi olarak veren bölümdür. Defibrilatörler, elektrik şebekesine takılı olsalar dahi akü ile
çalışır, bundan dolayı akü daima dolu olmalıdır.

Kondansatör (kapasitör)
Elektrik depolama, bilgi kaybı engelleme, elektrik akımları arasında dönüşüm
yapmada kullanılan elektronik bir devredir. Önceden tasarlanmış seviyede enerjiyi şarj
edebilme özelliğine sahiptir.

Elektrotlar
Kondansatörün deşarj edilmesiyle elektrik enerjisini hastaya iletmek için göğüs
duvarına uygun pozisyonda yerleştirilen iki adet elektrot bulunur. Bu elektrotlar, jelli elektrot
ya da metal plaka şeklindedir. Metal olanlara pedal ya da kaşık da denir.

Yazıcı (kayıt ünitesi)
Her defibrilasyon sonrasında otomatik olarak kayıt yapan, uygulanan enerji miktarı,
tarih, saat vb. bilgileri kayıt altına alan bölümdür. EKG kâğıdı takılı olmalıdır.

1.3.2. Defibrilatör Cihazının Çeşitleri
Kullanım şekillerine göre otomatik ve manuel olmak üzere iki çeşit defibrilatör
bulunur.
1.3.2.1. Otomatik Eksternal Defibrilatör
Otomatik eksternal defibrilatörler, kardiyak arrest vakalarında sağlık personeli ya da
sağlık personeli dışındaki kurtarıcıların da kullanabileceği defibrilasyon için kılavuzluk eden
hassas ve güvenilir cihazlardır. Genellikle insanların yoğun olarak bulundukları havaalanı,
uçak, tren, alışveriş merkezî, spor sahası, eğlence yerleri vb. yerlerde bulundurulur.

Resim 1.9: Otomatik eksternal defibrilatör cihazı
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Tam otomatik eksternal defibrilatör; ritmi tanımlayarak gerektiğinde otomatik olarak
şok uygulayabilir.
Yarı otomatik eksternal defibrilatör; ritmi tanımlayarak ses ya da görüntü sistemi ile
kullanıcıyı yönlendirip şok uygulanmasını sağlar.
1.3.2.2. Manuel defibrilatör
Manuel defibrilatör, hekim tarafından kullanılır. Sıvı elektro jel sürülen metal
elektrotlar göğüs duvarına yerleştirilerek istenen enerji düzeyinde elektrik akımı verilir.


Manuel defibrilatörlerde bulunan fonksiyon düğmeleri







On/off: Aç/kapat düğmesi.
Enerji select: Uygun enerji düzeyini (10–360 joule) seç düğmesi.
Charge: Gösterge paneli ve elektrotlar üzerinde bulunan enerji yükle
(şarj et) düğmesi. Cihazı 2–5 saniyede şarj eder.
Sync: Kardiyoversiyonda kullanılan senkronizasyon düğmesi.
Lead select: Derivasyon seç düğmesi.
Discharge: Elektrotların üzerinde bulunan enerji boşalt düğmesidir.

1.3.3. Defibrilatör Cihazının Temizliği ve Bakımı
Defibrilatör, her an kullanıma hazır hâlde bulundurulmalıdır. Kullanım kılavuzuna
uygun olarak periyodik bakımı yaptırılmalıdır. Sağlık çalışanı nöbet teslimi sırasında bütün
ekipmanı ve ilaçları kontrol ettiği gibi defibrilatörü de kontrol etmelidir.


Defibrilatörün bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar






Cihazın bataryası her zaman dolu olmalıdır. Şarj seviyesi sık sık kontrol
edilmeli, kullanımdan hemen sonra şarj edilmelidir.
Kablolarda ve elektrotlarda sıklıkla aşınma olabilir.
Elektrotlar,
kablolar, düğmeler, monitör vb. sağlam olmalıdır.
EKG kâğıdı takılı bulunmalıdır.
Elektrotlar, kullanımdan hemen sonra temizlenip cihaz üzerindeki
yuvasına yerleştirilmelidir. Aksi takdirde elektrotlara sürülen sıvı jel
katılaşır, bir sonraki kullanımda kıvılcım oluşmasına neden olabilir.
Defibrilatörün yanında mutlaka sıvı elektro jel bulunmalıdır.

1.4. Aspiratör Cihazı
Aspiratör, günlük yaşamda pek çok alanda kullanılan, ürettiği vakum (emme) gücü ile
yabancı maddeleri emerek ortamdan uzaklaştıran cihazdır. Tıp alanında kullanılan
aspiratörlere cerrahi aspiratör denir.
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Cerrahi aspiratör, ürettiği negatif basınçla vücut boşluklarındaki istenmeyen sıvı, sekresyon,
partikül vb. emen ve bir toplama kavanozunda biriktiren cihazdır. Cerrahi aspiratörler
ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, acil servis, ambulans, diş kliniği vb. alanlarda
kullanılır.

1.4.1. Aspiratörün Bölümleri
Cerrahi aspiratör üç ana bölümden oluşur:


Motor bölümü: Elektrikle çalışır ve vakum gücünün oluşmasını sağlar. Cihaz
üzerindeki gösterge (kontrol) panelinde bulunan aç/kapat düğmesi ile vakum
başlatılır, vakum ayarlama düğmesi ile istenilen vakum gücü seçilir.



Bağlantı hortumları: İki adet bağlantı hortumu bulunmaktadır. Motor ile
kavanoz arasındaki hortum, vakum gücünü iletir. Kavanoz ile hasta arasında
bulunan hortum ise hem vakum gücünü iletir hem de ucuna takılan aspiratör
sondası ile hastanın vücut boşluklarında biriken sıvı ve yabancı maddelerin
kavanoza taşınmasını sağlar.



Ölçekli kavanoz (Toplama kavanozu): İçinde hastanın vücut boşluklarında
biriken sıvıların toplandığı cam veya PVC’den yapılmış, cihaza kolayca takılıp
çıkarılabilen bölümdür.

1.4.2. Aspiratör çeşitleri
Günümüzde kullanılan aspiratörler çok çeşitlidir. Kullanıldıkları ortama ve hastanın
durumuna göre aspiratörler iki ana gruba ayrılır.
1.4.2.1. Müstakil Aspiratörler


Portatif (taşınabilir) aspiratör: Hastanın bakımında ve nakli esnasında
kullanılmak üzere ambulanslarda, uçaklarda ve evlerde kullanılabilecek şekilde
tasarlanmış kesintisiz güç kaynağı ile çalışan aspiratörlerdir.



Mobil aspiratör: Yoğun bakım ünitesi, acil servis ve hasta başında
kullanılmaya imkân sağlayacak şekilde tasarlanmış tekerlekli aspiratörlerdir.



Operasyon aspiratörü: Ameliyathanede kullanılan vakum değeri oldukça
yüksek, kavanozları büyük kapasiteli ve gerektiğinde tek kullanımlık steril
poşet takılabilen aspiratörlerdir.



Hasta başı aspiratörü: Yoğun bakım ünitesinde ya da hasta başında kullanılan
hareketli olarak tasarlanmış dakikada 40-50 litre sıvı emebilen direkt şebeke
gerilimi ya da kesintisiz güç kaynakları ile çalışan, genellikle tek toplama
kavanozuna sahip aspiratörlerdir.

12

Resim 1.10: Aspiratör çeşitleri

1.4.2.2. Merkezî Aspiratörler
Merkezî aspiratör, hastane ortamında ayrı müstakil aspiratör kullanmak yerine
merkezî, güçlü bir vakum ünitesinin emiş gücünü, steril borular ile hastanenin gerekli
odalarına (ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, acil servis, hasta başı vb.) aktararak çalışan
sistemdir.
Aspirasyon; orafarenjial, trakeal, airway yardımıyla uygulanabilir. Aspirasyonda
kullanılan sondalar; aspiratörün bağlantı hortumuna takılan ve aspiratör ile hasta arasında
bağlantı sağlayan disposable sondalardır. Aspiratör sondası yankauer sonda (sert sonda),
esnek sonda (whistle tip sonda) ve vakum kontrollü sonda olmak üzere üç çeşittir.
Aspiratör sondalarında 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 numara mevcuttur. Aspiratör
sondası, hastanın yaşına ve cinsiyetine göre seçilir. Genellikle yetişkinlerde 12–16 numaralı,
çocuklarda 8–10 numaralı, bebeklerde ise 6–8 numaralı sonda kullanılır.

1.4.3. Aspirasyonun Amaçları





Solunum yollarının tıkanıklığını gidermek.
Biriken sekresyon, balgamı temizleyerek solunumun devamını sağlamak.
Staza bağlı oluşan enfeksiyonları önlemek.
Tanı amacıyla sekresyon, balgam almaktır.

Hastanın aspirasyon gereksinimi olduğunu gösteren bulgular şunlardır:





Hırıltılı solunum,
Solunum hızında artma,
Kalp atım hızında artma,
Huzursuzluk,

13





Dudaklar, parmak uçlarında morarma,
Trakeada sekresyon birikmesi,
Oksijen satürasyonunda düşme gibi durumlarda aspirasyon uygulanmasına
karar verilir.

1.4.4. Aspiratör Cihazının Bakımı












Aspiratör bağlantı hortumları, çevreye temas etmeyecek şekilde toplanır.
Hortum bağlantısı ve conta çıkarılır.
Kavanoz içinde biriken materyal, kontamine sıvı atık olarak nitelendirilir. Atık,
bu iş için ayrılmış bir evyeye veya rezervuarlı tuvalete dökülür. Atık dökülürken
etrafa sıçratmamaya dikkat edilir. Aspiratör torbası kullanılıyorsa ve bu torba
dolduysa kullanma kılavuzuna göre kapağı kilitlenip, tıbbi atık çöpüne atılır.
Kavanoz ve bağlantı hortumu su ile çalkalanıp % 0,5’lik klor solüsyonunda 10
dakika bekletilir.
Kavanoz ve bağlantı hortumuna soğuk sterilizasyon yapılır.
Kavanozun ve hortumun zarar görüp görmediği kontrol edilir, gerekirse
değiştirilir.
Kavanozun kapağı kapatılır, conta ile bağlantı hortumu kapağa takılır.
Cihazın çalışması test edilir. Vakum, aç/kapat düğmesine basıldığında
hortumun ucunda hissedilmelidir. Hissedilmezse kavanozun kapağı kontrol
edilir, kapak veya conta bozulmuş olabilir.
Cihazın güç kaynağı doldurulur.
Aspiratör her an kullanıma hazır hâlde bulundurulur.

1.5. Dropmatlar (Sıvı Takibinde Kullanılan Cihazlar)
Sıvı takibinde kullanılan cihazlar; doz ayarlayıcılar ve infüzyon pompalarından oluşur.

1.5.1. Doz Ayarlayıcılar
Doz ayarlayıcılar sıvıyı doğru dozda gönderebilmek için kullanılan cihazlardır. Doz
ayarlayıcının bir ucu intrakete diğer ucu da serum setine birleştirilerek kullanılır. Cihazda
dakikadaki damla sayısı/saatteki mililitre sayısı işaretli bölüme getirilerek istenilen doz
ayarlanmış olur.

Resim 1.11: Doz ayarlayıcı
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1.5.2. İnfüzyon Pompası
Hastaya gerekli olan ilaç veya solüsyonları istenen zaman dilimi içerisinde ve istenen
akış hızında intravenöz olarak verilmesini sağlayan cihazlardır.
İnfüzyon pompalarının birçok farklı tipi mevcuttur. Ancak bu konuda infüzyon
pompası ve volümetrik infüzyon pompasından (enjektör pompası) bahsedilecektir.
İnfüzyon pompaları volüm ve zaman değerleri girildiğinde dozu otomatik olarak
hesaplayabilir. Bu cihazlar pratik, kullanışlı, zaman kaybını önlemekte ve sağlık
personeline kullanımda kolaylıklar sağlamaktadır.
İnfüzyon pompalarının birçok farklı teknik özelliği vardır. Bu cihazlarda birden çok
sıvıyı gönderebilme, infüzyon bitişini hatırlatma alarmı ve ayrıca alarm sırasında infüzyonu
durdurma özellikleri bulunmaktadır.

Resim 1.12: İnfüzyon pompası

1.5.2.1. Volümetrik İnfüzyon Pompaları (Enjektör Pompaları)
Az miktardaki mayiyi kısa sürede vermek amacıyla kullanılan cihazlardır. Cihazda
infüzyon tipleri ve ilaç isimleri önceden programlanmış olabilir. Bu cihazlar daha çok yoğun
bakım servisleri ve yeni doğan ünitelerinde kullanılır. Enjektöre çekilen ilaç cihaza
yerleştirilir, hangi ilacın verildiği enjektörün üzerine yazılır.

Resim 1.13: Enjektör pompası
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İnfüzyon pompalarının genel özellikleri









Normal çalışma durumunda yeşil ışıklı LED yanıp söner.
Hata/herhangi bir bozukluk durumunda kırmızı ışıklı LED indikatörü
yanıp söner.
İnfüzyon hızı ayarlanabilir.
Batarya durum göstergesi ile cihaz üzerinde kalan batarya miktarı tespit
ve takip edilebilir.
Damla sensörü sayesinde infüzyon hızı ve miktarı sürekli kontrol altında
tutulur.
Cihaz, hemşire çağrı sistemine bağlanabilir, sesli uyarı yapabilir.
İnfüzyon işlemi esnasında, set içerisinde kalan hava kabarcıklarının IV
yola gitmesini engelleyen emniyet sistemi vardır.
Cihazın güç kaynağı kapatıldığında infüzyon bilgilerini hafızasında
muhafaza ederek kayıtlı tutar.

1.6. Laparoskopi Cihazı
Laparoskopi genel anestezi altında ve karın ön duvarında açılan 0,5-1 cm’lik
kesilerden yerleştirilen laparoskop cihazıyla yapılan cerrahi bir yöntemdir. Açılan kesiden
laparaskopun çubuğu sokulur kamera ile karın içi gözlemlenir. Gerekirse laparaskopik
cerrahi işlemler yapılabilir.

Resim 1.14: Laparaskopi aletleri



Laparoskopi cihazının temizliği

Laparoskopik işlemlerde tekrar kullanılan ve tek kullanımlık ekipmanlar mevcuttur.
Tekrar kullanılan ekipmanların temizlik ve sterilizasyonunun tam olarak yapılması
enfeksiyon bulaşma riskini en aza indirmektedir.
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Cihazı temizlemek için tüm parçaları birbirinden ayrılır. Kanüllerin içinden basınçlı su
ve hava geçirilir. Kontrol edilerek içi temizlenmemişse işlem tekrarlanır. Gerekirse uygun
fırça ile temizleme yapılır.

1.7. Laringoskop Cihazı
Laringoskop, endotrakeal ve direk laringoskopi için kullanılan araçtır. Larenks ve
etrafını çevreleyen anatomik yapıyı doğrudan gözlemleme işlemine laringoskopi denir.

Resim 1.15: Laringoskopi seti

Laringoskop, handle (sap) ve bleyd (bıçak) olmak üzere iki parçadan oluşur.
Handle; laringoskopu tutmaya yarayan parçadır. Laringoskopun sapı içinde normal
ya da şarj edilebilir pil bulunur. Piller, bleyd kısmındaki ampulün yanmasını sağlar.
Bleyd; Laringoskopun ağız yoluyla larenkse yerleştirilen parçasıdır. Bleydde bulunan
ve piller ile beslenen ampul, işlem sırasında alanı aydınlatarak görülmesini sağlar.
Bleydlerin, değişik boyutları bulunur. Eğri ve düz olmak üzere iki çeşit laringoskop bleydi
bulunur.

Resim 1.16: Bleyd çeşitleri
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Laringoskopun temizliği

Steril vücut alanına girmeyen, bütünlüğü bozulmamış mukozaya temas eden alet /
malzemeler “yarı kritik” olarak kabul edilir (örneğin; endoskoplar, laringoskop bleydleri
vb.). Bu gruba giren alet/malzemeler için steril olma şartı aranmaz, yüksek düzey
dezenfeksiyon yeterlidir. Bu ekipmanlar gluteraldehit, stabilize hidrojen peroksit gibi yüksek
seviyeli dezenfektanlarla işleme tabi tutulmalıdır. Klorlu bileşikler aletlerde paslanma ve
korozyona yol açtığından kullanılmamalıdır.

1.8. Airway (Hava yolu)
Airway (hava yolu) tüpleri solunum yolunu açık tutmak için kullanılan tüplerdir. İki
çeşit airway vardır: Oral airway, nazal airway. Airwayler çoğunlukla acil durumlarda ve kısa
süreli olarak kullanılır.

1.8.1. Oral airway
Bilinci kapalı olan ve kusma refleksi olmayan hastalarda havayolu açıklığını sağlamak
için kullanılır. Entübasyon sırasında laringoskop çıkarıldıktan sonra hastada ısırmaya bağlı
tıkanmada ve üst solunum yollarının tam ya da kısmi tıkanmalarında uygulanır.
Oral airway, hastanın yaşına ve cinsiyetin uygun seçilmelidir. Farklı boyutları
bulunmakla birlikte genellikle yetişkin erkekte 5 ve 4, yetişkin kadında 3 ve 2, gençlerde 2,
çocuklarda 1 ve 0, bebeklerde 00 ve 000 numaralı airway kullanılır.

Resim 1.17: Farklı boyutlarda oral airwayler

1.8.2. Nazal airway
Nazal airway (nazofarengeal tüp), esnek ve yumuşak kauçuktan yapılmış, 15–20 cm
uzunluğunda ve bir ucu eğri tüplerdir.
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Resim 1.18: Nazal airwayler

Oral ve nazal airway uygulamalarında tekrar kullanılan ve tek kullanımlık ekipmanlar
mevcuttur. Eğer tek kullanımlık değilse airway ılık sabunlu suyla yıkanır ve iyice durulanır.
Eğer oral airwayin içinde kurumuş sekresyonlar varsa bunların çıkarılmasında hidrojen
peroksit kullanılabilir. Hidrojen peroksitle yapılan işlemden sonra oral airway bol suyla
durulanır. Tekrar kullanılan ekipmanların temizlik ve sterilizasyonunun tam olarak yapılması
enfeksiyon bulaşma riskini en aza indirmektedir.

1.9. Nebülizatör
Nebülizatör, ses dalgalarıyla veya basınçlı hava ile sıvı haldeki ilaçları buhar haline
getirip solunum yoluyla alınmasını sağlayan cihazdır. Küçük çocuklara, ölçülü doz
verilemeyen hastalara ve ağır astımı olan hastalara ilaçların etkili bir şekilde verilmesini
sağlar. Nebülizatör ile kullanılmak üzere hazırlanmış özel ilaç formlarına nebül adı
verilmektedir.
Nebülizatör kullanırken hasta, oturur pozisyonda olmalıdır. Hasta, hızlı soluk alıp
vermemeli, normal hızda solunum yapılmalıdır. Nebülizasyon süresi, cihaza giren hava
akımına, ilacın ve cihazın özelliklerine göre değişmektedir.
Nebülizatör kullanıldıktan sonra cihazda kalan sıvı boşaltılmalıdır. Yoksa ilaç
kristalize olur ve kanalları tıkayarak cihazın verimini düşürür.

Resim 1.19: Nebülizatör
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Nebülizatör çeşitleri





Kompresörlü nebülizatör
Ultrasonik nebülizatör

Nebülizatörün temizliği

Günümüzde tek hasta kullanımlık nebülizatörler önerilmektedir. Kompressörler ortak
kullanılabilir, ancak her hastanın kendisine özel nebülizatörü olmalıdır. Nebülizatör günde
en az 1 kez ılık deterjanlı suyla yıkanmalıdır. Yıkanacağı zaman nebülizatörün tüm parçaları
ayrılmalıdır. Yıkama işlemi yapıldıktan sonra parçalar ayrı olarak spontan kurumaya
bırakılmalıdır. Tekrar kullanılacağı zaman eller yıkandıktan sonra parçalar birleştirilmeli ve
kullanmadan önce 1-2 saniye boş olarak çalıştırılmalıdır. Eğer antibiyotik vermek için
nebülizatör kullanılıyorsa her kullanımdan sonra yıkanmalı ve her 30 kullanımdan sonra 510 dakika kaynatılmalıdır.

1.10. Oksijen Tüpleri Ve Donanımları
Hastaların solunumunun rahatlatılmasında en önemli tedavilerden birisi medikal
oksijen tedavisidir. Medikal oksijen tedavisi gerektiren başlıca durumlar; kronik akciğer
hastalığı (KOAH), solunum yetmezliği, amfizem, kronik bronşit ve ağır seyreden astımdır.
Medikal oksijen tedavisi, medikal oksijen tüpü, oksijen terapi cihazı ve nazal kanül ile
yapılmaktadır.
TSE Standartlarına uygun olarak üretilen oksijen tüpleri Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı
dolum tesislerinde özel olarak tasarlanan medikal dolum bölümlerinde doldurulmaktadır.
Oksijen cihazları değişik kapasitelerde üretilmiştir. Taşınabilen oksijen tüpleri
ambulansta ve acil bakım ünitesinde rahatlıkla kullanılır.


Oksijen tüpü ekipmanları





Basınç düzenleyiciler (regülatörler): Oksijen tüpündeki basınç hastaya
oksijen vermek için çok yüksektir. O nedenle basıncı düzenlemek üzere
regülatör kullanılır. Regülatör, tüpe tam oturtulmalıdır. Gevşek
yerleştirilmiş bir regülatör, tüpü öldürücü füzeye dönüştürebilir. Tek
yönlü ve iki yönlü olmak üzere iki çeşit regülatör vardır.
Akımölçerler (flowmetreler): Oksijenin litre olarak dakikadaki akış
hızını ayarlayan bölümdür.
Nemlendiriciler: Akımölçerlere bağlı olarak kullanılırlar ve tüpten kuru
olarak gelen oksijeni nemlendirirler. Kuru oksijen, uzun süreli
kullanımlarda solunum yolu ve akciğerlerdeki mukoz membranların
kuruyarak tahriş olmasına neden olur. Özellikle KOAH’ı olan hastalarda
oksijenin nemlendirilerek verilmesi gerekir. Nemlendirici, genellikle
kırılmaz cinsten bir kap ve üzerine yerleştirilmiş akımölçerden oluşur.
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Oksijen, kabın içindeki sudan baloncuklar oluşturarak geçer. Bu su kabı
temiz tutulmazsa, yosun bağlayarak çeşitli bakterilerin ve mantarların
üremesine yol açar. Bu mikroorganizmalar doğrudan hastanın
akciğerlerine yerleşir. Bu nedenle, her kullanım sonrası kabın yıkanarak,
temiz su ile doldurulması gerekmektedir. Ancak hemen kullanılmayacak
nemlendiriciler boş ve kuru tutulmalıdır.

Resim 1.20: Oksijen tüpü ve ekipmanları

1.10.1. Solunumu Olan Hastalarda Oksijen Tüpü ile Beraber Kullanılan Maske
ve Kanüller


Nazal kanül: Düşük yoğunluklu ( % 24 - 44 oranında ) oksijen vermek için
kullanılır. İki tane burun deliği çıkıntısı olan ince bir hortum şeklindedir. Bu
çıkıntılar burna yerleştirildikten sonra, hortum kısımları kulak arkasından
geçirilerek, çene altında birleştirilir. Nazal kanül kullanıldığında verilecek
oksijen miktarı dakikada 4 - 6 litreden fazla olmamalıdır. Aksi halde hastayı
rahatsız eder.

Resim 1.21: Nazal kanül
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Basit maske: Yumuşak, şeffaf ve plastik maskedir. Orta yoğunlukta ( % 35 60 oranında ) oksijen vermek üzere kullanılır.

Resim 1.22: Basit maske



Kısmi geri dönüşlü maske (partial rebreather mask): Bir basit maske ve
ona bağlı şeffaf torbadan (rezervuar) oluşmaktadır. Maske ile torba arasında iki
yönlü hava geçiren bağlantı tüpü vardır. Bu maske hastanın yüzüne doğru
yerleştirildiği zaman işe yarar.



Geri dönüşsüz maske (nonrebreather mask): Bir maske ve şeffaf torbadan
oluşmaktadır. Geri dönüşlü maskeden farkı, maske ile torba arasındaki bağlantı
tüpü tek yönlüdür, dolayısıyla sadece torbadan hastaya geçiş vardır. Maske
hastanın yüzüne yerleştirilmeden önce torbası oksijen ile doldurulmalıdır.

Resim 1.23: Geri dönüşsüz maske



Venturi maske: Düşük yoğunlukta ( % 24 - 50 oranında ) oksijen vermek
üzere, özel olarak geliştirilmiş maskedir. Basit maske ve oksijeni aktarmak
üzere değişik oranlarda oksijen geçişine izin veren değişik renkli adaptörlerden
oluşmaktadır. Adaptörler, hastanın verdiği soluğun bir kısmının dışarı
çıkmasına olanak sağlarken, diğer kısmının tüpten gelen oksijenle karışarak
hastaya verilmesini sağlar. Böylece sürekli ve aynı yoğunlukta oksijen verilmiş
olur.
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Resim 1.24: Venturi maske

1.10.2. Solunumu olmayan hastalarda oksijen tüpü ile beraber kullanılan
maskeler


Cep maske ( pocket mask): Bu maske hastanın ağzını ve burnunu kapatacak
şekilde yerleştirilir. Maskenin üzerinde bulunan yukarı doğru çıkıntı oluşturan
delikten soluk verilir. Birçok cep maskesinde, ilave oksijen vermek için
bağlantı yerleri vardır. Hastanın yüzüne yerleştirildikten sonra, iki elle maske
yerinde tutulmaya çalışılır.

Resim 1.25: Cep maske



Balon maske sistemi (Bag - valve mask / ambu maske): Solunumu durmuş
olan hastaya kuvvetle hava vermek için kullanılır. Bir maske ve bağlantıda
olduğu balon şeklindeki torbadan oluşmaktadır. İlave oksijen vermek için
bağlantı yeri vardır.

23

Resim 1.26: Balon maske sistemi

1.11. Pulse Oksimetre Cihazı ve Bakımı
Pulse oksimetre cihazı kandaki oksijene bağlanmış hemoglobinin toplam hemoglobine
oranını (oksijen satürasyonunu) ölçen ve yüzdesel olarak ekranında gösteren cihazdır. Pulse
oksimetre cihazları tiplerine göre servislerde, yoğun bakımlarda, acil servislerde ve hasta
transferlerinde sıklıkla kullanılır.
Pulse oksimetrelerin masa tipi pulse oksimetre, konsol tipi pulse oksimetre, el tipi
pulse oksimetre ve parmak tipi pulse oksimetre gibi çeşitleri vardır. Bunların temelde
yaptıkları iş aynı olsa da kullanım alanları ve tiplerine göre farklılıklar gösterir. Masa tipi,
konsol tipi ve el tipi pulse oksimetrede tek veya çok kullanımlık proplar kullanılır. Parmak
tipinde ise mandal tipi prop kullanılır.

Resim 1.27: Pulse oksimetre cihazı
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1.12. Setler
Kullanım amacı ve kullanım yerine göre çok sayıda set çeşidi bulunmaktadır.

1.12.1. Anjiografide Kullanılan Setler
Anjiyografi, kontrast madde verilerek kalbin damarlarının görüntülenmesidir.
Anjiyografi denildiğinde, daha çok kalbi besleyen koroner arterlerin incelendiği, koroner
anjiyografi anlaşılmakla birlikte kalp, arterler, venler ve lenf damarları da incelenir.
Damarlar, direkt radyografilerde görülmediği için kontrast madde verilerek görünür hâle
getirilir. Anjiyografi genellikle incelenen bölge ve organa göre adlandırılır.
Anjiyografi setinde girişim iğnesi, kılavuz tel, kateter, kalp pili, stent, otomatik
enjektörler vb. bulunur.

Resim 1.28: Anjiyografi seti

Yapılan girişimlere göre, işlem sonrasında cerrahi aletler üzerinde kan, solüsyon ve
organik artıklar bulunabilir. Bu artıkların mutlaka temizlenmesi gerekmektedir. Temizlik
mekanik olarak, uygun kimyasal çözücülerle, basınçlı su ve hava kullanılarak kuralına uygun
olarak yapılmalıdır. Metal ve plastik malzemeler düzenli ve dikkatli bir şekilde diğer
aletlerden ayrılmalı, özel yıkama kapları içerisinde toplanarak temizleme işlemine
geçilmelidir.

1.12.2. Cut Down Seti
Cilt altı venöz kateter uygulaması için kullanılan settir. Sürekli açık damar yolunun
olması istendiğinde ve kısa sürede fazla miktarda sıvı verilmesi gerektiği durumlarda cut
down açma işlemi (venöz kateterizasyon) uygulanır. Antiseptik solüsyon uygulaması sonrası
alan, steril delikli bir örtü ile örtülür. Lokal anestezi yapılır. Bisturi ile deri ve deri altı
geçilerek damar bulunur, kesi (venotomi) yapılır. Kateter yerleştirilip etrafı bağlanır ve
kapatılır.
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Cut-down seti içindeki aletler











Bisturi sapı
Dişli penset
İnce uçlu düz penset
Pansuman seti
Mikro klemp
Dikiş tutucu
Spanç klembi
Çamaşır klembi
Aspiratör ucu
Metal tas

Resim 1.29: Cut Down Seti

1.12.3. Trakeostomi Seti
Trakeanın ön duvarına, nefes alıp vermeyi kolaylaştırmak amacıyla cerrahi yöntemle
açılan pencereye trakeotomi, bunun ciltle ağızlaştırıp stoma oluşturulmasına ise trakeostomi
denir. Cerrahi olarak oluşturulan trakeal açıklığa yerleştirilen tüpe ise trakeostomi tüpü adı
verilir.


Trakeostomi seti içindeki aletler











Bisturi sapı
Dişli ve dişsiz ince uçlu penset
İnce uçlu makas
Kalın uçlu makas
Mikro klemp
Dikiş tutucu
Çeşitleri ekartörler
Aspiratör ucu
Böbrek küvet
Traeostomi kanülü
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Resim 1.30: Trakeostomi kanülü

1.12.4. Lomber Ponksiyon Seti
Lomber ponksiyon (LP): Bel bölgesindeki omurlar arasından iğne ile girilerek beyin
omurilik sıvısını alma işlemidir. Lomber ponksiyon tedavi ve anestezik amaçlarla da
kullanılabilir.

Resim 1.31: Lomber ponksiyon iğneleri

1.12.5. Pansuman Seti
Cerrahi işlemler sonrası pansumanların yapılması için kullanılan settir.


Pansuman setinin içinde bulunan malzemeler










Portegü, makas, penset
Bisturi sapı ve ucu
Steril ve non steril eldiven
Antiseptik solüsyon
Sargı bezi
Gaz kompres
Plaster
Cerrahi iplik
Kapaklı küvet
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1.12.6. Biyopsi seti
Biyopsi, bir hastalığı teşhis etmek amacıyla küçük bir doku parçasının alınmasıdır.
Alınan parça içindeki hücre türleri mikroskop altında incelenir. Biyopsi seti, biyopsi almak
için kullanılan settir. Kanser tanısında en önemli tekniklerden biri biyopsidir. Biyopsi
materyali direkt cerrahi müdahale ile veya özel bir iğne yardımıyla alınabilir. Girişim lokal
veya genel anestezi altında yapılabilir.


Biyopsi setinde bulunan malzemeler













Antiseptik solüsyon
Anestezik madde
Enjektör
Bistüri sapı-ucu
Makas, iğne
Cerrahi iplik
Hemostat
Dişli-dişsiz pensetler
Spanç
Aspirasyon için kalın iğne
Kapaklı küçük şişe
Fikse (sabitleyici tespit edici) edici madde

1.12.7. Torasentez Seti
Torasentez (plevra ponksiyonu); tanı ve tedavi amacıyla interkostal aralıktan plevra
boşluğuna özel iğne ya da katater ile girerek yapılan aspirasyon işlemidir. Torasentez ile sıvı
veya hava alınabildiği gibi plevra boşluğuna ilaç verilebilir.


Torasentez setinde bulunan malzemeler







Steril gazlı bez
Antiseptik solüsyon
Steril eldiven
Enjektörler
Lokal anestezik
Atropin
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Resim 1.32: Torasentez seti

1.12.8. Setlerin Temizliği ve Sterilizasyonu
Yapılan girişimlere göre, işlem sonrasında cerrahi aletler üzerinde kan, solüsyon ve
organik artıkları bulunabilir. Bu materyallerin ve artıkların mutlaka temizlenmesi
gerekmektedir. Temizlik mekanik olarak, uygun kimyasal çözücülerle, basınçlı su ve hava
kullanılarak kuralına uygun olarak yapılmalıdır. Metal ve plastik malzemeler düzenli ve
dikkatli bir şekilde diğer aletlerden ayrılmalı, özel yıkama kapları içerisinde toplanarak
temizleme işlemine geçilmelidir.
Enfeksiyonların önlenmesi açısından kullanılan setlerin sterilizasyonu önemlidir.
Uygun temizleme, dezenfeksiyon ve sterilizasyon prosedürleri uygulanarak setlerin erken
yıpranması önlenmelidir. Setlerin sterilizasyonu için en uygun ürün ve yöntem seçilmelidir.

1.13. Kontrollü Ağrı Cihazı (PCA / Patient Controlled Analgesia)
Analjezi basit tabiriyle ağrının giderilmesi demektir. Hasta kontrollü analjezi ya da
kısa adıyla PCA ise hastanın gereksinim duyduğu anda kendi kendisine ağrıkesici yapması
olarak tanımlanabilir.
Bu işlem ağrı pompası adı verilen bir cihaz yardımı ile gerçekleştirilir. Bir elektronik
pompa olan bu cihazın haznesine belirli miktar serum içinde ağrı kesici ilaç konur. Bu serum
daha sonra hastanın normalde açık ve serum takılı olan kateterine bağlanır. Cihazdan çıkan
bir düğme hastanın eline verilir. Hasta ağrı hissettiği anda bu düğmeye basarak içinde ağrı
kesici ilaç bulunan serumun önceden programlanmış bir miktarının damar yolundan
verilmesini sağlar. Bu sayede hasta kendi ağrısını kendisi kontrol edebilir.
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Resim 1.33: Kontrollü ağrı cihazı (PCA)

1.14. Tansiyon Aleti ve Stetoskop
Tansiyon aleti kan basıncının ölçülmesine yarayan bir araçtır. Cıvalı, havalı ve dijital
olmak üzere üç tipi vardır.
 Dijital tansiyon aleti
Dijital tansiyon aleti ölçümü otomatik yapar. Bu tipler kullanılırken stetoskop
gereksinimi yoktur. Kolun üst kısmından ya da bilek kısmından ölçüm yapılabilir.
Bu tipteki ölçerler özellikle ev kullanımı için idealdir. Kullanmak için çok özel bir
bilgi ve deneyim gerektirmez. Bir diğer özellikleri ise hafızalı olmaları ve daha önceki ölçüm
değerlerini takip olanağı sağlamalarıdır. Ölçümü kolun üstünden ya da bilekten yaparken
aletin, ölçümü yapılan kişinin kalp hizasında tutulması gerekmektedir. Bununla birlikte bazı
modellerinde nabız ölçme özelliği de vardır.


Cıvalı veya havalı tansiyon aleti

Cıvalı veya havalı tansiyon aleti manuel (el ile) çalışır. Tansiyon aleti havanın
doldurulduğu manşon, basıncın gösterildiği manometre ve bağlantı borularından oluşur.

Resim 1.34: Tansiyon aletleri
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Stetoskop

Vücut içinde oluşan sesleri dinlemek için kullanılan tıbbi bir cihazdır. Kulaklık, iletim
borusu ve alıcı kısımlardan oluşur. Dinleme esnasında kulaklık kulağa tam ve rahat
oturmalıdır. Stetoskobun alıcı kısmında bulunan diyafram çan biçiminde ya da düz dairesel
biçimde olup sesleri yüksek frekansta işitmeyi sağlar.

Resim 1.35: Stetoskop

1.15. Ateş Ölçme Cihazları (Termometreler)
Vücut ısısını vücudun değişik bölgelerinden ölçmek için üretilmiş cihazlardır. Pek çok
farklı çeşidi bulunmaktadır.


Dijital termometreler

Bu termometreler en hızlı ve kesin ölçüm sonuçlarını verirler. Çeşitli şekillerde ve
boyutlarda olanları vardır. Ağızdan, makattan, koltukaltından ve ciltten ölçüm yapılabilir.
Genellikle ısı sensörünün bulunduğu esnek ve plastik bir uca sahiptir. Kolay okunabilir
dijital bir göstergesi vardır.

Resim 1.36: Kızıl ötesi dijital termometre
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Dijital kulak termometreleri

Timpanik (kulak zarına ait) ısıyı gösterir. Kullanımı hızlı ve kolaydır. 3 ay altındaki
bebeklerde dış kulak yolu dar olduğu için kullanımı önerilmemektedir.

Resim 1.37:Timpanik termometre



Alın termometreleri

Küçük bebeklerde tercih edilen ateş ölçer çeşididir.

Resim 1.38:Alın termometresi



Emzik şeklinde termometreler

Bebeklerde ateş ölçümünü kolaylaştıran termometre çeşididir. 3 ay altında bebeklerde
kullanılmamalıdır.

Resim 1.39: Emzik termometre
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Cıvalı cam termometreler

Daha önceleri en sık kullanılan termometreler olmasına karşın cıva içermesi ve
kırıldığında cıvaya maruz kalma olasılığı nedeniyle tercih edilmemektedir.

Resim 1.40: Cıvalı termometre
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda işlem basamaklarını takip ederek cihaz ve ekipmanları kullanılmasıyla
ilgili uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Modülün konu ile ilgili bölümünü tekrar
okuyabilirsiniz.
 Konu ile ilgili video bulabilirsiniz.
 Nebulizatörün temizliğini anlatan bir sunu
 Konu ile ilgili görsel bulabilirsiniz.
hazırlayınız.
 Nebulizatör kullanımı ile ilgili broşür
hazırlayabilirsiniz.

 Modülün konu ile ilgili bölümünü tekrar
okuyabilirsiniz.
 Konu ile ilgili video bulabilirsiniz.
 Biyopsi setinde bulunan malzemelerin
listesini yapabilirsiniz.
 Biyopsi setinde bulunan malzemelere ait
görseller bulabilirsiniz.

 Biyopsi setini kullanıma hazırlayınız.

 Modülün konu ile ilgili bölümünü tekrar
okuyabilirsiniz.
 Konu ile ilgili video bulabilirsiniz.
 Konu ile ilgili görsel bulabilirsiniz.
 Laparoskopi setini kullanıma hazırlayınız.
 Laparoskopi setinde bulunan
malzemelerin listesini yapabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Hastanın yaşamsal güvenliğini artırmak ve fizyolojik parametreler hakkında bilgi
sahibi olmak amacıyla önemli değişkenleri elektronik cihazlar aracılığı ile periyodik
bir şekilde sürekli olarak ölçme ve izleme işlemine ne ad verilir?
A) Torasentez
B) Biyopsi
C) Monitörizasyon
D) Anjiyografi
E) Laproskopi

2.

Aşağıdakilerden hangisi biyopsi işlemidir?
A) Ucunda kamera bulunan, laparaskop denilen aletle karın boşluğunun endoskopik
olarak incelenmesi işlemi
B) Kalpteki elektriksel aktivitelerin EKG cihazı ile grafik olarak kaydedilmesi işlemi.
C) Bir hastalığı teşhis etmek amacıyla küçük bir doku parçası alınması işlemi
D) Havayolunun açık tutulması işlemi
E) Kanamanın durdurulması.

3.

Stres testi olarak da adlandırılan ve kalbin iş yükü altında nasıl tepki verdiğini görmek
için yapılan test aşağıdakilerden hangisidir?
A) Holter EKG
B) Eforlu EKG
C) EEG
D) EMG
E) Hiçbiri

4.

Bilinci kapalı hastalarda solunum yolunu açık tutmak için kullanılan tüp şeklindeki
malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oral havayolu
B) Üriner katater
C) Laringoskop
D) Göğüs tüpü
E) EKG

5.

Kalp ventriküler fibrilasyona girdiğinde, dışarıdan yeterli miktarda elektrik akımı
vererek normal sinüs ritmine döndürme işlemini sağlayan cihaz aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Defibrilatör
B) Aspiratör
C) Laringoskop
D) Airway
E) EKG
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6.

Ürettiği negatif basınçla vücut boşluklarındaki istenmeyen sıvı, sekresyon, partikül vb.
emen ve bir toplama kavanozunda biriktiren cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Defibrilatör
B) Aspiratör
C) Laringoskop
D) Airway
E) EKG

7.

İntravenöz yolla hastaya gönderilecek olan ilaç veya solüsyonun istenilen zaman
aralığında ve istenilen dozda verilmesini sağlayan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laproskopi
B) İnfüzyon pompası
C) Diyaliz
D) Hiçbiri
E) Monitör

8.

Ses dalgalarıyla veya basınçlı hava ile sıvı haldeki ilaçları buhar haline getirip
solunum yoluyla alınmasını sağlayan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anjiyografi
B) İnfüzyon pompası
C) Nebülizatör
D) Laringoskop
E) Monitör

9.

Aşağıdaki tekniklerin hangisi ile damarlar görüntülenebilir?
A) EKG
B) İnfüzyon pompası
C) Nebülizatör
D) EEG
E) Anjiyografi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberine göre sarf malzemelerini
kullanıma hazır bulundurabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberine göre hastanelerde
kullanılan sarf malzemeleri hakkında değişik kaynaklardan araştırma yapınız.
Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. TEŞHİS VE TEDAVİDE KULLANILAN
SARF MALZEMELERİ
Hastanelerde hizmet sunumu sırasında tüm süreçlerde binlerce kalem malzeme
kullanılmaktadır. Çoğu hayati öneme sahip bu malzemelerin istenilen yerde, arzu edilen
miktarda ve zamanda hazır olması için yapılan çalışmalar malzeme yönetiminin uğraş alanını
oluşturmaktadır.
Hastanelerde ortaya çıkabilecek olan ani gereksinimleri karşılamak ve tıbbi tetkik/
tedavilerin kesintiye uğramadan sürdürülmesi için bulundurulması gerekli stokların belirli bir
seviyenin altına düşmemesi hayati bir öneme sahiptir. Diğer bir ifadeyle stokların elde
bulunmaması veya yetersizliği, sağlık hizmetinin aksamasına veya yetersizliğine yol
açabilmektedir.

2.1. Nazogastrik Sondalar
Nazogastrik
malzemelerdir.

sondalar

sindirim

sisteminde

çeşitli

Resim 2.1: Nazogastrik sonda
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amaçlar

için

kullanılan



Nazogastrik sondaların kullanım amaçları











Abdominal (karın) ameliyatlardan sonra sindirim sistemindeki gerilimi
önlemek, biriken sıvı ve gazı çıkarmak.
Sindirim sistemi ile ilgili radyolojik incelemeler yapmak.
Ağızdan beslenemeyen hastaları beslemek(gavaj).
Hastayı genel anesteziye hazırlarken tok hastaların sindirim sistemindeki
içeriği boşaltmak.
Tanı amacıyla mide içeriğinden örnek almak.
Kusmanın tekrarlandığı veya kusmanın tehlikeli olduğu durumlarda
(paralitik ileus,
intestinal obstrüksiyon,
akut mide dilatasyonu)
özofagus tahrişini ve oluşabilecek enfeksiyonları önlemek.
Mide ve özefagus varis kanamasını durdurmak.
Travma hastalarında gastrointestinal yaralanmanın değerlendirmesini
yapmak.
Prematüreleri beslemek.
Zehirlenmelerde mideyi yıkamak (lavaj).

2.2. Aspirasyon Sondası
Aspirasyon sondası, aspiratör hortumu ile hasta arasında bağlantı sağlayan steril
şartlarda kullanılan bir malzemedir. Çeşitli tipleri mevcutsa da aralarındaki temel fark
dizaynları ve yapımında kullanılan materyalden kaynaklanmaktadır.


Aspirasyon sondalarının kullanım amaçları





Ağız boşluğunda biriken sekresyonların temizliğinde,
Entübasyon uygulanan hastalarda ağız ve tüp içinde biriken
sekresyonların temizliğinde,
Cerrahi sahada mevcut olan kan ve diğer sıvıların sahadan
uzaklaştırılmasında,
Trakeostomili hastalarda trakeal kanülde biriken sekresyonların
aspirasyon işlemlerinde kullanılmaktadır.

Resim 2.2: Aspirasyon sonda
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2.3. Mesane Kateteri
İdrar boşaltmak amacı ile kullanılan kateterlere mesane kateteri denir. İdrarı boşaltmak
amacıyla bir kateterin üretra içinden geçirilerek mesane içine yerleştirilmesi işlemine mesane
kateterizasyonu denir.
Mesane kateterizasyonun da cinsiyete göre anatomik farklılıklar işlemi
zorlaştıracağından dikkat edilmeli ve kateterizasyon işlemi konu ile ilgili eğitim almış kişiler
tarafından yapılmalıdır.


Mesane kateterinin kullanım amaçları











İdrar retansiyonu (kendiliğinden idrar yapamama durumu) olanlarda
mesanedeki idrarı boşaltmak,
İdrar yapıldıktan sonra mesanenin rezidüel (mesanede kalan, atık idrar)
kapasitesini ölçmek,
Günlük, saatlik idrar miktarını izlemek,
Ameliyat öncesi hazırlık amacıyla mesaneyi boşaltmak,
Perine bölgesinin ameliyatlarından sonra idrarın bölgeye temasını
önlemek,
İdrar inkontinansı (idrar kaçırma durumu) olan hasta için temiz ve kuru
bir ortam sağlamak,
Steril idrar örneği almak,
Mesane lavajı yapmak (yıkamak),
Üretrada oluşan darlık ve tıkanıklıkların ilerlemesini önlemek,
Mesane içine ilaç uygulamaktır.

Resim 2.3: Mesane kateteri
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2.4. Venöz Kateterler
İlaçların, intravenöz solüsyonların, kan ve kan ürünlerinin ven yolu ile verilebilmesi
için venlere kanül veya kateter yerleştirilmesi işlemine venöz kateterizasyon denir.


Kateterlerin kullanım amaçları







Sıvı-elektrolit kayıplarını yerine koymak.
Oral alamayan hastalarda parenteral (PE) beslenmeyi sağlamak.
IV yoldan ilaç vermek.
Kan ve kan ürünlerini vermek.
Yoğun tedavi gereksinimi olan hastaların santral venöz basınç takibini
yapmak.
Hemodiyaliz.

2.5. İnfüzyon Setleri
İnfüzyon seti; 1.5 m uzunluğunda ve üzerinde akış ayarlayıcı makara veya klempi
bulunan, steril şişe veya torba içerisindeki solüsyonların sterilitesini bozmadan hastaya
verilmesi için kullanılan yardımcı malzemedir. Serum seti, steril paket içerisinde ve tek
kullanımlıktır.

Resim 2.4: İnfüzyon seti
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2.6. Numune Kapları
Sıvı veya katı numunelerin (idrar, gaita, balgam, semen vb.) taşınmasında kullanılır.
Özel dizayn kapaklı sızdırmazlık özelliğine sahip kaplardır. Steril veya nonsteril özelliklere
sahiptir. Steril örnek kapları, bakterisiz aseptik (steril) koşullarda üretilmektedir.

Resim 2.5: Numune kapları

2.7. Kan Tüpleri
Kan tüpleri özelliklerine göre renkli kapaklarla ayrılmışlardır. Katkı maddesi içerip
içermemesi, içerdiği katkı maddesi, hacim gibi farklı özelliklere sahip olan vakumlu tüpler,
kapak rengine göre birbirinden ayrılırlar. Aşağıdaki tabloda (Tablo 1.1:) renk koduna göre
tüp çeşitleri yer almaktadır.
Tablo 2.1: Kapak renklerine göre kan alma tüpleri

Kan alım
Renk kodu
hacmi
1,8 ml
AÇIK
2,7 ml
MAVİ
4,5 ml
1,6 ml
1,8 ml
SİYAH
2,4 ml
5 ml
2 ml
4 ml
KIRMIZI
6 ml
10 ml
2,5 ml
3,5 ml
SARI
5 ml
8,5 ml

Tüp çeşidi

Kullanım alanları

Sodyum sitrat

Koagülasyon çalışmaları için

Sodyum Sitrar ESR

Sedimantasyon çalışmaları için

Serum/Plastik

Serum çalışmaları için

SST II Advance

Serum çalışmaları için jelli
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3 ml
4 ml
6 ml
8 ml
2 ml
3 ml
4 ml
6 ml
4 ml
6 ml
2 ml
4 ml
7 ml

YEŞİL

Heparin

Plazma çalışmaları için

MOR

EDTA

Hematolojik çalışmalar için

PEMBE

Cross Match

Cross Match çalışmaları için

GRİ
LACİVERT

Florür oksalat
Florür EDTA
Eser eement

Glukoz çalışmaları için
Eser Elemet çalışmaları için

Resim 2.6: Kan alma tüpleri

2.8. Trakeostomi Kanülleri
Trakeostomi sırasında kullanılan aletlerdir.
 Trakeostomi kanüllerinin özellikleri






Trakeostomi kanülleri farklı ebatlarda olabilir.
Tek veya çift lümenlidir. Metal (paslanmaz çelik ve gümüş)
plastik/silikondan yapılmıştır.
Tek kullanımlık veya çok kullanımlık çeşitleri bulunmaktadır.
Balonlu (kaflı) veya balonsuz(kafsız) türleri vardır.
Delikli veya deliksiz olabilir.
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ve

Balonlu trakeostomi kanülleri, konuşmanın sağlanması, mekanik ventilasyonun
sürdürülmesi, herhangi bir maddenin (ağız içi sekresyon gibi) solunum sistemine
aspirasyonunun önlenmesi açısından tercih edilmelidir. Mukozal nekrozu önlemek için
balonun havası, en az saatte bir kez indirilip tekrar şişirilmelidir.
Metal kanüller eskiye göre çok daha az kullanılmaktadır çünkü esnek olmadıkları için
daha fazla rahatsızlık verirler. Ülkemizde gümüş kanüller sıklıkla kullanılmaktadır.

Resim 2.7: Trakeostomi kanülü

2.9. Entübasyon Tüpleri
Bilinci kapalı hastalarda solunum yolunu güvenlik altına almak, solunumu kontrol
etmek gibi çeşitli amaçlarla trakea içine yerleştirilen tüpe entübasyon tüpü denir.
Endotrakeal tüpler sentetik mineralli kauçuk, polietilen veya polivinil klorid gibi
maddelerden yapılmıştır. Bu tüpler tek kullanımlık olabildiği gibi sterilize edilerek tekrar
kullanılabilir. Tüpün çapı büyüdükçe uzunluğu da artar. Tüpler üzerinde hem büyüklükleri
hem de uzunlukları belirtilmektedir.


Entübasyon tüpünün kullanım amaçları






Havayolunu açık tutmak
Solunumu kontrol etmek
Aspirasyonu önlemek
Resusitasyonda kolaylık sağlamak
Anestezi uygulanan hastalarda anestezik ajanların solunum yolu ile
verilmesini sağlamak
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Entübasyon tüpü çeşitleri





Spiralli tüpler
Balonlu ve balonsuz tüpler
Nazal veya oral tüpler
Saydam ve opak tüpler

Resim 2.8: Entübasyon tüpleri

2.10. Ostomi Torbaları
Ostomi, içi boş bir organın vücut yüzeyine ağızlaştırılması anlamına gelen Yunanca
bir kelimedir. Ağızlaştırılan organa göre değişik ostomiler mevcuttur. Vücut yüzeyine
ağızlaştırılan yere stoma denir. Bazı hastalıklarda bağırsakları karın cildine ağızlaştırmak
gerekebilir. İnce bağırsağın karın cildine ağızlaştırılmasına ileostomi, kalın bağırsağın karın
cildine ağızlaştırılmasına ise kolostomi denir. Her iki durumda da sindirim işlevi sonucu
oluşan artıklar karın cildindeki bu ağızdan dışarı atılır.
Ostomi (stoma) yerine yapıştırılan ostomi torbası ile artıkları toplanır. Stoma
bölgesinde makatta olduğu gibi dışkı kontrolünü sağlayan kaslar yoktur. Bu nedenle gerek
ileostomili gerekse kolostomili hastalar bağırsak hareketlerini kontrol edemezler. Stomadan
hastanın kontrolü olmadan devamlı dışkı çıkabilir. Bunun için ostomisi olan hastalar dışkıyı
toplamak amacı ile ostomi torbası kullanırlar. Ostominin karın cildine açıldığı seviyeye göre
dışkının içeriği değişir. Ostomi anüsten ne kadar uzak ise dışkı o derece suludur. Kalın
bağırsağın sol tarafindan açılan ostomilerde dışkı katı iken ince bağırsak ve kalın bağırsağın
sağ tarafından açılanlarda dışkı içeriği sıvıdır. Ostomiler kalıcı veya geçici olabilir.


Ürostomi: Karın duvarı üzerinde oluşturulan bir açıklık aracılığı ile idrarın
dışarı atılmasıdır. Bu girişimde idrar boruları idrar torbasından ayrılır ve karın
duvarıyla ağızlaştırılmış bir barsak kanalına bağlanır.
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Ostomi torbaları ses ve koku geçirmez özelliktedir. Ostomi torbalarının tamamının
arka kısımlarında, son derece rahat kullanım olanağı sağlayan hava alır bir katman da
bulunmaktadır. Ostomi torbalarının her iki yüzü alerji yapmayan, cildi tahriş etmeyen
yumuşak kumaşla kaplıdır. Ostomi torbalarının boşaltılabilir tiplerinin yanı sıra ürostomide
kullanılan tipleri de mevcuttur.

Resim 2.9: Ostomi torbaları

2.11. Sarf Malzemelerinin Temini
Hastaneler önceden tahmin edilemeyen ve ani ortaya çıkan talepleri zaman
geçirmeden o anda karşılaması gereken hizmet işletmeleri oldukları için hastanelerde
malzeme yönetiminin etkin yürütülmesi gerekmektedir.
Tıbbi sarf malzemeleri stoklarının özellikleri, stok devir hızları hızlı ve değişkendir.
Malzemelerin birbirlerinden farklı fiziksel koşullarda bulundurulması gerekir. Sarf
malzemelerinin kullanım ömürleri farklıdır.
Sağlık işletmelerinin birçoğunda stok ve malzeme sirkülasyonuna ait verilerin anlık
alınabildiği hastane otomasyon programı içinde malzeme yönetim sistemi (MYS) mevcuttur.
Bu sayede malzemelerin hasta yoğunluğuna paralel olarak işlem çeşitliliğine göre hareketini
günlük, aylık, yıllık ve istenilen periyotlarda görmek mümkündür.


Tıbbi malzemelerin temini


Sarf malzeme alım işleminde, tüm sarf malzemeler için il stok
koordinasyon ekibiyle koordineli çalışılarak, ülke genelindeki hastaneler
taranır. Öncelikli olarak, diğer hastanelerdeki devir-stok fazlası ve ihtiyaç
fazlası değerlendirilir ve temin işlemine geçilir. Diğer hastanelerde
bulunamayan ürünler için ihale veya ara alıma çıkılır.
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Sarf depoda dönemler halinde kullanılan sarf malzemelerine ait
eksiklikler tespit edilir. İhaleye çıkmadan önce servislerden yeni eklemek
istedikleri sarf malzemelerine ait liste alınır. Bu liste sarf malzeme
komisyonuna sunulur. Komisyonun onayı olursa ihaleye eklenir.
Komisyonun aldığı karar sarf malzeme komisyon defterine yazılır.
Sarf malzemeler sarf depo tarafından muayene komisyonunca son
kullanma tarihi, miktarı, fatura ile uygunluğu kontrol edilir. Saklama
koşullarına uygun olarak depolanır.
Yerleştirme esnasında aynı sarf malzemelerden elde mevcut bulunanla
yeni gelenin son kullanma tarihleri karşılaştırılır. Son kullanma tarihi
yakın olanın önce tüketilmesi sağlanır.
Toplu sarf malzeme alan servislere istem belgesi ile talep ettiği sarf
malzemeleri haftalık olarak verilir.
Sarf depoda aylık dönemler halinde genel düzenlemeler yapılır. Genel
temizlik, sarf malzemelerinin sayımı, miad kontrolleri ve sarf
malzemelerin düzenlenmesi yapılır.
Servislerde tüketimi olan sarf malzemelerin MKYS üzerinde düşüşü
yapılır. Birim içi çıkışların (Tüketim) aylık listesi alınarak ilgililere
imzalatılır. Her ayın başında döner sermaye saymanlığına verilir.
Sarf depodan servislere verilen sarf malzemelerin düzenli kullanımının
sağlanması ve fazlalık oluşmasının engellenmesi için kontroller yapılır.

2.12. Sarf Malzemelerinin Toplanması ve Uzaklaştırılması
Tıbbi atıklar, diğer atıklardan ayrı olarak tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık
kapları ile toplanır ve geçici depolara gönderilir.
Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı,
sızdırmaz; çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen üzerinde görülebilecek büyüklükte
ve her iki yüzünde uluslararası “Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini
taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur,
ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip
diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar, hiçbir şekilde geri
kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz,
torbasından çıkarılmaz, boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmaz.
Tıbbi atıklar, ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında, kaynağında diğer
atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilir.
Toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en yakın
noktada bulunur. Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel atıklar ambalaj atıkları ve tehlikeli
atıklar ile karıştırılmaz.
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Resim 2.10: Tıbbi atıkların özelliklerine göre farklı renkli torbalara konulması

Tıbbi atık torbaları, ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından toplanır ve
taşınır. Atık torbaları asla elde taşınmaz. Taşıma işlemi sırasında, atık bacaları ve yürüyen
şeritler kullanılmaz. Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar, aynı araca yüklenmez ve
taşınmaz. Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilir.
En az 20 yatak kapasitesine sahip sağlık birimleri, toplanan atıkları biriktirmek için
geçici atık deposu inşa etmek zorundadır. 20’den daha az yatağa sahip üniteler, konteyner
bulundurmakla yükümlüdür. Yataksız ünitelerde oluşan tıbbi atıklar, en yakında bulunan
geçici atık deposuna veya konteynerine götürülür veya ilgili belediyenin toplama-taşıma
aracına teslim edilir.
Geçici atık depolama ünitesi, evsel ve tıbbi atık bölmeleri olarak iki ayrı bölmeden
oluşur. Tıbbi atıkların konulacağı bölmede bir drenaj düzeneği bulunur. Bu düzenek
kanalizasyona bağlanmayıp özel sızdırmaz tanka bağlanır, haftada en az bir kez bölme
temizlenip dezenfekte edilir. Depolama yeri haşere, kuş, fare, kedi gibi hayvanlardan
korunacak şekilde konumlandırılır. Kapılar dışa doğru açık ya da sürgülü, üzerinde
uluslararası klinik atıkları amblemi olup sürekli kilitli tutulur. Sıcak iklimlerde, geçici
depolarda soğutucu bulundurulur.
Tıbbi atıkların geçici atık depolama yerlerinden nihai bertaraf edilme yerine kadar
taşınmasında özel olarak sadece bu işe ayrılmış dayanıklı üstü kapalı kamyonlar, damperli
kamyonlar, römorklu traktörler kullanılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek hastanelerde kullanılan tıbbi sarf
malzemeler hakkında bir araştırma yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler


Hastanelerde kullanılan sarf
malzemelerini araştırınız.


İnternet ortamında veya çeşitli
kaynakları kullanarak araştırma
yapabilirsiniz.


Sınıf arkadaşlarınızla aranızda iş
bölümü yapınız.


İş bölümüne göre yapacağınız
araştırma konusu hakkında ön inceleme
yapabilirsiniz.


Çevrenizde bulunan hastanelere
giderek sarf depo bölümünde çalışanlardan
tıbbi sarf malzemeler hakkında bilgi
toplayınız.


Tıbbi sarf malzemeler nelerdir?
Nasıl temin edilir?
Nasıl depolanır şeklinde sınıflayarak bilgi
toplayabilirsiniz.






Topladığınız bilgileri derleyiniz.

Afişler hazırlayabilirsiniz.
Sunu hazırlayabilirsiniz


Sınıf panosunda sergileyebilirsiniz.

Sunu hazırlayarak arkadaşlarınızı
bilgilendirebilirsiniz.


Derlediğiniz bilgileri arkadaşlarınız
ile paylaşınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Üst gastrointestinal sistem (GİS) kanamalarının tedavisi, değerlendirilmesi, mide
içeriğinin toplanması, mide lavajı, mide salgılarının aspirasyonu, ilaç verme,
beslenmenin yapılması ve ameliyat sonrası kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılan
sonda türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aspirasyon sonda
B) Mesane kateteri
C) Nazogastrik sonda
D) Nelaton sonda
E) Hiçbiri

2.

Aspiratör hortumu ile hasta arasında bağlantı sağlayan steril şartlarda kullanılan sonda
türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aspirasyon sondası
B) Mesane kateteri
C) Nazogastrik sonda
D) Foley sonda
E) Hiçbiri

3.

İdrar boşaltmak amacıyla kullanılan sonda türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aspirasyon sonda
B) Mesane kateteri
C) Nazogastrik sonda
D) Dren
E) Hiçbiri

4.

Şişe veya torba içerisindeki solüsyonların sterilitesini bozmadan hastaya verilmesi için
kullanılan yardımcı malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnfüzyon setleri
B) Mesane kateteri
C) Nazogastrik sonda
D) Trakeostomi kanülleri
E) Entübasyon tüpü

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
5.

(

) Ostomiler kalıcı veya geçici olabilir.

6.

(

) Ağızdan beslenemeyen hastaları beslemek(gavaj) için nazogastrik sonda takılır.
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
7.

İdrarı boşaltmak amacıyla bir kateterin üretra içinden geçirilerek mesane içine
yerleştirilmesi işlemine ……………………………………… denir.

8.

Bilinci kapalı hastalarda solunum yolunu güvenlik altına almak amacıyla trakea içine
yerleştirilen tüpe ……………………. denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi monitörizasyonun amaçlarından değildir?
A) İlaçların kontrendikasyonlarını belirlemek
B) Hastadaki klinik değişiklikleri erkenden fark etmek
C) Tedavide kullanılan ilaçların etkilerini izlemek
D) Tedaviye verilen cevabı değerlendirmek
E) Hastanın fizyolojik parametrelerini izlemek

2.

Aşağıdakilerden hangisi defibrilatör cihazının bölümlerinden değildir?
A) Monitör
B) Akü
C) Kapasitör
D) Yazıcı
E) Flowmetre

3.

Aşağıdakilerden hangisi entübasyon tüpünün kullanım amaçlarından değildir?
A) Havayolunu açık tutmak
B) Aspirasyonun önlenmek
C) Resusitasyonda kolaylık sağlamak
D) Sindirim yolunu açık tutmak
E) Havayolu ve solunumu kontrol etmek

4.

Bel bölgesindeki omurlar arasından iğne ile girilerek beyin omurilik sıvısı alma işlemi
için kullanılan set aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trakeostomi seti
B) Lomber ponksiyon seti
C) Cut down seti
D) Anjiyo seti
E) Biyopsi seti

5.

Oksijen tüpündeki basınç, hastaya oksijen vermek için çok yüksektir. Basıncı
düzenlemek üzere kullanılan ekipman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Regülatör
B) Akımölçer
C) Nemlendirici
D) Cep maske
E) Balon maske
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6.

Sağlık kurumlarında tıbbi atıklar ayrıştırılıp toplanırken hangi renk torbalara konulur?
A) Sarı
B) Mavi
C) Kırmızı
D) Siyah
E) Beyaz

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C
C
B
A
A
B
B
C
E

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

C
A
B
A
DOĞRU
DOĞRU
MESANE
KATETERİZASYONU
ENTÜBASYON TÜPÜ

7
8

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

A
E
D
B
A
C
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