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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül sonunda kazanacağınız bilgi ve beceriler ile biyomedikal cihazları
birimlerinin bakımı konusunda bilgi sahibi olacaksınız.
Günümüzde cihazların bakım ve onarımı oldukça önem kazanmaktadır. Cihazların
belli aralıklarla kontrollerinin yapılması gereklidir. Daha sonra doğabilecek büyük arızalara
karşı önlem almak için zamanında yapılan bakımlar önemlidir. Bu bakımlar yapılmadıkları
takdirde ileride telafisi mümkün olmayan arızalar meydana gelebilir. İşçilik maliyetlerinin
düşmesi ve sistemin verimli çalışması bir işletme için çok önemlidir. Ayrıca bakımlar
güvenliği de artırır. İş kazaları riskini düşürür.
Biyomedikal cihazların kullanımında insan sağlığı oldukça önemlidir. Bakteriler ve
mikroplar insan sağlığını doğrudan tehdit eder. Bu tür atıkların temizlenmesinde solüsyon ve
jeller kullanılır. Temizlik ve hijyenik ortamın yaratılması çok önemlidir.
Bu modülde bakımın önemi, bakım çeşitleri, cihazlarda kullanılan filtre çeşitleri,
filtrelerin sökülmesi, temizlenmesi, cihazlarda kullanılan temizlik malzemeleri, kullanılan
yağ çeşitleri, yağlama çeşitleri, oksitlenme, oksitlenmeyi giderme yöntemleri; katalizör,
oksijen, distile su, solüsyon ve jeller hakkında geniş bilgiye sahip olacaksınız.
Yukarıda sayılan malzemeleri bakımda nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Bakım
malzemelerini nerede ve ne zaman kullanacağınız konusunda fikir sahibi olacak ve
uygulamasını yapacaksınız. Uygulama sonunda kullanılan cihazların bakım ve
sorumluluğunu üstlenebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda, biyomedikal cihazlarda bakım
için temizlik yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
 Biyomedikal cihazlarda bakım yöntemlerini, bakım kartlarını, ilgili firmalardan ve
internetten araştırınız.
 Kullanılan temizlik maddelerini ve kullanıldıkları yerleri araştırınız.

1. BAKIM
1.1. Tanımı, Önemi Bakım Çeşitleri
Bir makine veya sistemde meydana gelebilecek arızanın önceden tahmin edilerek
önlem alınması ve sistemin sürekliliğinin sağlanması için yapılan çalışmalardır.
Günümüzde enerjinin üretilmesi ve verimli bir şekilde kullanılması esastır. Bunun için
klasik devrelerin yerini elektronik devreler almaktadır. Artık bilgisayar ile kumanda
edilebilen elektronik devre elemanları kullanılmaktadır. Böylece arızanın yeri kolayca tespit
edilebilmekte ve en kısa zamanda müdahale edilebilmektedir. Arızanın kısa sürede
giderilmesi oldukça önemlidir. Arızaya kısa zamanda müdahale edilmesi için iyi yetişmiş,
konusuna hâkim ve donanımlı teknik elemanlara ihtiyaç vardır. Arızanın meydana gelmesi o
sistemi veya makinenin belli bir süre devre dışı kalması büyük sakıncalar yaratır. Bu yüzden
biyomedikal cihazlar belli periyotlarla bakımdan geçirilmelidir.
Makinenin güvenli bir şekilde çalışması, arızaya müdahale edecek personelin bilgi,
tecrübe ve deneyimine bağlıdır. Bakım personelin sadece elektronik konusunda değil, aynı
zamanda hidrolik-pnomatik konusunda da bilgili olması gerekir. Sadece arıza yaptığında
makinenin tamir edilme anlayışı terk edilmelidir. Bunun yerine arıza yapmadan belli
aralıklarla bakım yapılmalı ve arızaya sebep vermeden aletin güvenli bir şekilde çalışması
sağlanmalıdır. Bakım personelinin, bakımı yapılacak cihazı rahatlıkla söküp montajını
yapabilecek tecrübe ve bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu işi çok kısa sürede
gerçekleştirebilmelidir. Günümüzde zaman önemlidir. Kullanılan aletlerin çok kısa bir
sürede tekrar çalışır hâlde olması istenir. Bakım personelinin değişen teknolojiye ayak
uydurabilmesi için sürekli eğitimden geçirilmesi gerekmektedir. Personelin belli aralıklarla
kurs almasında fayda vardır. Bakımı yapılacak olan cihazın parçaları iyi tanınmalı ve diğer
parçalarla olan ilişkileri iyi bilinmelidir.
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Bir tesisin veya aletin hiç kesintisiz ve sürekli olarak çalışması mümkün değildir.
Ancak arızanın asgariye indirilmesi ve güvenli olarak çalışmanın sağlanması mümkündür.
Bu da belli bir planlama yapılarak bakım programı ile gerçekleştirilebilir. Planlama
yapılırken imalatçı firmanın verdiği değerler dikkate alınmalıdır. Bu bilgilere dayanarak
bakım kartları oluşturmalıdır. Ömrünü tamamlamış parçalar zamanında değiştirilmelidir.
Gerekli parçalar belli aralıklarla temizlendikten sonra yağlanmalıdır. Bir yerde meydana
gelen arıza giderilmediği takdirde diğer parçaları da etkileyecek ve daha büyük arızaların
meydana gelmesine sebep olacaktır.
Bakımı yapılacak olan malzemenin filtre, yağ ve diğer aksamlarının kontrol için parça
değiştirme kartları hazırlanabilir. Her parçaya ait sicil kartı hazırlanmalı ve günlük, aylık, üç
aylık, altı aylık, yıllık kontrollerin sonuçları bu kartlara işlenmelidir.
Bakımı zamanında ve iyi yapılan bir aletin ömrü oldukça uzun olacaktır. Aynı
zamanda aletin güvenirliliği artacak ve verimli çalışma sağlanmış olacaktır. Aletlerin bakımı
ve ömrü işletme açısından oldukça önemlidir. Çalıştıkları aletleri kullanan kişiler
bakımından sorumlu olmalıdır. Sistemin sürekliliği bu şekilde sağlanmış olur. İşletmeler
elemanlarını belli aralıklarla eğitimden geçirmelidir.
Biyomedikal cihazlar pahalı cihazlar olup bakım ve onarımları oldukça önemlidir. Bu
yüzden belli aralıklarla bakımlarının yapılması gerekmektedir. Zamana ve cihazın özelliğine
göre çeşitli bakım çeşitleri uygulanmaktadır.


Yapılması gereken elektriksel bakım

En önemli bakım, elektriksel bakımdır. Çünkü elektriksel kazaların çoğu ölümle
sonuçlanmaktadır. Mekanik zorlamadan oluşan arızalar sonucunda gövdeye iletkenin teması
ile gövdede elektrik kaçağı meydana gelir. Aleti kullanan kişi direkt olarak elektrik akımına
maruz kalabilir. Bu da aleti kullanan kişi için büyük sakıncalar meydana getirir. Alet
üzerindeki kabloların zamanla oksitlenmesinden dolayı devreden elektrik enerjisi
geçmeyebilir. Bu da kullanılan aletin çalışmamasına sebep olabilir. Ayrıca zamanla aşınmış
kablolar birbirlerine yapışarak ısınmalara ve kısa devreye sebep olur. Sigortanın atması
devrede oluşabilecek arızaları önlemeye yardımcı olur. Sigorta attığı zaman hemen devreye
sokulmamalıdır. Arıza tespit edildikten sonra alet tamir edilmelidir. Cihaz güvenliği
sağlandıktan sonra sigorta vasıtası ile devreye alınmalıdır. Daha önce yapılan bakımlar ve
arızalar için bir bildirim formu düzenlenmeli ve belli zaman aralıkları ile gerekli bakımlar
yapılmalıdır. Eskiyen ve işlevini yitiren parçalar değiştirilmelidir. İnsanların ve cihazın
güvenliği oldukça önemlidir.
Bakımı gerçekleştirirken şu işlem basamaklarını uygulayınız:

Arıza ve bakım bilgi formunu yanınıza alınız. Bu form sizin daha önceki
bakımlar ve arızalar hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar.

Arızanın tespiti için gerekli kontrolleri yapmanız gerekir. Cihaz elektrik
bağlantı şemasının yanınızda olması size arızanın bulunmasında yardımcı olur.
Size zaman kazandırır.

Cihaza bağlı olan elektrik şalterini kapatınız. Kesinlikle elektrik enerjisi altında
çalışılmamalıdır. Bu kural hayatınız için önemlidir.
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Sizin ve sizinle çalışacak personelin can güvenliği için emniyet kilidi ile şalteri
kapattıktan sonra kilitleyiniz. Kilitleme işlemini gerçekleştiremiyorsanız şalterin
bulunduğu panoya uyarı levhası asınız veya panonun başına bir kişiyi bırakarak
güvenliği sağlayınız.
Güvenliği sağladıktan sonra gerekli bakımı yapabilir ve arızalı olan parçayı
değiştirebilirsiniz. Arızalı veya özelliğini yitirmiş parça değiştirildikten sonra
gerekli kontrolleri yapınız.
Şalteri ON konumuna getirdikten sonra kontrolleri yapınız.
Yapılan işleri bakım formuna yazıp gerekli kişilere imzalattıktan sonra bakım
amirliğine teslim ediniz.
Proaktif bakım ve önemi

Günümüzde kendini teknolojik gelişmelere ayak uydurmuş tesisler çok bölümlü
karmaşık bir yapıya sahip olup o ölçüde güvenilir olmak durumundadır. Eğer bakım
personeli gerekli bilgi ve tecrübeye sahip değilse sorunlar ortaya çıkabilir. Bakım
personelinin bilgisi ve tecrübesine bağlı olarak cihazın bakım süresi oldukça kısalır. Bakım
için gerekli cihaz hakkında belgelere sahip olmak gene bakım süresini kısaltır. Gerekli belge
ve şemaların o cihazı üreten firma tarafından temin edilmesi hayati önem taşır. Cihaz alınan
firmalardan bu belgeler muhakkak istenmelidir. Eğer bu belgelere sahip değilsek eldeki
verilere göre şemalar çizilmeli ve dosyalanmalıdır.
Belgelendirme işlemi, ilk önce kraliyet donanmasında kullanılan ekipmanların
karışıklığı nedeniyle oluşabilecek arızalara kısa zamanda müdahale edebilmek için 1960
yılında gerçekleştirildi. İngilizler ekip fonksiyonel olarak tanımlanmış FİM denilen bir
yaklaşım tarzı geliştirdiler. FİM sistemi ana yapım ve fonksiyonel resimleri tamamlayıcı
arıza teşhisin belgelendirilmesidir. FİM sistemini bulan kişiler, bakım bağımlılık şeması
oluşturdular.
Araza bulmada en çok kullanılan bir diğer biçim de akış şeması hazırlamaktır.
Hazırlanan şemalar resim şeklinde çizilen diyagramlardır. Devre şemaları ise genelde
algoritmik esaslı tesis şemalarıdır. Bu şemalar bakımı yapacak teknik elemanı
yönlendirmeye yarar.
Üçüncü olarak da arıza belirti kartları kullanılır. Arıza kartları, daha önce meydana
gelen arızaların kayıtlı olduğu belgelerdir. Bu belgelerde daha önceden oluşan ve muhtemel
ortaya çıkabilecek arızalar bulunur. Ayrıca arızanın giderilmesi için yapılması gereken
işlemlerin bulunduğu bilgileri de bulundurur. Bir arızada birden fazla sebep olabilir. Bazen
de bir belirti birçok arızanın sebebi olabilir.
Kullanılan bu üç metot da teknisyenlerin bakım işlerini kolaylaştırır. Yapılacak işlem
sıralarının belirlenmesinde yardımcı olmaktadır.
İmalatçı firmalar, cihazın devre şeması yanında arıza bulma dokümanı ve cihazı
devreye almak için parametreleri içeren bir doküman da vermelidir.
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Önleyici bakım

Belli periyotlarda alınan değerlere bakılarak sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması için
zamana bağlı olarak kestirimde bulunulmasıdır. Önleyici bakımın temeli, sistem durmadan
çalışırken gerekli verilerin alınarak değişim hakkında bilgi sahibi olmaktır. Cihazın çalışması
ile ilgili verilere sahip olmak için gerekli ölçüm analizlerinin ortaya çıkartılması gerekir.
Örneğin, arıza yapacak bir cihazda normalden fazla ısınma meydana gelir. Kablo
renklerinde sararma meydana gelir. Bu durum görüldüğünde kablo değiştirilmelidir. Yatağı
bozuk bir motor hem titreşim yapar hem de gürültülü bir şekilde çalışır. Bu durumda motor
yatağı değiştirilmelidir. Ayrıca devreden fazla akım çeker. Sık sık sigorta attırır. Sistemin
sürekli çalışmasını sağlamak için bu tür kontroller aralıklar ile yapılmalıdır. Çeşitli
elektronik elemanlar bilgisayar ile izlenebilmekte ve arızaya ulaşmakta bize en kısa zamanda
bilgi vermektedir. Bu yöntemi kullanarak çıkabilecek arızaları önceden tahmin etmek
mümkündür.

1.2. Koruyucu Bakım
Koruyucu bakım da diğer bakımlar gibi önemlidir. Biyomedikal cihazların uzun süreli
kullanılabilmesi için gereklidir. Cihaz bakımında yapılacak hatalar ileride düzgün çalışan
elemanların arızalanmasına sebep olur. Biyomedikal cihazların arıza yapmadan uzun süreli
kullanılmasını sağlayan ve bu işlevi yerine getirmek için cihazda kullanılan parçaları
korumaya yönelik yapılan bakıma koruyucu bakım denir.
Koruyucu bakımın doğru bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat
etmek gerekir:

Sağlıkla çalışan parçaların ayarları değiştirilmemeli ve bunlara müdahale
edilmemelidir.

Cihazın üzerinde bulunan her türlü uyarı ışıklarına ve mesaj şeklindeki bilgilere
dikkat edilerek bakım yapılmalıdır. Bu uyarılar cihaz üzerindeki arızaları bize
gösterebilir. Arızalar paslanma, kontakların akımı geçirmemesi ve bağlantıdaki
gevşemeler olabilir.

Üretici firmanın bize katalogda gösterdiği yağ değerlerine bakılır ve yağ seviye
ölçümü yapılır.

Arızaların tespit ve cihazların test edilmesi talimatlara uygun bir şekilde
yapılmalıdır.

Bozulan ve özelliğini yitiren parçaları tamir etmek yerine yenileri ile
değiştirmek daha uygun olacaktır. Çünkü tamir edilen parçalar standartlara
yakın çalışmayıp bir süre sonra tekrar arıza yapabilmektedir. Ayrıca
biyomedikal cihazlar hassas olduklarından üzerindeki parçaların standart bir
şekilde çalışması istenir.


Koruyucu bakımın üç ana fonksiyonu vardır. Bunlar:




Temizleme
Yağlama
Kontrol
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Eğer yukarıdaki maddelere dikkat edilirse biyomedikal cihazlar sürekli, güvenli ve
eksiksiz bir bakım ile korunmuş olur. Böylece biyomedikal cihazların uzun süreli ve
performanslı çalışması sağlanmış olur. Cihazları bilinçli ve arızasız kullanma isteğine bağlı
olarak koruyucu bakımın önemi günümüzde oldukça artmıştır. Çünkü biyomedikal cihazlar
hassas bir yapıya sahiptir. Hatalı kullanım ve eskiyen parçaların zamanında değiştirilmemesi
işletme açısından büyük maddi kayıplara sebep olabilmektedir.
Sistemin sürekli bir şekilde çalışması işlerin zamanında, aksamadan yapılmasına
bağlıdır. Bu nedenle bakımı yapacak kişinin sorumluluk duygusu ile hareket etmesi
gereklidir.
İşletme bakımlarının sorumlu personel tarafından yapılması, koruyucu bakımın
düzenlenmesi, işin planlanması, eskiden yapılan bakım ve onarımların kaydedilmesi, yedek
parçanın temin edilmesi, cihaz üzerinde yapılan ölçümlerin değerlendirilmesi ve bu
doğrultudaki çalışmalar gerekli bilgi, deneyim ve teknolojiden faydalanılarak yapılmalıdır.
Bu tür bilgi sistemi programlarına “işletme bakım programları” denir.
Bir işletmede en az maliyetle yapılması bakım düzeyini belirler. Koruyucu bakım
düzeyinin belirlenmesi iyi bir bakım planlanması ile mümkündür. İyi bir bakım
planlanmasının yapılması ise iş gücü yeterliliğine ve yedek parça bulundurulmasına bağlıdır.
Yapılan koruyucu bakımdan verim alabilmek için işlerin sıra atlamadan takip
edilmesi, makinede gerekli ölçümler yapılarak performanslarının değerlendirilmesi, iş
emirlerine bağlı olarak plan yapılması, yedek parça durumlarının belirlenmesi, iş gücünün iyi
bir şekilde planlanması, iyi bir planlanmanın vazgeçilmez unsurları arasındadır.
Biyomedikal cihazlarda arızanın önlenmesi zaman ve sağlık hizmeti açısından oldukça
önemlidir. Zamanında yapılmayan bakım, maliyeti yüksek arızaların meydana gelmesine
sebep olur. İyi bir bakımla oluşacak arızaların önlenmesi mümkündür.
Koruyucu bakımın avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

Cihazın ömrünü uzatır.

Cihazda arıza meydana gelmesi riskini asgariye indirir.

Daha az enerji harcamasına sebep olur.

Tamir için yapılacak olan harcamaları azaltır.
Koruyucu bakım yapılırken ilk zamanlar iş yükü artar. Bu durum olumsuz gibi
görünse de zamanla cihazdaki verimliliğinin artması ve tamir masraflarının artmasıyla
aslında verimli bir iş olduğu ortaya çıkar.
Cihazın servis el kitabı, biyomedikal cihazları tanımlayan bilgileri ve koruyucu bakım
konularını içermelidir. Cihaz üzerindeki filtreler, elektrik motorlarının güçleri, kullanılan
yağlar, ömürlük elemanların değişme süreleri vb. bilgiler bulunur.
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Biyomedikal cihazların maksimum verimde çalışması için yapılan bakımlarının
kayıtlarının titizlikle tutulmasıdır. Bu işlerde en az günlük kayıtlar tutulmalıdır. Kayıt
kartlarına şu bilgiler kesinlikle işlenmelidir:






Cihazda kullanılan filtre çeşitleri
Cihazda kullanılan yağ çeşitleri
Kullanılan temizlik elemanları
Ömürlük malzemelerin isimleri ve değiştirme zamanları
Jel çeşitleri

Yerine getirilmesi gereken bakımın süresi günlük, haftalık, aylık ve yıllıktır. Bazı özel
durumlarda daha sık aralıklarla bakım yapılabilir.
Arıza olmadan yapılan bakımın maliyeti, arızanın onarımından yarı yarıya daha
düşüktür. Bu nedenle bakım işleminin cihazların özelliğine göre planlanan zamanda
yapılması önemlidir.

1.3. Periyodik Bakım
Biyomedikal cihazların bakımı en iyi şekilde olabilmesi için bir bakım programının
hazırlanması ile mümkündür. Bu program günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve bir
yıllık kontrol çizelgelerinden meydana gelir. Bakımın amacı cihazı oluşturan parçaların
kontrollerini bir düzen içinde yapmaktır.
Planlanmış bir bakım sayesinde makine parçalarının düzenli bir şekilde yağlanmasının
yanı sıra onarım teknisyenin arıza yerlerini bulmasında kolaylık sağlamış olur. Planlı bir
bakımla yağlama ve normal ayarlar yapılabilir. Planlı bakımla aynı zamanda koruyucu
bakım da yapılmış olur. Böylece oluşabilecek arızalar önceden tespit edilerek giderilir.
Her ne kadar bakım bölümünün görevi, sistemde oluşacak arızayı gidermek olsa da
bakım işlerini zamanında yaparak iyi bir bakım planlaması da yapmak olmalıdır. Ayrıca
cihazların doğru ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli koruyucu bakım da yapmalıdır.
Kontrol listesinin hazırlanması, bakım kartlarının hazırlanması, cihaz hakkındaki
bilgilerin belli bir yerde tutulması genellikle bu konuyla ilgili yetkilendirilmiş teknik
personel tarafından tutulur.
Kontrol listelerinde tarih, saat, vardiya ve incelemeyi yapan kişinin imza yeri bulunur.
Bakım hakkında yorum yapılacak bölüm de mevcuttur. Yorum kısmına cihazda ölçülebilen
değerler, değiştirilen parçaların adları ve ne zaman değiştirildiği, daha önceden ortaya çıkan
arızalar ve giderilme yöntemleri, parçaların yağlanması ve temizlenme süreleri
belirtilmelidir. Kaydedilen bu bilgiler tarih sırasına göre dosyalanmalıdır. Bu bilgilere
dayanarak bir zaman sonraki bakım süresi tespit edilir.
Kontrol kartları sayesinde cihaz parçaları hakkında bilgi sahibi olmamıza sebep olur.
İşlevini yitiren aletlerin ne zaman değişeceği hakkında bilgi sahibi oluruz. İyi bir bakımın
yapılması için günlük bakımlar oldukça önemlidir. Günlük bakım kartlarına uygun bilgiler
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girilerek küçük ve büyük bakım programlarının zamanının belirlenmesinde yedek
parçalarının ömürlerinin belirlenmesinde bize fikir vermede yardımcı olur.
Planlı bir bakımın sorumluluğu bakım personeline (bakım teknisyenine) aittir. Bakım
programını yapmak için günlük, aylık, yıllık programlara bağlı kalınmalıdır. Cihazın
parçaları için ayrı bir bakım programı hazırlanmalıdır.

 Periyodik bakımın avantajları







Enerji giderleri düşer.
Tamir için harcanan maliyetler azalır.
İş yerindeki işin aksaması ve oluşabilecek arızalar önlenir.
Çalışma güvenliği sağlanır.
Cihazlaın ömrü uzar, buna bağlı olarak maliyet azalır.

 Bakım personelinin sahip olması gereken bilgiler








Cihaza ait devre şeması
Cihaz parçalarına ait malzeme listesi
Her parçanın tanımı ve cihazın çalışması ile olan ilişkisi
Cihaz için hazırlanmış muayene planı
Cihaz için bakım planı
Cihaza önceden yapılmış önemli bakım işlerinin kaydı
Cihazın arıza bulma kılavuzu ve akış kartları

Cihazın tamamı en az yılda bir bakımdan geçmelidir. Cihazda meydana gelebilecek
aşınmalar tespit edilmeli ve gerekli temizlik işleri zamanında yapılmalıdır.
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KULLANICI SEVİYESİ BAKIM FORMU
Cihazın adı
: Röntgen cihazı C kollu
Marka ve Modeli : FM 90230
Stok Nu.
:
Sorumlu Personel :
Sıra
Günlük Haftalık
Yapılacak İşlemler
Nu.
Bakım
Bakım
Cihazın uygun şartlarda muhafazasının
sağlanması (nem, ısı, toz, güneş ışığı
X
1
vb.)
Cihaz yüzeyinin hafif nemli bir bezle
silinmesi ve kurulanması (Aşındırıcı
X
2
madde kullanılmaz.)
3

Cihazın fiziki durumunun kontrolü
(kırık, çatlak, paslanma, ezilme vb.)

X

4

Cihaz aksesuarlarının tam ve sağlam
olup olmadığının kontrolü

X

5

Kullanım öncesi muayene

X

6

Cihaz fonksiyonlarının kontrolü

X

7

Görülebilen gevşeyen mekanik parça
ve vidaların sıkıştırılması

X

8

Cihaz kablo ve bağlantı soketlerinde
ezik, kırık, çatlama ve oksitlenme olup
olmadığının kontrol edilmesi

X

9

Cihazın mekanik aksamının kontrolü

X

10

Yapılan kontrol ve bakımda görülen
aksaklık ve arızaların en kısa sürede
servis yetkilisine bildirilmesi

Açıklamalar

X

Not: İşlemlerin yapılması için cihazın bakım talimatından yararlanılır.
Tablo 1.1: Kullanıcı seviyesi bakım formu örneği
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SERVİS ELEMANI BAKIM FORMU
Stok Nu.
: Röntgen cihazı

Cihazın Adı
C kollu
Marka ve Model : FM 90230
Kurumu/ Servisi :

Sıra
Nu.

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kontrol
Edilecek Yerler

Seri Nu.:

:

Bakım Periyodu

: 1 AY

Kullanıcı Adı ve Soyadı :
1. Bakım

2. Bakım

3.
Bakım

4.
Bakım

..
/
… İmza
/
…

../
…/.

..
/
İmza
…
/.

../
…
/.

Kullanıcı seviyesi bakımında
yapılan işlemlerin kontrolü
Açma-kapama anahtarı, besleme
kablosu ve toprak bağlantılarının
kontrolü
Cihazın
fiziki
durumunun
kontrolü (kırık, çatlak, paslanma,
ezilme vb.)
Cihaz
kapaklarının
açılarak
vakum ile tozların temizlenmesi
Elektronik kartların kontrolü ve
gerekli ise temizleme solüsyonu
ile temizlenmesi
Cihaz üzerinde bulunan role ve
kontaktörlerin temizlenmesi
Kontrol konsülü üzerinde bulunan
fonksiyonların kontrolü
Cihazın
mekanik
aksamının
kontrolü
Mekanik kolun dengeli çalışıp
çalışmadığının kontrolü
Röntgen tüp bağlantı ve vakum
kontrolü
Cihazın
skopi
yapıp
yapmadığının kontrolü
TV sisteminin fonksiyonlarının
kontrolü
Cihaz taşıyıcı tekerleklerinin
kontrolü
Cihazda deneme film çekimi
yapılarak dozların kontrolü

Varsa ilave bilgiler:
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İmza

İ
m
za

Tıbbi cihazın bu formdaki maddelerde geçen bakımının cihazın özel teknik
dokümanlarına göre tam olarak yapıldığı tasdik edilir.
BAKIM TEKNİSYENİ
KULLANICI PERSONEL
1.
Bakım

2.
Bakım

3.
Bakım

4.Bakım

1.
Bakım

2.
Bakım

3.
Bakım

4.
Bakım

İmzası
Adı
Soyadı

Tablo 1.2: Servis elemanı bakım formu örneği

1.4. Temizleme
Kaliteli ve sağlıklı bir biyomedikal cihaza sahip olmak için etkin bir temizlik ve
dezenfeksiyon yapılmalıdır. Mikroorganizmaların yayılmasının ve olumsuz etkilerinin
önlenmesi için temizlik ve dezenfeksiyon yapılması gerekir.
Biyolojik parçalar ile temas eden alet-ekipman ve çeşitli yüzeydeki kir ve atıkların
uzaklaşması ve bunların mikroorganizmalar için çoğalma ortamına dönüşmesinin
engellenmesi için yapılan işleme temizlik denir.
Temizlik işleminde sadece görünen kir ve
mikroorganizmaların da ortadan kaldırılması söz konusudur.

atıklar

değil,

görülmeyen

Temizlik işlemi bittikten sonra zararlı olabilecek mikroorganizmaların öldürülmesi ya
da zararlı etkeni yapmayacak en düşük seviyeye getirilmesi işlemine dezenfeksiyon işlemi
denir.
Cihazların sağlıklı ve güvenilir çalışması için belli periyotlarla temizlik işleminin
yapılması gerekmektedir. Bir biyomedikal cihazın temizlik işleminin başarısı, temizlikte
kullanılan tekniğe bağlıdır. Ayrıca hangi periyotta temizlik yapıldığı önemlidir. İki temizlik
arasında geçen sürenin fazla olması hâlinde atıklar kurumakta ve yüzeye daha sıkı yapışarak
temizlik işlemini güçleştirmektedir. Temizlik yapıldıktan sonra dezenfeksiyon yapılmıyorsa
yapılan temizliğin pek tesiri yoktur.
Biyomedikal cihazlar pahalı ve hayati öneme sahip oldukları için arızaların kısa
sürede tespit edilip zamanında tamir edilmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde arızalar daha
büyük bir noktaya ulaşacak ve tamir edilmesi mümkün olmayacaktır. Masraf artacak, cihazın
devre dışı kalması belki de hastanın ölümüyle sonuçlanabilecektir.
Genelde biyomedikal cihazlarda oluşan arızalar; toz, aşırı yağ, rutubet ve ısı gibi
nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca cihazlar çalışırken titreşim meydana geldiği için
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bağlantı noktalarında gevşeme meydana gelebilir. Bu da devreden elektrik enerjisinin
geçişini engelleyerek arızaya neden olabilir.
Biyomedikal cihazların hassas yüzeyleri, yağ veya toz ile kirlenmiş olabilir. Genellikle
bu kirlerin temizlenmesi arızanın giderilmesi için yeterli olmaktadır.
Cihazın eksen ve hareket bölgeleri temizlenmeli ve yeterince yağlama yapılmış
olmalıdır. Temizlik kapsamında cihazın kapakları sökülerek kirletici unsurlar vakum ya da
basınç ile temizlenmelidir. Dış yüzeylerin temizlenmesinde özel solüsyonlar kullanılır.
Temizlik ayrıca periyodik koruyucu bakımın bir parçası olarak kabul edilir.


Kirletici unsurlara göre temizlik türleri

Piyasada kullanılan temizlik maddeleri arttıkça temizlik yöntemleri de
farklılaşmaktadır. Örneğin, plastik ve tahta elemanlarda kullanılan temizlik maddeleri,
biyomedikal cihazlarda kullanılan temizlik maddeleri birbirinden farklıdır. Temizlik 5 farklı
boyutta ele alındığında hepsinin birlikte uygulandığında tam ve eskizsiz bir temizlikten söz
edebiliriz. Bunlar:

Fiziksel temizlik
Yüzeylerin kirletici unsurlardan arındırılması.

Kimyasal temizlik
Yüzeylerin temizlenmesinde çeşitli kimyasal maddelerin kullanılması.

Bakteriyolojik temizlik
Gözle görülmeyen ve zararlı mikroorganizmaların temizlenmesi.

Osmolojik Temizlik
Ortamda koku yayan, görünen veya görünmeyen kirlerin tümünün temizliğidir.

Entomolojik temizlik
Ortamdaki haşereleri ortadan kaldırmaya yönelik yapılan temizliktir.


Temizlik uygulanan yüzey türleri

Metal yüzey

Plastik yüzey

Cam yüzey

Boyalı yüzey
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Uygulama yöntemine göre temizlik türleri
Temizlik işlerinin gruplandırılmasında kullanılan araç ve gereçlere göre belirlenir.
Kullanılan temizlik yöntemlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:







Kuru temizlik
Nemli temizlik
Vakumla temizlik
Spreyle temizlik
Buharla temizlik

Çalışma yöntemine göre temizlik türleri

Geleneksel

Blok çalışma

Ekip çalışması

Görünen kirin temizlenmesi

Gizli kirin temizlenmesi

1.5. Temizleme Elemanları
Temizlik maddelerinin kirleri çözme, gevşetme, yumuşatma ve yok etme gibi
özellikleri vardır. Bir temizlik malzemesi bazen etkili bir şekilde olabildiği gibi bazı
durumlarda da etkisiz olabilmektedir. Bütün beklentilere yanıt verecek temizlik maddesi
yoktur. Bu nedenle birçok maddenin karışımından oluşan temizlik maddelerinin kullanılması
yaygındır. Belli bir sıcaklık ve basınçtaki suyun etkili olmadığı yerlerde temizlik maddeleri
kullanılmaktadır. Temizlikte kullanılan maddeler; yüzeydeki kir ve kalıntıları ıslatmakta,
yumuşatmakta, parçalamakta, çözmekte, emülsiyon hâline getirmekte ve böylece yüzeyden
uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Temizlik maddelerinin suda çözünebilenleri tercih
edilmektedir.
Temizlik maddelerinde aşağıdaki özellikler aranmalıdır:









Zehirli kimyasal olmamalıdır.
Suyun temizleme kalitesini artırmalıdır.
Çökme ve yağları çözme özelliği olmalıdır.
Temizlenecek yüzeyleri çürütmemeli ve yüzeyi bozmamalıdır.
Kolay kullanabilmelidir.
Kişi sağlığına zarar vermemelidir.
Ekonomik olmalıdır.
Depolama sırasında istikrarlı olmalıdır.

1.6. Temizlik Maddeleri
Temizlenecek yere ve yüzeye göre temizlik malzemeleri değişmektedir. Bu yüzden
sınıflandırılmaları hakkında detaylı bilgi verilecektir.
Alkali bileşikler: Alkali deterjanların (sodyum hidroksit, sodyum karbonat, sodyum
metasilikat, sodyum bikarbonat vb.) temizleme özelliği alkalilerden oluşmaktadır. Bu tür
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temizleyiciler, yağları ve proteinleri uzaklaştırmada kullanılır. Protein kalıntıları alkali kireç
ve diğer çözelticilerden etkilenmezler. Kuvvetli alkali bileşikler arasında sodyum hidroksit
ve sodyum ortosilikat bulunur. Bunlar iyi ve kuvvetli alkali bileşiklerdir. Fakat sudaki sertlik
veren tuzları çökertme gibi istenmeyen özelliklere sahiptir.
Asit bileşikler: Asit bileşikler kireç ve mineral taşlarını temizler. Ancak protein ve yağlara
etki etmezler. Asitli deterjanlar yüzeyleri bozma özelliğine sahip oldukları için pek tercih
edilmezler.

Yüzey aktif bileşenler : Bu tip bileşiklerin yüzeyi ıslatıcı etkileri vardır. Islak yüzeyde
yüzeye derinlemesine etki yapar. Çoğu sabunların yağları eritme özelliği mevcuttur. Daha
çok kuvvetli sentetik deterjanlar kullanılmaktadır. Bu deterjanlar yalnız kullanılabildiği gibi
alkali ve asitli deterjanlarda karıştırılarak kullanılabilir.

Kalsiyum bağlayıcı bileşikler: Bu tür bileşikler kalsiyum ve magnezyum iyonlarının
bağlanmasıyla taş oluşumunda ve çökelti yapılmasında kullanılır.

Süspansiyon hâlinde devam ettiriciler: Temizlik çözeltilerinde çözülmemiş
parçacıkları su süspansiyonu hâlinde tutarak çökelmeyi önler. Böylece yüzeylerin
temizlemesine yarımcı olur.

Köpük önleyiciler: Fazla köpürmeyi önleyerek temizlenmeye yardımcı olur.


Temizlik Maddelerinin Fiziksel veya Kimyasal Etkinliklerine Göre
Sınıflandırılması










Çözücüler: Su, benzin, gaz yağı, alkol
Temizleyiciler: Sabun ve sentetik temizleyiciler (deterjan)
Ovucular ve emiciler: Tuz, ovucu tozlar vb.
Alkaliler: Amonyak, karbonat, soda vb.
Asitler: Limon suyu, sirkeler, oksalik asit, tuz ruhu, tartarik asit
Ağartıcı ve dezenfektanlar: Oksijenli su, çamaşır suyu vb.
Parlatıcılar: Çeşitli cilalar

Temizlik maddelerinin doğru ve etkili kullanılması

Temizlemenin amacına ulaşabilmesi ve temizliğin etkili olması için aşağıdaki
hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Aşağıda temizlik maddelerini etkili kullanmak için
gerekli olanlar açıklanmıştır.
Kullanılan ortama göre temizlik madde miktarı: Cihaz üzerindeki kirlerin
çıkartılmasında yeterli malzeme kullanılmadığı takdirde, temizleyicinin etkisi olmaz ve boşa
zaman harcanmış olur. Temizlemeye başlamadan önce imalatçı firmanın önerdiği miktar
kadar kullanılmalıdır. Ayrıca kullanılan suyun sertliğine göre miktar ayarlanmalıdır. İyi
temizlik yapmak demek, çok miktarda temizlik maddesi kullanma anlamına gelmemelidir.

15

Temizliğin cinsine göre temizlik maddelerinin seçilmesi gerekir. Bunlar yapılmadığı
takdirde cihaza zarar verebiliriz.
Temizlikte kullanılan suyun sıcaklığı: Cihazlarda oluşan kirlerin çıkartılmasında
kullanılan suyun sıcaklığı önemlidir.
Temizlik maddesinin cihazın yüzeyiyle temasa geçme süresi: Temizliği yapılan
cihazın yüzeyiyle temizlik maddesi belli bir süre sonra temasa geçer. Temizlik yaparken
acele etmemeli ve gerekli sürede temizlik bitirilmelidir.
Cihazın yüzeyini ovma süresi: Cihazı ovarak temizlik malzemesinin kısa sürede
yüzeye yayılması sağlanır. Bu durum pürüzlü yüzeylerin temizliğinde etkili olur. Cihazı
ovarken aşırı kuvvet uygulanmamalıdır. Çünkü cihazın yüzeyini bozabilir.
Kullanılan temizleme suyunun değiştirilme süresi: Temizlik sonucu kirlenen su
hemen değiştirilmelidir. Yoksa yapılan çalışmalar boşa gitmiş olur. Temizlik için kullanılan
su orta seviyeye geldiğinde su değiştirilmelidir.


Temizlik maddesini seçerken dikkat edilmesi gereken özellikler















Kimyasal maddenin yumuşak olması ve temizlenecek yüzeye zarar
vermemesi gerekir.
Temizlik maddesi kötü kokmamalıdır.
Kullanılan temizlik malzemesi uygun bir ambalajda olmalıdır.
Temizlik malzemesinin ambalajının üzerinde firma adı, ağırlık ölçüsü,
kullanma talimatı, son kullanma tarihi, koruyucu önlemler gibi bilgilerin
bulunması gerekir.
Temizlikte kullanılan malzemenin içinde bulunan ana maddenin
öğrenilmesi gerekir.
Fiyatının uygunluğu ile yaptığı işin kalitesini karşılaştırınız.
Temizlik maddesini nerede ve ne amaçla kullanacağınızı belirleyiniz.
Kullandığınız temizlik maddesini piyasadaki diğer temizlik malzemeleri
ile karşılaştırınız.
Temizleme gücü yüksek olanını seçiniz.
Temizleme standardı yüksek temizle malzemelerini seçiniz.
Temizlik malzemelerinin seçmek ve yerinde kullanmak önemlidir.
Temizlik malzemelerini zarar vermeyecek şekilde ambalajında, ağzı
kapalı bir şekilde saklayınız.
Toz şeklindeki temizlik ürünlerini nemden uzak tutunuz. Suyla temasını
önleyiniz.
Temizlik ürünlerini sakladığınız yerleri havalandırınız.
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Ağır yağ ve kirlerin temizlenmesi

Temizlenemeyen ve yapışkan veya kurumuş, çıkartılması zor kirlerin temizlenmesinde
daha güçlü kir çıkarıcılara ihtiyaç vardır. Sökülebilir parçaların temizlenmesinde bu tür
temizlik malzemeleri kullanılabilir. Ağır kir ve yağları çıkartmak için yüksek alkali kir
sökücüler kullanılır. Bu tür maddeleri kullanırken vücuda temas etmemesi gereklidir. Gerekli
önlemler alınarak temizlik yapılmalıdır. Alkali buhara maruz kalmaması için ürün sıcak
yüzeye temas ettirilmemelidir.


Temizlik maddeleri

Piyasada çeşitli temizlik maddeleri mevcuttur. Temizlik yapılırken etkili olması için
temizlik maddeleri iyi bir şekilde seçilmelidir. Bu maddelerin çeşitlerini sırayla tanıyalım.


Asit temizleyici

Resim 1.1: Asit temizleyici

Asit nötralize kimyasalları soğutma sistemlerindeki ve cihaz içindeki asitleri etkisiz
hâle getirirken tehlikeli bazı kimyasal maddeler oluşturur. Sıvı ve sert yüzeylerde bulunan
asitlerin filtrelerde toplanarak tamamıyla temizlenmesi sağlanır. Böylece cihazda kimyasal
maddelerin oluşmasını engeller. Resim 1.1’de asit temizleyicinin şekli görülmektedir.


Asit test kiti

Resim 1.2: Asit test kiti
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Soğutma sistemlerinde rastlanan asit problemleri için erken uyarı ürünüdür. 5 saniye
içinde çalışır. Resim 1.2’de görülen asit kiti, asit seviyesini hassas bir şekilde ölçer. Ölçümü
kolayca gerçekleştirir. Sarı ve kırmızı arasında renk değişimi vardır. Bu renkler kullanıcıya
asit durumu hakkında bilgi verir.


Temizleme tableti

Resim 1.3: Temizleme tableti

Resim 1.3’te görülen temizlik tableti, soğutma sistemlerinde bulunan yoğunlaşma
tavaları ve drenaj hatları için özel olarak geliştirilmiş kir, tortu, çamurlaşmış koku ve bakteri
önleyici, tablet hâlinde kullanılan bir temizlik ürünüdür.


Filtre spreyi

Resim 1.4’te görülen filtre spreyi, standart hava filtrelerinin yüzeylerini elektrostatik
filtre yüzeyine dönüştüren bir üründür. Standart filtrenizi elektrostatik filtre özellikleri ile
kullanmamızı sağlar.

Resim 1.4: Filtre spreyi
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Köpürmeyen güçlü yağ ve kir, pas çözücü
o
o
o
o
o
o



Su ile emisyon yapabilen güçlü yağ ve katran çözücü
o
o
o
o
o
o



Çevreye zararı yoktur. Güvenilirdir. Klorlu solvent asit veya alkali
içermez.
Özel formülü sayesinde su ile karşılaştığında viskoz bir emülsiyon
oluşturur. Yüzeylere tutunarak kir ve pasları temizler. Yüzeydeki
yağ ve katranı çözer.
Zehirleyici duman çıkarmaz.
Yüzeylerde tutma özelliği olduğu için akma yapmaz.
Ovma gerektirmez. İşçilik maliyetini düşürür.
Organik ve inorganik yağları sökmede kullanılır.

Solvent esaslı kir ve yağ temizleyicisi
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Yanıcı değildir.
Sıcak ve soğuk olarak kullanılabilir.
%90 üzerinde biyolojik olarak parçalanabilir.
Plastik malzemelerin temizliğinde kullanılır ve malzemeye zarar
vermez.
Alkali maddeler, yüzey aktif madde,polikarboliksat yanmaz,
çevreye zararı yoktur.
Koruyucu eldiven kullanılması gerekir.

Elektrik motorlarının ve cihazlarının sökülmeden temizlenmesini
sağlar.
Rutubeti uzaklaştırır.
Yavaş buharlaşır. Tortu bırakmaz.
Elektrik motorlarının temizliğinde kullanılır. Sargılarda nem
olmasını önler.
Ark meydana getiren kontaktörlerin temizliğinde kullanılır.
Elektrik arızalarını ortadan kaldırarak arka bağlı olarak yangın
riskinin ortadan kaldırılmasını sağlar.
Mekanik parçalar, rulmanlar ve rölelerinin temizliğinde kullanılır.
Püskürtme, daldırma, bezle silme ve fırça ile temizleme işlemi
yapılabilir.
Hassas plastiklerde ve elektronik devrelerde kullanılmamalıdır.
Elektrik motorları temizlendikten sonra hava ile kurutulmalıdır.
Makinenin yağlaması yeniden yapılmalıdır.

Betasol
o
o
o
o
o
o

Makinelerin mekanik parçalarının temizliğinde kullanılır.
Her türlü parçanın yağlarının giderilmesinde kullanılır.
Artık bırakmaz, kokusuzdur ve yüzeyi aşındırmaz.
Klor içermez.
Yavaş buharlaşır.
Metalleri aşındırmaz.
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Solvent esaslı kir, karbon birikinti temizleyicisi
o
o
o
o
o



Metal temizleyici ve inorganik birikinti çözücü
o
o
o
o
o
o
o



Metal yüzeylerdeki pası ve yağı temizler.
Alüminyum, demir, bakır, çelik, bronz kaplama kurşun yüzeylerde
tavsiye edilir.
Temizlemeye başlamadan önce gres ve yağın fazlasını
temizlenmesi gerekir.
Hazırlanmış çözelti fırça veya bezle yüzeye uygulanır.
Pas ve oksitler temizleninceye kadar işleme devam edilir.
Sıcak su ile temizledikten sonra kurumaya bırakılır.
Kuruma işlemi bittikten sonra koruyucu madde sürülür.

Paslanmaz Çelik Temizleyici
o
o
o
o
o
o



Yüzeyde tortu bırakmaz.
Karbon birikintileri ortadan kaldırmak için kullanılır.
Çıkması zor birikintilerin metal yüzeylerden çıkartmada kullanılır.
Temizlenecek parçalar daldırma yöntemiyle temizlenir.
Klorlu solventler ve organik asit karışımıdır.

Paslanmaz çelik ve çelik ürünlerinin temizliğinde kullanılır.
Asit karışımıdır.
Asitlerin oluşturduğu korozyonu önler.
Pas tabakasını ve ağır kirleri kolayca sökmeye yarar.
Metal yüzeylerin temizlenmesinde ve kaynak lekelerinin
giderilmesinde kullanılır.
Parçaları su ile temizleyip kuruladıktan sonra koruyucu madde
sürülür.

Hassas yüzey koruyucu
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Elektrik arızasının giderilmesinde kullanılır.
Elektrik cihazlarında rutubeti yok eder.
Temizler, yağlar ve yalıtkandır.
Elektriksel parçaların iletkenliğini artırır.
Su ve rutubeti moleküler film sayesinde uzaklaştırır.
Hareketli parçalar üzerinde yağlayıcı etkisi vardır.
Asla kurumaz, serleşmez ve kırılgan hâle gelmez.
Elektrik ve elektronikte kullanılan kablo devrelerinde, motorlarda
kullanılır.
Temizlik yapmadan önce su ve buhar ile temizlenir. Daha sonra
kurutulur.

20



Paslanmaya karşı koruyucu
o
o
o
o
o
o



Paslanmaya karşı koruyucu, pas önleyici astar
o
o
o
o
o



Çelikten yapılmış maddeleri korozyona karşı korur.
Renksizdir.
Yüzeylerin temizlenmesine gerek duymadan tatbik edilebilir.
Suyla karışmaz.
Elektrik ve elektronik devrelerinin temizliğinde kullanılmaz.

Gevşetici, pas sökücü ve koruyucu
o
o
o
o
o



Demir ve çelik aksamını paslanmaya karşı korur.
Film tabakasını korumayı sağlar.
Solvent içermez. Su bazlıdır.
Asitleme ve kumlama işlemi yapmaya gerek yoktur.
Yeniden paslanma meydana gelmez.

Koruyucu LAC
o
o
o
o
o



Boyalı olmayan tüm demir ve aksamlarına uygulanabilir.
Metal yüzeyleri temizlemeden fırça veya püskürtme ile
edilebilir.
Doğrudan paslı yüzeye tatbik eldir. Temizleyici kirli yüzeye
ederek kısa zamanda temizleme işlemini gerçekleştirir.
Cıvatalar, somunlar, diskler, asit buharı ile karşılaşan tüm
yüzeyler, bobinlerde uzun süre koruma sağlanır.
Temizlik maddesi uygun bir solventle inceltildikten
püskürtme yöntemi ile uygulanabilir.
İnceltme oranına göre film kalınlığı belirlenir.

Paslaşmış, sıkışmış dişlileri gevşetir.
Pası söker ve yağlamayı sağlar.
Sıkışmış parçaların kırılmadan sökülmesine yardımcı olur.
Hava ile çalışan aletlerde kullanılabilir.
Daldırma, silme ve püskürtme yöntemi kullanılabilir.

Kalıp ayırıcı ve yağlayıcı
o
o
o
o

Farmasotik kalitede renksiz, kokusuz, viskos sıvıdır.
Tıbbi alet ve cihazları yağlamakta kullanılır.
Daldırma, silme ve püskürtme metodu kullanılır.
Yanıcıdır, çevreye zararı yoktur.
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nüfuz
metal
sonra

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre osilaskop ve bilgisayarın temizliğini yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

Osilaskop’un bakımı ve temizliği:
Bakım takvimini okuyunuz.
Servis kullanım kılavuzundan bakım talimatlarını okuyunuz.
Bilgisayar bakım çizelgelerini okuyunuz.
Cihazı sökmeye başlamadan önce elektrik kablosunu fişten
çekiniz.
 Elektrik bağlantı noktalarını kontrol ediniz.
 Osilaskopun vidalarını sökünüz.
 Vidaları sökerken nereden söktüğünüze dair işaret koyunuz.
 Elektronik parçaların üzerindeki tozları ince uçlu fırça ile
temizleyiniz.
 Ulaşamadığınız yerlere kompresör tutunuz.
 Daha sonra cihaz üzerindeki soğutma deliklerini
temizleyiniz.
 Cihaz üzerinde sökülebilir parçaları tespit ediniz.
 Sökülebilir parçalara zarar vermeden sökünüz.
 Cihaz üzerindeki sökülebilir parçaların altında ve yanında
kalan kir tabakalarını temizleyiniz.
 Temizlik yaptıktan sonra parçaları yerine zarar vermeden
dikkatlice kapatınız.
 Daha sonra dış kapağı kapatınız ve vidaları sıkınız.
 Cihazın dışında bulunan birimleri temizleyiniz.
Bilgisayarın bakımı ve temizliği:
 Bakım takvimini okuyunuz.
 Servis kullanım kılavuzundan bakım talimatlarını okuyunuz.
 Bilgisayar bakım çizelgelerini okuyunuz.
 Cihazı sökmeye başlamadan önce elektrik kablosunu fişten
çekiniz.
 Elektrik bağlantı noktalarını kontrol ediniz.
 Bilgisayarın vidalarını sökünüz.
 Vidaları sökerken nereden söktüğünüze dair işaret koyunuz.
 Elektronik parçaların üzerindeki tozları ince uçlu fırça ile
temizleyiniz.
 Ulaşamadığınız yerlere kompresör tutunuz.
 Daha sonra cihaz üzerindeki soğutma deliklerini
temizleyiniz.
 Cihaz üzerinde sökülebilir parçaları tespit ediniz.
 Sökülebilir parçalara zarar vermeden sökünüz.
 Cihaz üzerindeki sökülebilir parçaların altında ve yanında
kalan kir tabakalarını temizleyiniz.
 Temizlik yaptıktan sonra parçaları yerine zarar vermeden
dikkatlice kapatınız.
 Daha sonra dış kapağı kapatınız ve vidaları sıkınız.
 Cihazın dışında bulunan birimlerini temizleyiniz.
 Bakım formunu doldurunuz.

 Biyomedikal cihazların bakım
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kartlarını düzenli tutunuz.
yapmadan
önce
temizleyeceğiniz yüzey için uygun
olan temizleyici hakkında bilgi
sahibi olunuz.
Malzemelerin özelliğine dikkat
ediniz.
Elektrik ve elektronik malzemeleri
temizlerken elektrik olmadığına
dikkat ediniz.
Yüzeylere
zarar
vermeden
temizlik yapınız.
Temizlik
yaparken
cihazın
parçalarına zarar vermeyiniz.
Temizlik yaparken eğer cihazın
parçalarını sökmeniz gerekirse
söktüğünüz parçayı aynı şekilde
tekrar yerine uygun bir şekilde
takınız.

 Temizleme







Yapmış olduğunuz bakım
işlemlerini bakım formuna
işaretlemeyi unutmayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Cihazı sökmeye başlamadan önce elektrik kablosunu fişten
çektiniz mi?

Evet

Hayır

2. Elektrik bağlantı noktalarının kontrol ettiniz mi?
3. Osilaskopun vidalarını sökebildiniz mi?
4. Vidaları sökerken nereden söktüğünüze dair işaret koydunuz
mu?
5. Elektronik parçaların üzerindeki tozları ince uçlu fırça ile
temizlediniz mi?
6. Ulaşamadığınız yerlere kompresör tutabildiniz mi?
7. Cihaz üzerindeki soğutma deliklerini temizlediniz mi?
8. Sökülebilir parçalara zarar vermeden söktünüz mü?
9. Cihaz üzerindeki sökülebilir parçaların altında ve yanında kalan
kir tabakalarını temizlediniz mi?
10. Temizlik yaptıktan sonra parçaları yerine zarar vermeden
dikkatlice kapatabildiniz mi?
11. Dış kapağı kapatarak vidaları sıktınız mı?
12. Cihazın dışında bulunan birimleri temizlediniz mi?
13. Yapmış olduğunuz bakım işlemlerini bakım formuna
işaretlediniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Bakım tanımını aşağıdaki ifadelerden hangisi kapsar?
A) Bir makine veya sistemde meydana gelebilecek arızanın önceden tahmin edilerek
önlem alınması ve sistemin sürekliliğinin sağlanması için yapılan çalışmalardır.
B) Sadece arıza takibine denir.
C) Arızaları tespit etme yöntemidir.
D) Muhtemel arızaları sınıflandırmaktır.

2.

Hangisi bakım çeşitlerinden değildir?
A) Periyodik bakım
B) Koruyucu bakım
C) Önleyici bakım
D) Aralıklı bakım

3.

Hangisi periyodik bakımın aralıklarından değildir?
A) Günlük
B) Her zaman
C) 3 aylık
D) 6 aylık

4.

Hangisi periyodik bakım yapan personelin elinin altında bulundurulması gerekenlerden
değildir?
A) Cihaza ait devre şeması
B) Cihaz parçalarına ait malzeme listesi
C) Her parçanın tanımı ve cihazın çalışması ile olan ilişkisi
D) Matkap

5.

Temizlik maddesinin seçiminde hangisi etkili değildir?
A) Kimyasal madde olarak yumuşak olmasına ve temizlenecek yüzeye zarar vermemesi
gerekir.
B) Temizlik maddesi kötü kokmamalıdır.
C) En pahalı temizlik ürünü en iyi olandır.
D) Diğer temizlik ürünleri ile karşılaştırılması gerekir.

6.

Kullanılan malzemeye göre hangisi temizlik değildir?
A) Kuru temizlik
B) Nemli temizlik
C) Islak temizlik
D) Sürterek temizlik
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7.

Hangisi temizlik maddesi özelliklerinden değildir?
A) Toksit olmamalıdır.
B) Suyun kalitesini artırmalıdır.
C) Çökme ve yağların çözülme özelliği olmalıdır.
D) Yağlarda çökme özelliği olmamalıdır.

Aşağıda boş bırakılan paranteze, cümlede verilen bilgi doğru ise D, yanlış ise Y
yazınız.

8.

( ) Biyolojik parçalar ile temas eden alet-ekipman ve çeşitli yüzeydeki kir ve atıkların
uzaklaşması ve bunların mikroorganizmalar için çoğalma ortamına dönüşmesinin
engellenmesi için yapılan işleme temizlik 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 ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda, mekanik birimlerin bakım
yöntemlerini seçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
 Sürtünmenin cihaz üzerine etkilerini ve sürtünmeyi en aza indirmek için yapılması
gereken şeyleri araştırınız.
 Biyomedikal cihazlarda kullanılan yağ çeşitleri ve yağlamanın nasıl yapılacağı
hakkında araştırma yapınız.
 Cihazlarda oksitleme ve giderme yöntemlerini araştırınız. Araştırmalarınızı internet
üzerinden ve hastanelerin biyomedikal cihaz biriminden araştırmalarınız.

2. SÜRTÜNME
Teşhis ve tedavide kullanılan biyomedikal cihazlarda ve diğer cihazlarda sürtünmenin
etkilerinin en aza indirilmesi istenir. Eğer bu sağlanamazsa kullanılan cihazların ömrü
kısalır. Cihazların kullanım verimliği azalır.

2.1. Sürtünmenin Cihaz Üzerine Etkisi
Sürtünme doğada mevcut bir olaydır. Sürtünmesiz bir ortam elde etmek oldukça
güçtür. Sürtünmeyi gidermek için kaygan zeminlere ihtiyaç vardır. Sadece uzayda sürtünme
yoktur. Sürtünme genelde pürüzlü yüzeylerde meydana gelir. Bu pürüzler harekete karşı zıt
yönde bir kuvvet oluşturur. Buna sürtünme kuvveti denir.
Hayatımızı kolaylaştırmak üzere tasarlanmış birçok cihazda olduğu gibi biyomedikal
cihazlarda da hareketli mekanik parçalar bulunmaktadır. Sürtünme hareketli parçaların
aşınmasına, ısınmasına ve zamanla özelliğini yitirmesine neden olmasının yanı sıra enerji
kaybına da neden olur. Röntgen, tomografi, EMAR gibi ağır mekanik parçaları bulunan tıbbi
cihazların yanı sıra, hasta yatakları, ameliyathane masa ve lambaları, yazıcı çizici
düzenekler, portatif cihazlar, tüm cihazların basmalı elektrik düğmeleri sürtünmenin neden
olduğu olumsuzluklarla karşı karşıyadır.


Sürtünmenin rulman burç ve yataklarına etkisi

Yataklar makinelerde hareketin meydana geldiği ve yük iletiminin sağlandığı
yerlerdir. Yataklarda hareket eden yüzeylerin birbirleri ile doğrudan teması aşınmaya ve
metal yorgunluğunun meydana gelmesine sebep olur.

26

Kaymalı yataklarda kullanılan malzemelerin düşük sürtünme katsayısı, yüksek aşınma
direnci, yüksek yükleme kapasitesi, iyi korozyon dayanımı, ısıl iletkenlik, düşük genleşme
gibi özelliklere sahip olması gerekir.
Kuru sürtünmenin söz konusu olduğu hâllerde sürtünme direncinin oluşumunda
hareketli yüzeylerde kullanılan malzemelerin özellikleri belirleyicidir. Bu tip yerlerde
genellikle çelik kullanılır. Günümüzde metal esaslı yatak malzemelerin yanında plastik yatak
malzemelerde kullanılmaktadır. Plastik yatakların en büyük avantajları arasında yağlamaya
ihtiyaç duymadan da çalışabilmelerinin yanı sıra korozyona ve diğer kimyasal etkilere karşı
dirençleri, imalat maliyetlerinin düşük oluşu, montaj ve demontajlarının kolay oluşu, bakım
gerektirmemeleri ve elektriksel yalıtımın kolay oluşu da sıralanabilir. Plastik yatakların
dezavantajları ise mekanik dayanımlarının sınırlı oluşu, ısıl iletkenlerinin iyi olmamasıdır.
Dönen makinelerde sürtünmeden dolayı titreşim meydana gelir. Rulmanlar sürtünmeyi
azaltmak için makinelerin dönen aksamlarında kullanılır. Sürtünme rulmanların görevini
yaparken sistemin titreşim yapmasına ve gürültüye, bazı durumlarda da işlevini yitirmesine
sebep olur. İşlevini yitirmiş rulman burç ya da yatağı sarsıntılara, sıkışmalara, burulmalara,
kırılmalara vb. mekanik arızalara neden olur. İşlevini yitiren bir rulmandan kaynaklanan
arızayı gidermek için yapılması gereken şey rulmanı aynı özelliklerdeki yeni bir rulman ile
değiştirmektir. Ayrıca rulmanın bozulmasına neden olan sorunu tespit etmek onarım
işleminin bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

2.2. Sürtünmeyi Azaltıcı Önlemler
Sürtünmenin azaltılmasıyla cihazların enerji harcamaları azaltılabilir. Böylece cihazın
verimli çalışması sağlanır. Sürtünmenin sebep olduğu olumsuzlukları azaltmak amacıyla
biyomedikal cihazlarda kullanılan motorların dönen kısımlarının iyi yataklanması gerekir.
Gövde dönmeyi etkilemeyecek şekilde sıkı olmamalıdır. Vidalar eşit şekilde sıkıştırılmalıdır.
Cihazda titreşim olmamasına dikkat edilmelidir. Balans (denge) ayarı iyi yapılmalıdır.
Cihazın içinde toz olmamasına dikkat edilmelidir. Yüzey temizleme yağı ile temizlenmelidir.
Yataklama yapmak için kullanım amacına göre çok çeşitli büyüklük, şekil, tür ve
özellikte rulmanlar üretilmektedir. Bunlardan biri belki de en yaygın olarak kullanılan türü
kafes bilyeli rulmanlardır. Kafes bilyeli rulmanların özellikleri kısaca aşağıda sıralanmıştır:








Bilyeler birbirinden sabit uzaklıktadır.
Kafesler aynı zamanda yağ cebi oluşturur.
Bilyeler düzgün hareketlidir.
Uzun ömürlüdür.
Yüksek hızlıdır.
Gürültüsüz çalışır.
Sürtünme katsayısı 10:1 oranındadır. Sürtünme önemli oranda düşürülmüştür.

Mekanik sistemlerde kullanılan bir başka yataklama şekli de bilyeli vidalarla yapılan
yataklamadır. Bu yataklama şeklinde genellikle doğrusal bir hareketin elde edilmesi
hedeflenir. Bilyeli vidalarda, vidanın dişleri ile somun dişleri arsındaki boşlukta vidalar
yuvarlanır. Rulmanlarda olduğu gibi düşük sürtünme sağlar. Dairesel rulmanlar, motor
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tarafından döndürülen vidaların iki baştan yataklanması için kullanılır. Sürtünme azalır ve
verim artar.
Biyomedikal cihazlarda titanyum-anodik kaplama sürtünmeyi azaltmak için kullanılır.
Hafif olması ağırlığına oranla yüksek mukavemeti, 850ºC kadar dayanıklılığından dolayı
elektrolize titanyum kaplama, tıp sektöründe kullanım alanı bulmuştur. Metal parçalarını
atmosferik korozyondan koruma, sürtünmeyi azaltma ve sarı, mavi, kırmızı, yeşil renklerin
en açık tonundan en koyu tonuna kadar renklendirilirken herhangi bir şekilde boya ve
pigment içermemesi en önemi özellikleri arasındadır. Sürtünmenin azaltılması amacıyla
kullanılan yöntemlerden biri de yağlamadır. Yağlar zamanla eskir. Sürtünme tekrar buna
bağlı olarak artar. Bu yüzden kullanılan yağların belli aralıklarla değiştirilmesi gerekir.
Sürtünmeye-aşınmaya ve ısınmaya dayanıklı yağlar kullanılmalıdır. Sürtünme cihazın
hareketli yüzeyine de etki eder. Yüzeydeki pürüzlerin giderilmesi gerekir. Yüzeyde kalan
tortuların temizlenmesi gerekmektedir. Yüzeylerin birbirine olan kayganlığı artırılmalıdır.
Kayganlığın sağlanması yağlama ile sağlanabilir. Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin
çeşidine bağlıdır. Sürtünme kuvveti cilalı yüzeylerde az, pürüzlü yüzeylerde çoktur.
Ayrıca cihazlarda kullanılan kayış sistemi ne çok gevşek ne de çok sıkı olmalıdır. Sıkı
olduğu takdirde sürtünme artacak ve ısınma meydana gelecektir. Gevşek olması hâlinde ise
kayış-kasnak sürtünmesi meydana gelecektir.
Bazı mekanik sistemlerde sürtünmeyi azaltmak için manyetik yataklar
kullanılmaktadır. Manyetik yatakların, sürtünmeye bağlı kayıpları %15 daha düşürdüğü
tespit edilmiştir. Cihazın mekanik gürültüsünü de oldukça azaltmıştır. Manyetik yataklarda
mekanik temas olmadığından sürtünme oldukça azalmıştır. Manyetik yataklı motorlarda
kuvvetli manyetik alan motor milinin havada asılı kalmasını sağlar.

2.3. Yağlama
Sürtünmeyi azaltmak için en geçerli yollardan biri de yağlamadır. Hareketli parçaların
birbirlerine sürtünme oranını azaltmak için yağlama işlemi yapılır. Ayrıca oksitlenmeyi
önlemek için de özel olarak yağlama yapılır.
İki yüzeyin birbirinden ayrılmasını sağlamak, sürtünmeyi azaltmak, parçaların kolayca
hareketini sağlamak için yağlayıcılar kullanılır. Bu maddelerin yaptığı göreve yağlanma
denir.

2.4. Biyomedikal Cihazlarda Kullanılan Yağ Çeşitleri ve Özellikleri
Biyomedikal cihazlarda koruyucu ve temizleyici yağlar kullanılır.


Koruyucu yağlar

Makinelerde sürtünmeden meydana gelen ısıyı düşürür. Titreşim ve gürültüyü azaltır.
Bakım maliyetini düşürür. Her çeşit yağlama sistemine uygundur. Cihaz üzerinde boya ve
plastik malzemeye zarar vermez. Korozyon önleyici katkılar içerir. Reçinelenme,
sakızlanma, yapışma ve kararma yapmaz. Sıcaklık değişimlerinde yüksek viskozite farkları
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göstermez. Düşük köpürme yapar. Pas ve korozyona karşı koruma yapar. Soğutmaya
yardımcı olur. Sızdırmazlık yapar.
Yüksek performanslı hidrolik yağlar, pasa ve oksidasyona karşı koruyucu yağ
kullanılması gereken yerlerde kullanılır. Normal şartlarda sirkülasyon tipi yağlama sistemi
uygulanır. Hidropnömatik devrelerin havalandırma sistemlerinde kullanılır. Pasa karşı iyi
korur. Soğutma ve yağlama özelliğine sahiptir. Dişlilerdeki sürtünmeyi azaltır, korozyon
engelleyici ve köpürmeyi engeller. Pisliğin oluşturduğu tortuları ortadan kaldırır.


Koruyucu yağ özellikleri






















Yağlama değişim periyotlarını uzatarak bakım ve iş gücü kaybını
düşürür.
Yüksek sıcaklık ve rutubetlerde bile aşınmaya engel olur.
Cihazın iç yüzeylerinin temiz kalmasını sağlar.
Çinko içermeyen formülasyonları sayesinde suyun bulunduğu filtrelerin
tıkanmasını önler.
Konvansiyonel mineral yağlara uyum gösterir. Sızdırmazlık elemanları
ile uyumlu çalışır.
Sudan etkilenmediklerinden korozyonun etkilerinin yok edilmesini
sağlar. Böylece rutubet meydana gelmez.
Köpük önleyici özelliğe sahip olmaları ve havadan kolayca izole
olabilmesi ile çok az yağ eksilir.
Buharlaşma oranı düşüktür. Yüksek sıcaklıkta parladıkları için güvenli
bir şekilde kullanılabilir.
Aşınmalara karşı üstün koruma sağlar.
Cihazınızın verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.
Asit ve diğer aşındırıcılara karşı koruma yapar.
Uzun süre özelliğini kaybetmeden sistem içerisinde çalışabilir.
Cihazın sürtünen parçalarını soğutmaya yarar.
Bakteri oluşumunu önler.
Cihazın performansını artırır.
Cihazın parçalarının yenilenmesi için gerekli olan süreyi uzatır.
Basınca karşı dayanıklıdır.
Oksidasyon ve çamur oluşumunu önler.
Çevresel faktörlerden az etkilenir.

Temizleyici yağlar

Temizleyici yağlar, cihaz parçaları üzerindeki tortu, kir, toz vb. istenmeyen
maddelerin temizlenmesinde kullanılır. Ayrıca yüzeyler arasında ne kadar da olsa pürüzler
vardır. Pürüzler, sürtünmeden dolayı ısı meydana getirir. Bu da zamanla aşınmaya sebep
olacaktır. Aşınmayı önlemek için yağ ince film şeklinde yüzeyi sarar. Kaygan bir yüzey elde
edilmiş olur. Parçaların oksitlenmemesi ve korozyona karşı önlem almak için yağlama
yapılır. Hareketli parçalarda titreşimin olmasını engeller. Yüzeylerin parlak olmasını sağlar.
Parçaların uzun süre arıza yapmadan çalışmasını sağlar. Dönme kuvvetine yardımcı olur.
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Metal parçaların özelliğini kaybetmemesine neden olur. Silikonlar ve mekanik ayırıcıda ön
temizleme olarak kullanılır. Yüzeydeki toz parçacıklarını alarak cihaza zarar vermesini
önler.

2.5. Metallerde Oksitlenme
Metallerde oksitlenme cihazların kullanım ömrü için önemlidir. Metallerin ortamla
girdikleri kimyasal ya da elektrokimyasal etkileşimleri sonucu malzemenin özelliklerinin
değişmesi ve bunun sonucunda bozulması, oksitlenmedir.
Oksitlenmeler malzemede önemli ölçüde hasara neden olur. Malzemelerdeki
oksitlenme tespit edilmeli ve nedenleri ortadan kaldırılmalıdır. Metal parçalarda
oksitlenmenin kimyasal ve elektrokimyasal olmak üzere iki çeşidi vardır.
Kimyasal oksitlenme: Metal ve alaşımların ortamlarla veya gazlarla doğrudan
reaksiyona girmesidir. Oksitlenme yüksek sıcaklıklarda daha fazla olmaktadır. Yüksek
sıcaklıkta çalışan makinelerde oksitlenme daha da artmaktadır. Fe304, Fe203, Fe0 demirin
en belirgin oksitlenmeleridir.
Elektrokimyasal oksitlenme: Suya maruz kaldıklarında metal parçalarda meydana
gelen oksitlenmedir. En çok rastlanan ve cihaza en çok zarar veren türdür. Elektrik ve
elektronik parçaların elektrik enerjisi iletilmesinde zorluklar yaşanmasına neden olur.
Elektronik parçalarda kısa devreye sebep olur. Böylece alet üzerinde arıza meydana gelir.
Metal parçalar oksitlenerek özelliğini kaybeder ve kırılmalara sebep olur. Elektrolit asit, tuz
ve çözeltilerinden meydana gelir. Oksitlenmenin sonucunda pas meydana gelir.

2.6. Oksitlenmeyi Önleme ve Giderme Yöntemleri







Korozyon oluşumunda saf olmayan maddeler etkili olur. Metal içindeki değişik
maddeler nemli bir ortamda tepkimeye girerek oksitlenmeye neden olur. Bu
yüzden %100 saf metal kullanılmalıdır.
Nemli ortamlardan metal parçalarını uzak tutmak gerekir. Metallerin kuru
ortamda kullanılması, korozif maddelerin engellenmesi oksitlenmeyi önler.
En ağır koşullarda bile oksitlenmeye 15–20 yıl dayanabilen boyalar yapılmıştır.
Boya yapmadan önce yüzeyin temiz olması gerekir. Korozyonu ortadan
kaldırmak için kaplama da yapılabilir. Kaplayıcı olarak demir için birçok
kaplama malzemesi kullanılmaktadır. En iyi kaplama maddeleri çinko,
alüminyum ve kromdur. Demir malzemesinin çinkoyla kaplanmasına
galvanizleme denir. Sıcak galvanizleme işleminde demir parçası 440 ile 460
derece arasında çinko ile kaplanır.
Özellikle yüksek basınçlı yerlerde katodik koruma yapılmalıdır.
İki ya da daha çok metalin bir araya getirilerek bazen de bir metalle ametalin
birleştirilmesiyle elde edilen metalin niteliğindeki maddelere alaşım denir.
Alüminyum, silisyum, bakır, krom, nikel ve titan gibi elementler eklenerek
alaşım üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur.
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Atmosferik korozyondan korunma

Metalleri atmosferik korozyondan önlemek için paslanmanın başlamasını önlemek,
paslanma başladıysa süreci yavaşlatmaktır. Malzemeyi seçerken çevre koşullarına uygun
malzemeleri kullanmasının sağlanması gerekir. Malzemeyi atmosferik korozyondan
korumak için yapılması gerekenler şunlardır:
Boya ile atmosferik koruma: Boyalar malzemenin su ve oksijenden etkilenmesini
önler. Boya yüzeye çok iyi yapışabilmelidir. Geçirgenliği az olmalı ve her türlü ortama
dayanıklı olmalıdır. Tozu ve kiri üzerinde barındırmamalıdır. Boya yapılmadan önce metal
yüzeydeki kir, pas vb. artıklar yağ ile temizlenmelidir. Bunlar yapıldıkları takdirde yapılan
boyanın ömrü uzun olur.
Metalik kaplamalarla atmosferik korozyondan korunma: Endüstride en çok
kullanılan malzeme çeliktir. Çelik, başka bir malzeme ile kaplandığında korozyonun etkisi
azalır. Kaplanacak metal çeliği dış etkenlerden daha iyi korumaya yardım eder. Çeliği
kaplamak için en çok çinko ve alüminyum kullanılır.


Oksitlenmeyi önleyen malzemeler ve özellikleri

Oksitlenmeyi önleyen maddeler aşağıdaki gibidir:
Boya öncesi metal yüzey hazırlayıcısı: Silme metodu ile yağı, kiri, pası kolayca
uzaklaştırır. Kimyasal olarak kontrollü metotlarla metal yüzeyi mikroskobik ölçüde aşındırır.
Temizleme işlemini yapar, çinko fosfat tabakası kaplayarak boya öncesi yüzeyi hazırlar.
Uzun bir süre ortam sıcaklığında pas yapmaz. Alüminyum, çelik, demir, bronz, bakır, pirinç
gibi maddelerin temizlenmesinde tavsiye edilir.
Su sertliğinden ileri gelen inorganik birikinti çözücü: Sadece yağı ve pası temizler.
Metal yüzeylerde kiri, pası, gresi kolaylıkla yüzeyden uzaklaştırır. Pas ve oksitlerin
çözünmesine kadar beklemek daha sonra koruyucu sürmek gerekir.
Paslanmaya karşı koruyucu: Resim 2.1’de görülen paslanmaya karşı koruyucu,
boyanmaya gerek olmayan bütün metal aksamların paslanmaması için kullanılır. Yüzeye
tatbik edildikten sonra yeşilimsi bir renk alır. Film tabakası şeffaf bir şekilde olup yüzeyi
paslanmaya karşı korur. Metal yüzeyde kalın bir pas tabakası bulunsa bile pas tabakasına
nüfuz ederek pası temizler. Yüzeyin parlaklığı artar. Bir daha oksitlenme oluşmaz.

Resim 2.1: Paslanmaya karşı koruyucu
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre biyomedikal cihazlardaki hareketli parçaları
yağlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ultrason cihazının tekerleklerini uygun
şekilde yağlayınız.
 Hareketli mekanik parçaları yağlayınız.
 Biyomedikal
cihazın
hareketli
parçalarının
rahat
hareket
edip
edemediğini kontrol ediniz.
 Eğer
hareket
edemiyorsa
yatakta
sıkışıklığın nedenini tespit ediniz.
 Hareketli parçayı sökünüz (Motor
olabilir.).
 Cihazda
yağlamanın
yapılıp
yapılmadığını kontrol ediniz.
 Hareketli parçalarda oksitlenme olup
olmadığını kontrol ediniz.
 Hareketli parçaları gres yağı ile
yağlayınız.
 Solvent kir yağ sökücü ile eskimiş yağları
temizleyerek yerine yeni yağı sürünüz.
 Metal
kısımların
oksitlenmesini
önleyiniz.
 Paslanmaya karşı astar sürünüz.
 Yüzeye koruyucu lac sürünüz.
 Yaptıklarınızı cihaz bakım defterine
işleyiniz.

 Biyomedikal
cihazların
hareketli
parçalarını yağlarken yağ seçimine
dikkat ediniz.
 Sökmeniz gereken parçalara numara
veriniz.
 Söktüğünüz yere işaret koyunuz.
 Oksitlenmiş
parçaları
temizlerken
temizlik
malzemelerinin
yüzeye
vermeyecek şekilde seçimini yapınız.
 Temizlik yaparken cihazın parçalarına
zarar vermeyiniz.
 Temizlik yaparken eğer cihazın
parçalarını
sökmeniz
gerekirse
söktüğünüz parçayı aynı şekilde tekrar
yerine uygun bir şekilde takınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Ultrason cihaz tekerleklerini yağlayabildiniz mi?

2.

Herhangi bir cihazdaki hareketli mekanik parçaları
yağlayabildiniz mi?
Biyomedikal cihazınızın hareketli parçalarının hareket edip
edemediğini kontrol ettiniz mi?
Eğer hareket edemiyorsa yatakta sıkışıklığın nedenini tespit
edebildiniz mi?

3.
4.
5.

Hareketli parçayı söktünüz mü?

6.

Cihazda yağlamanın yapılıp yapılmadığını kontrol ettiniz
mi?
Hareketli parçalarda oksitlenme olup olmadığını kontrol
ettiniz mi?
Solvent kir yağ sökücü ile eskimiş yağları temizleyerek
yerine yeni yağı sürdünüz mü?

7.
8.
9.

Hareketli parçaları gres yağı ile yağladınız mı?

10.

Paslanmaya karşı astar sürdünüz mü?

11.

Yüzeye koruyucu LAC sürdünüz mü?

12.

Bakım formunu doldurdunuz mu?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.
1.

Sürtünme genelde pürüzlü yüzeylerde meydana gelir. Bu pürüzler harekete karşı, zıt
yönde bir kuvvet oluştururlar. Buna sürtünme kuvveti denir.

2.

Işık ve ısı meydana getiren tüm tepkimelere yanma denir. Oksitlenme ise yanmanın bir
şeklidir. Yanma işlemi oksijen içinde oluyorsa bu olaya oksitlenme denir.
İki yüzeyin birbirinden ayrılmasını sağlamak, sürtünmeyi azaltmak, parçaların kolayca
hareketini sağlamak için yağlayıcılar kullanılır. Bu maddelerin yaptığı göreve
yağlanma denir.

3.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
4.

Aşağıdakilerden hangisi sürtünmenin cihaz üzerine etkilerinden değildir?
A)
Sürtünme doğada mevcut bir olaydır. Sürtünmesiz bir ortam elde etmek oldukça
güçtür. Sürtünmeyi gidermek için kaygan zeminlere ihtiyaç vardır. Sadece
uzayda sürtünme yoktur.
B)
Sürtünme genelde pürüzlü yüzeylerde meydana gelir. Bu pürüzler hareketine
karşı zıt yönde bir kuvvet oluştururlar. Buna sürtünme kuvveti denir.
C)
Cihaza hareketi başlatmak için uygulanan kuvvet, sıfırdan başlayarak
artırılmaya başlandığı zaman bu kuvvete karşı eşit miktardaki statik sürtünme
kuvveti, kayma hareketi başlamadan önce en yüksek değere ulaşır. Hareket
başladıktan sonra ise kinetik sınırlayıcı sürtünmeden daha küçük olur.
D)
Sürtünme kuvveti, yüzeyleri birbirine temas ettiren kuvvet ile aynı yönde artar.
Temas eden yüzeyin alanı sürtünmeden tamamen bağımlıdır.

5.

Hangisi sürtünme kuvvetinin özelliklerinden değildir?
A)
Hareket yönüne zıt etki eder.
B)
Cismi sabit ve hareketsiz tutmak için belli bir maksimum değere kadar
uygulanan kuvvete eşit değerler alır.
C)
Sürtmeyi oluşturan parçaların büyük veya küçük olması sürtünmeyi etkilemez.
D)
Maksimum değer cismin kayganlığına ve pürüzlü yüzeye göre değişir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi katkıların, yağlayıcıların özelliklerini geliştirici nitelikleri
yanında sahip olması gerekenlerden değildir?
A) Petrol esaslı üründe çözünürlüğü
B) Emülsiyon, demülsiyon özellikler
C) Uçuculuk
D) Sağlamlık

7.

Aşağıdakilerden hangisi bir hidrolik yağın özelliklerinden değildir?
A)
Viskozite
B)
Yoğunluk
C)
Sönümlülük
D)
Buharlaşma basıncı

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–3

AMAÇ
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda algılayıcı ve dönüştürücülerin
bakım yöntemlerini seçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
 Biyomedikal cihazlarda kullanılan solüsyonlar ve elektrik elektronik devre
elemanlarının temizlenme yöntemleri hakkında çeşitli kaynaklardan ve internet
üzerinden araştırma yapınız.

3. ALGILAYICI VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN
TEMİZLİĞİ
3.1. Temizleme Solüsyonları
Tüm tıbbi cihaz ve aletler kullanıldıktan sonra, mümkün olan en kısa zamanda, kan,
doku artığı gibi kirletici unsurlardan distile su veya temizleyici solüsyonlar ile temizlenmeli
ve kurutulmalıdır. Kurutulduktan sonra kir ve paslara karşı koruyucu solüsyon maddesi
sürülmelidir.
Aşağıdaki solüsyonlar korozyona neden olur:





Alüminyum, baryum, kalsiyum, demir veya klorid solüsyonu
Fenol, lizol
Dakin solüsyonu veya zefiran
Asit çeşitleri, cıva veya potasyum solüsyonu

Eğer soğuk su sterilizasyon yöntemi kullanılıyorsa solüsyonun düzenli olarak
değiştirilmesi gerekir. Yapılmadığı takdirde korozyon meydana gelir.
Tıpta kullanılan aletlerin dekontaminasyonunda aldehitler, özellikle gluteraldehit ve
formaldehit dezenfeksiyon alanında etki gücü yüksek antimikrobiyal bileşikler arasında yer
alır. Etki gücü yüksektir. Organik maddeleri temizler. Yüzeyde tutulmasını önler. Plastik ve
kauçuk aletlere zarar vermez. Özellikle endoskopların ve ısıya duyarlı biyomedikal
cihazların sterilizasyonunda kullanılır. Dezenfektanlara dirençli mikroorganizmaların
öldürülmesinde kullanılır.
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Resim 3.1: Algılayıcıları temizlemek için
kullanılan solüsyon

Resim 3.2: Solüsyon düzenleyici

Resim 3.1’de görüldüğü gibi orto-fitoaldehit solüsyonu şeffaf, soluk mavi renkli,
gluteraldehitten daha etkili bir kimyasal mikrobiyosid (solüsyon)dir. Özellikle mikro
bakteriyel üzerinde etkilidir.
Pas sökücüler daima plastik kabın içinde kullanılmalıdır. Pas sökücü; pas kitlerinin,
yağ ve gres kalıntılarının temizlenmesine yardımcı olur. Kaynak yapılmış yerlerin pas
sökücü ile temizliğini yapmak için %50’lik solüsyon uygulanmalıdır. Daha az yoğunlukta
pas tutmuş yerler, pirinç ve bakır yüzeylerdeki lekeler için %20-%50 solüsyon madde
kullanılmalıdır. Uygulandıktan 15–40 dakika sonra suyla temizleme yapılmalıdır.
Alüminyumda ise %10 ile % 30 arasında solüsyon madde uygulanmalıdır. 5 dakika sonra
suyla temizlenmelidir. Pas lekelerini boyalı yüzeylerden temizlemek için %10 ile %30
solüsyon kullanılmalıdır. 15–40 dakika sonra su ile yıkanmalıdır. Enjeksiyon yapıldığında
%5 solüsyon uygulanmalıdır. Kalıntı malzeme tamamen ortadan kalkıncaya kadar
sirkülasyon ve enjeksiyon yapılmalıdır.

3.2. Elektrik- Elektronik Elemanların Temizlenmesi
Elektrik, elektronik elemanların temizlenmesi işlem basamakları:






Elektrik ve elektronik elemanları temizlemeden önce can güvenliği için kabloyu
prizden çıkartınız veya sigortayı kapatınız.
Temizlenecek cihazın üstünü toz bezi ile temizleyiniz. Kirlerden arındığına
emin olunuz.
Cihazınızı zorlamadan vidalarını sökünüz. Vidaları nereden söktüğünüzü
kaydediniz.
Cihazın parçalarına zarar vermeden yumuşak uçlu fırça ile tozları, kirleri
temizleyebilirsiniz.
El ve fırça ile ulaşamayacağınız yerlerde hava kompresörü ile hava tutarak kir
ve tozları temizleyebilirsiniz.
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Resim 3.3: Elektronik parçaların temizlenmesi











Oksitlenmiş yüzeyleri solüsyonla temizledikten sonra kurutunuz.
Elektronik parçaların temizlenmesinde temizleme spreyleri (Resim 3.3)
kullanabilirsiniz. Spreyi püskürttükten sonra belli bir süre cihaz üzerindeki
aletlere nüfuz etmesini bekleyiniz. Daha sonra bir bez veya diğer temizleme
elemanları ile kir ve tozu alınız. Kurulama işlemini yapınız.
Temizleme yaparken oksitlenmiş kablo ve lehimleri sökerek iletkenliği tekrar
atıracak şekilde işlemlerinizi yapınız.
Kablolarda gevşek yerleri sıkarak elektrik enerjisinin sürekliliğini sağlayınız.
Elektronik parçalarda oksitlenmiş ve özelliğini kaybetmiş lehimleri sökerek
yeniden yapınız.
Cihazınızı söktüğünüz gibi vidaları aynı yere olmak kaydıyla vidalayınız.
Bağlantıları kontrol ediniz.
Fişinizi prize takınız.
Cihazınızın çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ile EKG cihazının algılayıcı ve dönüştürücülerini
temizleyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Elektro kardiyografi cihazındaki elektrotları
sökünüz.
 Algılayıcı ve dönüştürücülerin jak ve soket
bağlantılarını kontrol ediniz.
 Algılayıcı ve dönüştürücülerin kablolarının
sağlamlığını kontrol ediniz.
 Biyomedikal cihazın temizlenmesinde kullanılan
solüsyonu seçiniz.
 Solüsyonu tüm yüzeye nüfuz edecek şekilde
sürünüz. Belli bir süre bekleyiniz.
 Temizleme yaptıktan sonra distile su ile yıkayınız.
 Elektronik parçaların kapaklarını sökünüz.
 Görünen kirleri toz bezi ile temizleyiniz.
 Ulaşamadığınız yerleri ince ve yumuşak fırça ile
temizleyiniz.
 Kompresör ile hava tutunuz.
 Özel spreyle kartları temizleyiniz.
 Kurutma için bekleyiniz.
 Kontrollerinizi yaparak kapağı kapatınız.
 Bakım formu doldurunuz.

 Biyomedikal
cihazların
temizlenmesinde
uygun
solüsyon kullanınız.
 Kullandığınız
solüsyonun
özelliklerine dikkat ediniz.
 Söktüğünüz
yere
işaret
koyunuz.
 Elektronik
ve
elektrik
parçaların temizliğini yaparken
elektrik
enerjisi
altında
çalışmayınız.
 Temizlik yaparken cihazın
parçalarına zarar vermeyiniz.
 Temizlik
yaparken
eğer
cihazın parçalarını sökmeniz
gerekirse söktüğünüz parçayı
aynı şekilde tekrar yerine
uygun bir şekilde takmaya
dikkat ediniz.

38

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Elektro kardiyografi cihazındaki elektrotları söktünüz mü?
2. Algılayıcı ve dönüştürücülerin jak ve soket bağlantılarını
kontrol edebildiniz mi?
3. Algılayıcı ve dönüştürücülerin kablolarının sağlamlığını
kontrol ettiniz mi?
4. Biyomedikal cihazın temizlenmesinde kullanılan solüsyonu
seçtiniz mi?
5. Solüsyonu tüm yüzeye nüfuz edecek şekilde sürdünüz mü?
6. Temizleme yaptıktan sonra distile su ile yıkadınız mı?
7. Elektronik parçaların kapaklarını söktünüz mü?
8. Görünen kirleri toz bezi ile temizlediniz mi?
9. Ulaşamadığınız yerleri ince
temizlediniz mi?

ve

yumuşak fırça ile

10. Özel spreyle elektronik kartları temizlediniz mi?
11. Kontrollerinizi yaparak kapağı kapattınız mı?
12. Bakım formu doldurdunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.
1.

( )Pas sökücüler daima plastik kabın içinde kullanılmalıdır. Pas sökücü; pas
kitlerinin, yağ ve gres kalıntılarının temizlenmesine yardımcı olur. Kaynak yapılmış
yerlerin pas sökücü ile temizliğini yapmak için %70’lik solüsyon uygulanmalıdır.( )

2.

( )Plastik, kauçuk, metal, porselen, cam vb. tıbbi malzemelerin dezenfekteleri ile
anestezi aksesuarları ve mikroskobik işlemlerine kullanılır. ( )

3.

( )Pas lekelerini boyalı yüzeylerden temizlemek için %10 ile %30 solüsyon
kullanılmalıdır. ( )

4.

( )Daha az yoğunlukta pas tutmuş yerler, pirinç ve bakır yüzeylerdeki lekeler için
%20-%80 solüsyon madde kullanılmalıdır. ( )

5.

( )Biyomedikal cihazlarda elektronik devrelerin temizliğinde sprey kullanılır. ( )

6.

( )Temizlik yapılırken ince ve yumuşak tür fırça kullanılmalıdır. ( )

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–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda, biyomedikal cihazlardaki
filtreleri seçerek filtreleri değiştirebilecek ve temizleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
 Biyomedikal cihazlarda kullanılan filtre çeşitlerini internetten araştırınız.
 Hastanelerin biyomedikal cihaz tamiri yapan kısımlarında filtrelerin değişimi ve
temizlenmesi konusunda bilgi alınız.

4. BİYOMEDİKAL CİHAZLARDA
KULLANILAN FİLTRELER
Biyomedikal cihazlarda hava filtreleri, gaz filtreleri, sıvı filtreleri ve yağ filtreleri
kullanılmaktadır. Filtrelerin belli periyotlarla temizlenmesi gerekmektedir. Filtreler insan
sağlığı açısından oldukça önemlidir.
Süzme işleminin gerçekleştirildiği ve toz, kir, tortu, bakteri gibi maddelerin geçmesini
engelleyen ünitelere “filtre” denir.
Filtreler sanayide ve biyomedikal cihazlarda hava, sıvı ve gaz akış hatlarında ayırma,
arıtma hijyenik temizlik sağlayan, güvenirliliği yüksek olması gereken değiştirilebilir
elemanlardır.

Resim 4.1: Filtreler

Temiz ve steril ortamlarda filtrenin kullanılması biyomedikal cihazlarda önemli bir yer
tutmaktadır. Normal havalandırma filtrelerden daha kaliteli filtre seçilmesi gerekir. Çünkü
mikroorganizmalar ve bakteriler insan sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. Resim 4.1’de
hava filtreleri görülmektedir.
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Filtre seçilerken dikkat edilecek hususlar şunlardır:









Filtrenin başlangıç basınç kayıplarının en az olması gerekir.
Filtre değiştirilirken steril alanın kirlenmemesi için hijyen kurallarına uygun
davranılmalıdır.
Ömrü uzun olan torba filtreler kullanılmalıdır.
Torba filtrelerden yırtılma olasılığı en düşük filtreler kullanılmalıdır.
Torba filtrelerden birleşim yerleri kaynaklı olanlar tercih edilir.
Cam elyaflı torba filtreler çabuk yırtıldıklarından kullanılmamalıdır.
Filtrelerin özellikle mikrop üremeyecek şekilde üretilen çeşitleri seçilmelidir.
Filtrelerin koruma ızgarası olanlar tercih edilmelidir.

Süzme (filtrasyon) ile sterilizasyon:
Havada veya sıvıda bulunan mikroorganizmaları bazı gözenekli filtrelerle steril etmek
mümkündür. Süzgeçler iki türlüdür. Bunlar:



Emilim ile mikroorganizmaları tutan süzgeçler
Mikroorganizmaları mekanik olarak tutan süzgeçler

Bunlarla birlikte çözeltilerin ve havanın sterilizasyonu, farklı büyüklükteki
mikroorganizmaların birbirinden ayrılması, toksin, antijen ve enzimlerin hücrelerden
ayrılması, çözeltilerin saf hâle getirilmesi gibi uygulamalar bulunmaktadır. Laboratuvarlarda
membran filtreler kullanılmaktadır. Membran filtreler ince kâğıtlardan, inert selüloz
esterlerin gözenekli materyallerle birleşiminden meydana gelmişlerdir. Filtre gözenek çapları
bazı büyük protein moleküllerinin boyutlarla küçük virüs partiküllerinin geçebileceği
boyutlar arasında farklı boyutta değişebilmektedir. Gözenek çapları bütün bakteri çeşitleri
için 0,2μm, maya hücreleri için 3μm ve virüsler için 0,2 μm olarak kabul edilmiştir.
Filtrelerin en çok kullanılma alanı havada bulunan mikroorganizmalardan arındırma
işlemini yapmaktır. Bu tip filtrelerin periyodik bakımları belli aralıklarla yapılmalı ve
gerektiğinde değiştirilmelidir.

4.1. Biyomedikal Cihazlarda Kullanılan Filtre Çeşitleri
Biyomedikal cihazlarda hava filtreleri, gaz filtreleri, sıvı filtreleri kullanılmaktadır.
Filtrelerin özellikleri ve kullanım yerleri aşağıdaki gibidir.


Hava filtresi

Resim 4.2’de görülen hava filtrelerin amacı temiz hava akışını sağlamaktır. Standart
hava filtreleri kâğıdımsı bir maddeden yapılmıştır. Bir kutunun içine yerleştirilmiştir. Hava
filtresinin içinden hava geçerken bir direnç gösterir. Hava filtrelerinin kâğıttan yapılmasının
avantajları havanın kolayca geçebilmesi ve kiri, bakterileri rahatlıkla tutabilmesidir.
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Resim 4.2: Hava filtresi

Resim 4.3: Havalandırma ve havalandırma filtresi

Hava filtreleri altı sınıfta toplanır. Bunlar:







Kuru hava filtresi: Havayı katı filtre elemanları yardımıyla süzen filtrelerdir.
Dolgulu hava filtresi: Havayı yağlanmış dolgu maddeleri yardımıyla süzen
filtrelerdir.
Yağ banyolu hava filtresi: Havayı önce bünyesindeki hazneden, sonra dolgu
maddeden geçiren filtredir.
Karma hava filtresi: Kuru silikonlu ve yağ banyolu hava filtresinin iki ve daha
çoğunun bir araya getirilmesiyle elde edilen filtredir (Resim 4.3).
Susturuculu hava filtresi: Filtreye giren havanın gürültüsünü azaltmak için
kullanılan filtrelerdir.
Silikonlu hava filtresi: Dönme hareketi ile tozların çökmesini sağlayan hava
filtresinin yükünü azaltmak için hava filtresinden önce bağlanır.

Hava filtresinin özellikleri







Hava giriş sistemi iyi olmalıdır.
Yüksek güvenlikli ve yüksek verimli olmalıdır.
Giriş sesini absorbe etme özelliği olmalıdır.
Temiz hava sağlarken az direnç göstermelidir.
İstenmeyen mikroorganizmaları ve bakterileri tutma özelliği olmalıdır.
Sökülmesi ve takılması kolay olmalıdır
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Tozlu ve nemli yerlerde çalışabilmelidir.
Filtre kâğıdı basınca dayanıklı olmalıdır.
Filtre muhafaza olarak sac kutu içerisine konur ve contalar ile gövdeye
tutturulur.
İyi bir contalama yapılarak havanın tamamının filtre üzerinden geçmesi
sağlanır.

Resim 4.4: Hava filtresi



Resim 4.5: Gaz filtresi

Gaz filtreleri

Resim 4.5’te görülen gaz filtreleri zararlı, zehirli ve zerrecik gazların bir arada
bulunduğu yerlerde kullanılır. Gaz ve buhar filtrelerin kombinasyonu şeklindedir. Filtre
üzerindeki harfler, filtrenin koruma sağlığına uyumunu bildirir.


Yağ filtresi

Yağ filtreleri biyomedikal cihazlarda makine ve parçaların yağlama sistemindeki yağı
süzerek yağ içinde istenmeyen parçaları temizlemeye yarar. Cihazda yağlama için kullanılan
yağın uygun olup olmadığı önemlidir. Kullanılacak yağ iyi seçilmelidir. Filtrenin verimli
süzebilmesi için yağın sıcaklığı belli değerler arasında olmalıdır. Yağlama işlemi sadece
parçaların yağlaması olarak değil, sürtünme kayıplarının ve aşınmanın en az seviyede olması
için yapılır. Ayrıca karbon atıklarını temizlemek ve asitlerin meydana getirdiği aşınmayı
önlemek içinde kullanılır.


Su filtresi

Sularda katı madde, organik madde, silis, tortu vb. maddeler bulunur. Bu kirler filtre
ile önlenir. Kirler okside edilerek kimyasallar ile yumuşatılır. Karbon filtreler renk ve koku
gidericinin yanında organik ve organik olmayan kirlerin atılmasında kullanılmaktadır.
Selüloz asetat membranları mikrobiyolojik üremeyi destekler. Poliamid tipi
membramlar desteklemez. Her iki durumda da mikrobiyolojik kirlenme ile karşılaşılır.
Selüloz asetat membramları besleme suyunun sterilizasyonu ile kirlenmeden uzak tutulur.
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4.2. Filtre Değişimi
Hava filtresi gözenekleri dolduğunda uyarı ışığı yanar. Bu durumda filtreyi sökmek ve
filtreyi temizlemek gerekir. Hava filtresini yerinden çıkarmak için aşağıdaki işlem
basamakları uygulanabilir:












Hava filtresini bulunduğu kabinden çıkartınız.
Hava filtresini gövdesindeki yapışkan kirlerden temizleyiniz.
Daha sonra filtreyi tutan vidayı sökünüz.
Hava giriş kanallarını kapatarak içeriye kirin kapanmasını önleyiniz.
Hava filtrenin gövdesini açarak toz tutucu süngeri çıkartınız.
Süngeri yıkadıktan sonra tekrar yerine takınız.
Kapak ve gövdeyi temizleyiniz.
Daha sonra filtre süngerini tırnakları vasıtası ile filtrenin içine yerleştiriniz.
Kapağı takınız.
Gerekli kontrolleri yaparak filtreyi çalıştırınız.
Hava filtresinin tıkanmasını önlemek için basınçlı hava ile temizleyiniz.

4.3. Filtrelerin Temizlenmesi
Sürekli çalışmaya bağlı olarak zamanla filtreler kirlenir. Filtre üzerindeki gözenekleri
tıkar. Bazı cihazlarda sensörler vasıtası ile filtrenin işlevini yitirdiğini bildirir. Bu ışık ve
sesli ikazla olabilir. Bu dudumda cihaz durdurulur. Filtre söküldükten sonra hava tutularak
filtre temizlenir. Filtrelerin gözeneklerinin açılması sağlanır. Bu tür temizleme birkaç defa
olacaktır. Daha sonra filtrenin değiştirilmesi gerekecektir. Çünkü küçük zerrecikler zamanla
filtreye nüfuz edecek ve yapıştıkları yerden çıkmayacaklardır. Filtrelerin üzerindeki peluşlar
gergin bağlanmalıdır. Gevşek bağlandıkları takdirde görevlerini yapamazlar.
Filtreler kolay temizlenmelidir. Yüksek hijyen gerektiren filtreler, birleşme yerinde
partikül birikmesine izin verilmemelidir. Filtrelerdeki gözenekli parçalar sökülebilir ve
yıkanabilir olmalıdır. Bağlantı yerlerinde somun ve cıvata bulunmamalıdır. Genelde tırnak
sistemi kullanılmalı ve kolay bir hareketle sökülmelidir.
Filtre ile ilgili bilinmesi gerekenler şunlardır:







İlgili hücrede kullanılan filtre sınıfı
Filtrelemede kullanılan malzeme cinsi
Hava debisinin nominal değeri
Filtrenin çalışma başlangıç basınç değeri
Filtrenin son basınç değeri
Filtreyi değiştirme tarihi

Filtre çevresinde toz ve kirin barınmasına engel olacak paslanmaz galvanizden
parçanın içine yerleştirilmelidir. Genelde iki tip filtre birden kullanılır. Böylece ön filtreleme
ile büyük parçalar tutulurken ikinci filtreleme ile ince kirler tutulur. İkinci filtreden önce
nemlendirici kullanılmalıdır. Sirkülasyonlu nemlendiricinin görevi, dezenfeksiyon için
kullanılan ilaçlı suyun kalitesini bozmamaktır. Sirkülasyonlu nemlendiricide bakteri
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oluşumunu engellemek için ultra-violet veya kimyevi maddeler kullanılması gerekir.
Kirlemenin istenmeyen etkilerini yok etmek için filtrenin kullanılması ile sıvı metalin
temizlenmesi en uygun yoldur.


Filtre spreyi

Resim 4.7: Filtre yapılmış
yüzeyin karşılaştırılması

Resim 4.6: Filtre spreyi

Resim 4.6’da görülen filtre spreyi toz, polen, bakteri, küf sporları diğer alerjenik
parçaları % 300 kat daha tutma özelliğine sahip olmasını sağlar. Kesinlikle hava akışını
önlemez. Asrım, sinüs, nefes alma ve akciğer hastalıklarına toz ve bakteriler zararlıdır. Bu
sprey vasıtasıyla toz ve bakterilerin geçmesini önleyerek sağlık açısından koruma yapmış
olur.
Filtrenin elektrostatik toz tutma sayesinde uzun süre filtrenin temizlenmesine ihtiyaç
duymaz. Resim 4.7’de filtre spreyi yapılmış yüzey ile yapılmamış yüzeyin karşılaştırması
görülmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre biyomedikal cihazlarda filtre değişimi
uygulamasını gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

Hava filtresini değiştirme işlemi
 Biyomedikal cihazlarda bulunan filtre kapağının
vidalarını sökünüz.
 Filtrenin tırnaklarını kırmadan yerinden çıkartınız.
 Çıkarttığınız yeri ıslak bez ile temizleyiniz.
 Daha sonra yüzeyi kurutunuz.
 Filtrelerin kanatçıklarına kompresör ile hava tutunuz.
 Eğer temizlenmeyecek şekilde ise yeni filtre takınız.
 Daha sonra tırnakları ile iterek yerine takınız.
 Filtreyi yerleştirdikten sonra kapağını kapatıp
vidalarını sıkınız.
Gaz filtrelerinin değişimi
 Gaz filtrelerini değiştirmek için gaz vanalarını
kapatınız.
 Daha sonra gaz filtresine gelen boruları sökünüz.
 Gaz filtresini basınçlı hava ile temizleyiniz.
 Gaz filtresini yerine takınız.
 Daha sonra boruları takınız.
 Gaz vanalarını açarak filtreye gaz gelmesini
sağlayınız.
Sıvı filtrelerin değişmesi
 Filtreye gelen sıvı akışını kesiniz.
 Plastik su borularını sökünüz.
 Filtreyi sökerek içindeki tortuları fırça ile
temizleyiniz.
 Kompresör ile kuruttuktan sonra yerine takınız.
 Boruları takınız.
 Sıvı akışını sağlamak için vanaları açınız.
 Bakım formu doldurunuz.

 Biyomedikal
cihazların
fitrelerin temizlenmesinde
uygun metotları kullanınız.
 Filtreleri
çıkartırken
tırnakların kırılmamasına
özen gösteriniz.
 Filtreleri basınçlı hava ile
temizleyiniz.
 Filtreler
özelliğini
kaybetmiş ise yenisi ile
değiştiriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Hava filtresini değiştirme işlemi
2. Biyomedikal cihazlarda bulunan filtre kapağının vidalarını
söktünüz mü?
3. Filtrenin tırnaklarını kırmadan yerinden çıkartabildiniz mi?
4. Çıkardığınız yeri ıslak bez ile temizlediniz mi?
5. Daha sonra yüzeyi kuruttunuz mu?
6. Filtrelerin kanatçıklarına kompresör ile hava tuttunuz mu?
7. Temizlenmeyecek şekilde ise yeni filtre taktınız mı?
8. Tırnakları ile iterek yerine taktınız mı?
9. Filtreyi yerleştirdikten sonra kapağını kapatıp vidalarını
sıktınız mı?
10. Gaz filtrelerinin değişimi
11. Gaz filtrelerini değiştirmek için gaz vanalarını kapattınız
mı?
12. Gaz filtresine gelen boruları söktünüz mü?
13. Gaz filtresini basınçlı hava ile temizlediniz mi?
14. Gaz filtresini yerine taktınız mı?
15. Boruları taktınız mı?
16. Gaz vanalarını açarak filtreye gaz gelmesini sağladınız mı?
17. Sıvı filtrelerin değişmesi
18. Filtreye gelen sıvı akışını kestiniz mi?
19. Filtreyi sökerek içindeki tortuları fırça ile temizlediniz mi?
20. Plastik su borularını söktünüz mü?
21. Kompresör ile kuruttuktan sonra yerine taktınız mı?
22. Boruları taktınız mı?
23. Sıvı akışını sağlamak için vanaları açtınız mı?
24. Bakım formu doldurdunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRM
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Filtre ile ilgili bilinmesi gerekenlerden değildir?
A) İlgili hücrede kullanılan filtre sınıfı
B) Filtrelemede kullanılan malzeme cinsi
C) Hava debisinin optimal değeri
D) Filtrenin çalışma başlangıç basınç değeri

2.

Hangisi hava filtrelerinin özelliklerinden değildir?
A) Hava giriş sistemi iyi olmalıdır.
B) Yüksek güvenirli ve yüksek verimli olmalıdır.
C) Giriş sesini absorbe etme özelliği olmalıdır.
D) Temiz hava sağlarken çok direnç göstermelidir

3.

Aşağıdakilerden hangisi biyomedikal cihazlarda kullanılan filtrelerden değildir?
A) Gaz
B) Hava
C) Delikli
D) Sıvı

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.
4.

Hava filtrelerin amacı temiz hava akışını sağlamaktır. Standart hava filtreleri
plastik bir maddeden yapılmıştır.

5.

Biyomedikal cihazların filtrelerini temizlerken kompresör kullanılır.

6.

Temizlik yapılırken ince ve yumuşak fırça kullanılmalıdır.

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–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda biyomedikal cihazlardaki ömürlü
elemanları seçebilecek ve değiştirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
 Biyomedikal cihazlarda kullanılan ömürlü elemanları araştırarak belirleyiniz.
 Hastanelerin biyomedikal cihaz tamiri yapan kısımlarında ömürlü elemanların
değişimi konusunda bilgi alınız.

5. BİYOMEDİKAL CİHAZLARDA
KULLANILAN ÖMÜRLÜ ELEMANLAR
Biyomedikal cihazlarda bir kere kullanıldıktan sonra atılan malzemeler mevcuttur. Bu
malzemelere ömürlü malzemeler denir.

5.1. Biyomedikal Cihazlarda Kullanılan Ömürlü Malzemeler


Spinal anestezi iğneleri

İğne çeşitleri aşağıda görüldüğü gibidir.


İğne ucu

Resim 5.1: İğne ucu

Resim 5.2: İğne kökü

Sivriltilerek pürüzsüz hâle getirilmiş uçlar, dokuya kolayca girer. Resim 5.1’de
görülen iğne ucu ile iğne çıkarıldıktan sonra dokular zarar görmez. Dokulardan sıvı akışı
olmaz.
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İğne kökü

Kristal şeffaflığındaki Resim 5.2’de görülen luer kilitli iğne kökü sayesinde sıvıların
akışı kolayca gözlemlenebilir.


İğne cidarları

Resim 5.3: İğne cidarı

Resim 5.4: Sedimantasyon seti

İğnenin cidarlarının ince olması nedeniyle lumen çapı geniştir. Maksimum lumen
sayesinde daha ince iğne kullanılabilir. Geniş lumen ile sıvılar daha kolay geçebilir. Resim
5.3’te cidarı ince olan iğne görülmektedir.


Stilet ve ucun yapısı

Açılı olarak birbirleri ile uyumludur. Açılı uçla dokulara zarar ortadan kalkar.


Haz-tab granules (granül dezenfektan)

Yüksek risk taşıyan vücutların sıvılarının taşması dezenfekte eden çalışanlar
tarafından önemli bir risktir. Bu tip yayılmış sıvıların üzerine sıvı hipoklorit döküldükten
sonra kâğıt havlu ile temizlenir. Bu metotla tam ve güvenilir bir temizlik yapılmış olmaz.
Haz-tab granules sıvıyı absorbe eder. Ortamı dezenfekte etmek için kullanılır.


Sedimantasyon seti

Resim 5.4’te görülen sedimantasyon seti tek kullanımlıktır. Kan hücrelerinin
çökertilmesinde kullanılır.


Manuel giyotin tipi biyopsi iğnesi

Fine cut prostat, böbrek, karaciğer vb. biyopsilerinde kullanılan standart giyotin tipi
biyopsi iğnesi olup (Resim 5.5), derinlik emniyeti için her cm’de tek, her 5 cm’de çift
derinlik göstergeleri mevcut olup özel işlem görmüş maksimum mukavemetlik ve sertlikte
paslanmaz çelikten üretilmiş ve lazer teknolojisi kullanılarak bilenmiştir.
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Resim 5.5: Giyotin tipi biyopsi iğnesi



Test tüpleri

Resim 5.6: Test tüpleri

Resim 5.6’da görülen test tüpleri vidalı kapaklıdır. Kan ürünlerin test yapılmasında
kullanılır. Taksimatlandırma 5.10.15.20.25.30.35.40.45.55 ml’dir.


İnfüzyon filtre seti

Resim 5.7: İnfüzyon filtre seti
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Resim 5.7’de infüzyon filtre seti özellikleri şunlardır:







0,2 mikron
Bakteri tutucu filtre
Hidrofobik hava çıkarma membranı
Ek doz uygulamaları için enjeksiyon portu
Luer lock konektör

Aspirasyon kateteri

Resim 5.8: Aspirasyon kateteri

Resim 5.9: Damla ayar seti

Resim 5.8’deki aspirasyon kateteri özellikleri şunlardır:







Giriş kolaylığı sağlayan yüzey
Bükülmeyi önleyen uygun sertlik
Travma oluşturmayan yuvarlaştırılmış, açık distal uç
Doku emilmesini engelleyen çapraz iki yan delik
Renk kodlu funnel konektör

Damla ayar seti

Resim 5.9’daki damla ayar seti özellikleri şunlardır:





Akış hızı 5-20 ml/saat
Hassas akış ayarı
Sabit akış hızı
Y-enjeksiyon port

53

5.2. Ömürlü Malzeme Değişimi
5.2.1. Katalizörler

Resim 5.10: Katalizörler

Resim 5.10’da görülen katalizörler, kimyasal tepkimenin hızını artırmak için
kullanılır. Kimyasal tepkime sırasında katalizörlerin yapısı değişimlere uğrasa da tepkime
bittikten sonra tekrar eski hâllerini alırlar. Katalizörler tepkime sonucunda bir değişime
uğramadıkları hâlde tepkime hızını artıran maddelerdir. Aynı zamanda tepkime hızını
azaltacak katalizörler de olabilir.
Değişik katalizörler farklı bir şekilde tepkimede bulunur. Katalizörün yaptığı
tepkimenin gerçekleşebilmesi için gereken aktivasyon enerjisini aşağıya çekmektir.
Böylelikle tepkimeye giren molekül sayıları artacağından tepkime hızında artış olur.
Örneğin bir A tepkimesinde B katalizörü kullanılırsa tepkime hızında Y kadar bir artış
gözleniyorsa, C katalizörü kullanıldığında 2Y kadar bir artış olabilir. Aynı katalizörü farklı
miktarlarda kullandığımızda ise tepkime hızı oran olarak değil miktar olarak değişir. Ancak
bu durum yanlış anlaşılmamalıdır. Örneğin, bir A tepkimesinde 1 birim katalizör
kullanıldığında tepkime hızı Y miktar artıyor ise 2 birim kullanıldığında 2Y miktar artar
denmez. Bu yüzden oransal olarak artıştan söz edilmez.
Bu durumda tepkimeye etki eden başka faktörler de vardır. Tepkimeye giren
maddelerin yapısına ve konsantrasyonlarına bağlı olarak katalizörlerin bu maddelerle ilişkisi
farklı olabilir.
Sonuç olarak katalizörün miktarına göre tepkime hızında değişiklik olsa bile bu belli
sınırlar içerisinde doğru olduğunu gösterir. Bir katalizörün kimyasal tepkimesine etkisi
şöyledir:
Katalizörlü ve katalizörsüz tepkimenin diyagramları aşağıdaki gibidir.
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Şekil 5.1: Katalizör tepki diyagramları

Buna göre katazilenmiş tepkime ile katezilenmemiş tepkimede ayrı yolları izler.
Katizelenmemiş bir tepkimenin, X ve Y molekülleri arasında çarpışmalar sonucu
gerçekleştiği kabul edildiğinde reaksiyonun gerçekleşmesi X+Y→XY şeklindedir. Şekil
5.1’de katalizörün tepkimesi görülmektedir.
Ortamda bir katalizör bulunursa tepkime,
X+C→XC
XC+Y→XY+C gerçekleşir.
Burada C katalizör olarak kabul edilmiştir. Birinci durumda reaksiyona giren
katalizör, ikinci durumda girdiği şekliyle serbest kalır. Bundan dolayı katalizör defalarca
kullanılabilir.

5.2.2. Oksijen

Resim 5.11: Oksijen tüpü
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Oksijen tedavisinde hastaneye gelmeden önce yapılan müdahalede oldukça önemlidir.
Atmosferdeki oksijen oranı %21 civarındadır. Bu miktar oksijen, sağlıklı insanlar için yeterli
seviyededir. Fakat hasta ve yaralı durumdaki kişiler için yeterli değildir. Bu tip kişilere
dışarıdan oksijen verilmesi gerekir. Kısacası oksijen tedavisi uygulanması gerekir. Resim
5.11’de oksijen tüpleri görülmektedir. İlave olarak oksijen alınması gereken durumlar
şunlardır:
Solunum veya kalp durmasında: Kalp durmasında uygulanacak TYD, normal
dolaşımın ancak % 25-% 33’ünü sağlayabilmektedir. Bundan dolayı yüksek miktarda oksijen
verilmelidir. Böylece hasta kurtarılabilir.
Kalp krizi ve bilinç kayıpları: Kanın kalbe ve beyne gitmemesi çok ciddi bir
sorundur. Beyin ve kalp oksijensiz kalırsa telafi edilemeyen, geri dönüşümü olmayan riskler
vardır. Hasta ölebilir. Bu durumda hayati organların kısa zamanda oksijene kavuşturulması
gerekir.
Şok: Kalp belli bir nedenden dolayı oksijen gitmediğinden kanlanamaz. Bu da
hastanın şoka girmesine sebep olur. Oksijen tedavisi ile bu sorun ortadan kaldırılabilir.
Kan kaybı: İç ve dış kanamalar sonucunda alyuvarların sayısı azalacağından
vücuttaki oksijen miktarı azalır. Vücudun oksijene ihtiyacı olduğundan hastaya oksijen
verilmelidir.
Akciğer hastalıkları: Akciğerin görevi oksijenin kana ve dokulara iletilmesini
sağlamaktır. Hasta kişilerde akciğer bu görevi yerine getiremez. Hastanın ek olarak oksijene
ihtiyacı vardır.
Kemik kırılmaları, kafa yaralanması ve diğer yaralanmalar: Vücuttaki organlar
birbirlerine bağlı çalışmaktadır. Bir organın yaralanması diğer organın çalışmasına engel
olabilir. Hasta şoka girebilir. Olumsuz durumu ortadan kaldırmak için vücuda oksijen
uygulanmalıdır.


Oksijen tüpleri

Birleşme yeri olmayan, çelikten ve hafif metalden yapılmış, belli bir basınçla içerisine
oksijen doldurulmuş tüplere denir.
Kullanılan tüplerin hacimleri ve özellikleri:






D tüpü içinde 350 litre oksijen vardır.
E tüpü içinde 650 litre oksijen vardır.
M tüpü içinde 3000 litre oksijen vardır.
G tüpü içinde 5300 litre oksijen vardır.
H tüpü içinde 6900 litre oksijen vardır.
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Oksijen tüpü ile çalışırken aşağıdaki önerileri dikkate alarak işlem basamaklarını
uygulayınız:


















Tüpün düşmesine engel olunuz.
Güvenliği sağladıktan sonra tüpü ayakta tutunuz.
Tüpü kullanırken sigara ve yanıcı madde kullanmayınız.
Oksijen tüplerinin temizliğinde motor yağı ve sabun kullanmayınız.
Oksijen tüplerinde yapışkan bant kullanmayınız.
Oksijen tüpünü yan yatırarak yuvarlamayınız.
Tüpleri kullanırken basınç düzenleyici olmasına dikkat ediniz.
İngiliz anahtarının demir olanını kullanmayınız.
Vananın doğru yerleştirildiğinden emin olunuz.
Tıbbi amaçlı oksijen kullanınız.
Oksijen tüpünün kullanım süresi 5 seneyi geçmemelidir.
Tüpleri serin bir hava deposunda saklayınız.
Bu kontroller yetkili gaz dolum firmalarınca yapılmalıdır.
Testler hava ile değil su basıncı ile yapılmalıdır.
Çelik olan tüpler üç yılda bir, alaşım olanlar ise eş yılda bir test
edilmelidir.
Test sonunda, testten geçmiş ise tüpün üzerine test tarihi
damgalanmalıdır.
Testten geçemeyen tüpler delinerek kullanılmaması sağlanır.

5.2.3. Solüsyonlar
Biyolojik solüsyonların konsantrasyonu için ultra filtrasyondan ayrı bir yöntemdir.
Liyofilizasyon soğuk kurutma tekniğidir. Donmuş şekilde bulunan örneklerden solventin
uzaklaştırılmasını sağlar.

Avantajları:





Isıya dayanıksız materyallerin kurutulması
Konsantre edilmesi
Solventlerin uzaklaştırılması
Örnek depolanması, tranportu

Dezavantajları:





Sadece sıvı örnekler liyofilize edilebilir.
Organik solvent varlığı solüsyonların erime noktasını düşürür.
Organik solventler vakum pompasını bozabilir.
Tampolanmış solüsyonların liyofilizasyonu sırasında kristalize olan tampon
maddeleri sorun yaratabilir.
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Solüsyon çeşitleri:


Hemodiyaliz solüsyonu

Hemodiyaliz solüsyonunda hastanın kanından ayrılması istenmeyen iyonların hasta
serumunda bulunan konsantrasyonlara katılması gerekir. Böylece hipokalsemi, hiponatrami,
hipomagnezmi gibi yaşamı tehdit eden unsurlardan kaçınılmış olur. Bundan başka üremik
hastalarda daima bulunan metabolik asidozun düzeltilmesi için solüsyon içinde asetat gibi
karaciğerde bikarbonata dönüşebilecek bir madde ya da iyonları bulunmalıdır. Bu tür
maddeler diyaliz suyuna eklendikten sonra elde edilen karışıma hemodiyaliz solüsyonu
denir. Eğer diyalizden sonra hasta kanı ile temas etmişse bu solüsyona diyalizat adı verilir.
Diyaliz solüsyonu hemodiyaliz merkezlerinde büyük tanklarda hazırlandığı gibi, daha çok
hazır konsantre elektrolit solüsyonlarının hemodiyaliz makinesi içinde arıtılmış su ile belli
oranda karıştırıldığında elde edilebilir. Elektrolit konsantresinin su ile karışma oranı astat
için 1:34, bikarbonat solüsyonları için 1:27,6 oranları sıklıkla kullanılır. Kullanılan
makinenin sulandırma oranına dikkat etmek gerekir.


Asetatlı hemodiyaliz solüsyonları

Asetatlı solüsyonlar hem pratik, hem de ucuzdur. İstenmeyen yanları; sistem üzerinde
muhtemel deprese edici özelliğidir. Bundan dolayı karaciğer fonksiyonu bozuk hastalarda
yeterli miktarda bikarbonat rejenerasyonu sağlamayabilir.


Kalibrasyon ve temizleme solüsyonları

Elektrotların kalibrasyonu için pH değerleri ayarlanmış solüsyonlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Elektrot uçları membran şeklinde gözenekli ve geçirgendir. Bundan dolayı
belli aralıklarla sıvılar yenilenir. Membranın temizlenmesi için gerekli solüsyonların
kullanılması gerekir.
Çözelti çeşitleri şunlardır:

pH 4.01 solüsyon

pH 6.86 solüsyon

pH 7.01 solüsyon

pH 9.18 solüsyon

pH 10.01 solüsyon

Elecrolit solüsyonları

Elektrot temizleme (yağ, inorganik maddeler, organik yağlar) saklama ve
dolum solüsyonları

Sodium solüsyonları
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Resim 5.13: Elektrolit solüsyonu

Resim 5.13’te görülen elektrolit solüsyonlarla karıştırılan aseptik, koşullara uygun
hazırlanmalıdır. Büyük miktarda olduğunda oda ve vücut sıcaklığında hazırlanmalıdır.
İnfüzyon steril, pirojensiz ve tek kullanımlık infüzyon setiyle intravenöz uygulanır.


Taş asit solüsyonu

Isı değiştirici sistemlerde suyun bıraktığı korozyon birikintilerini temizler.
Birikintilerin temizlenmesinde kullanılan etkili amin esaslı inhibitörle takviye edilmiştir.
Alüminyum ve çinko galvaniz haricindeki metallerde kullanılır. Taş asit kullanımında en
geçerli yöntem sirkülasyon yöntemidir. Taş asit her zaman plastik kapta kullanılmalıdır.


Organik asit solüsyonu

Alüminyum, bakır, pirinç, paslanmaz çelik klima ve diğer sistemlerdeki oluşan
tortuları çıkartmak için kullanılır. Temizlik yapılacak yüzeyde mineral yağ tortuları varsa ön
temizlik yapılmalıdır. Temizlik yapıldıktan sonra temizlik yapılan parça çok iyi
yıkanmalıdır.


Organik asit toz solüsyonu

Galvaniz kaplı metaller, alüminyum, bakır, çinko pirinç gibi maddelerden kireci ve
pası gidermek için kullanılır. Temizlik yapılacak yüzeye önceden ön temizlik yapılması
gerekir.


Seperatör temizleyici solüsyonu

Seperatörde biriken kışır ve pası temizler. Her miktarda sulandırılarak kullanılır. İdeal
olarak %15-25 oranlarında kullanmaktır. Hazırlanan solüsyonu 55-60 dereceye kadar
ısıtılırsa temizleme daha iyi olur. Paslanmaz çeliği ve demir yüzeyleri daha iyi temizler.
Korozyona sebep vereceğinden pirinç, bronz ve demir olmayan parçalarda uygulanmaz.


Pas sökücü solüsyonu

Pas sökücü her zaman plastik kapta uygulanmalıdır. Kir, pas kitleleri, yağ ve gres
kalıntılarını temizlemede kullanılır. Paslanmış ve kaynak yapılmış yüzeyleri temizlemek için
%50’lik solüsyon temiz yüzeye uygulama yapılmalıdır. Pas lekeleri boyalı yüzeylerde %10-
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30 arasında solüsyon kullanılmalıdır. Su boruları ve tanklardaki az miktardaki pası gidermek
için %5-10 değerdeki pas gidericiyi kullanmak gerekir.

5.2.4. Distele Su

Resim 5.14: Distile su cihazı

Distilasyon ile saflaştırılmış suya distile su denir. Çeşitli kimyasal ve iyon içeren su
kaynatılır. Daha sonra buhar yoğunlaştırılır. İnorganik iyonlar yoğunlaşmaz. Elde edilmiş su
tuz içermez.
Çözelticiler hemen ölçümden önce ayrı bir şekilde hazırlanmakta, ölçüm sırasında
sülfinalamit ve NED ile birlikte karıştırılıp kullanılabilir. Serum ve doku homojenatları
distile su ile 1:5 ve 1:10 oranında distile su ile dilüs edilmektedir.
Resim 5.14’te görülen distile su cihazları laboratuvarlarda distile suyun elde
edilmesinde kullanılır. Kaynama kazanında paslanmaz çelik ısıtıcılarda buhar hâline getirilen
su soğutma suyunun dolaştığı serpatinde yoğunlaştırılarak distile su elde edilir. Kaynama
kazanındaki su seviyesi elektronik olarak kontrol edilebilmektedir. Eğer kazanda yeterince
su bulunmuyorsa sistem çalışmaz. Herhangi su basıncı azalmasında, suyun kesildiği
durumlarda cihaz çalışmaz ve uyarı ledi yanar.
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Resim 5.15: Distile makinesi

Resim 5.15’te görülen cihazın temizlenmesi için gerekli olan şey, bakterinin yani
solüsyonun konulduğu bardağın ve elektrotların distile su ile yıkanmasını sağlamaktır.
Distile su ile yıkadıktan sonra elektrotlar özel bir cila ile kaplanır.
Distilasyon: Sıvıyı buhar hâline gelinceye kadar ısıtıp, oluşan buharı tekrar soğutup
yoğunlaştırma işlemine denir.


Cerrahi aletlerin bakımında distile su kullanımı









Cerrahi aletler ilk alındıklarında bir yağ tabakası ile kaplıdır. Bundan
dolayı aletler ambalajından çıkarıldıktan sonra 5,5 pH veya özel
temizleyicilerle temizlenmelidir.
Aletler kullanıldıktan sonra kan, doku gibi maddeleri temizlemek için
distile su ile yıkanmalı ve durulanmalıdır.
Temizlik yapıldıktan sonra alet hemen kurulanmalıdır. Yoksa korozyona
sebep olur.
Soğuk sterilizasyondan sonra kullanılan aletlerin parlak olması için distile
su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.
Eğer soğuk su sterilizasyonu kullanılıyorsa kullanılan distile su
değiştirilmelidir.
Cerrahi aletler deterjan veya bulaşık teli ile temizlenmemelidir. Durulama
muhakkak distile su ile yapılmalıdır.
Buhar yolu periyotlar hâlinde kontrol edilmeli ve buhar filtresine distile
su kullanılmalıdır.
Cerrahi aletler saf su ile durulanmalıdır.

Primer yıkama solüsyonuna 1000 ml distile su, sekonder yıkama solüsyonuna 900 ml
distile su, nötralizasyon solüsyonuna 330 ml disitile su, transfer solüsyonuna 1260 ml disitile
su kullanılır.
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5.2.5. Jeller

Resim 5.16: Jeller

Resim 5.16’da
görülmektedir.

biyomedikal

cihazların

temizlenmesinde

kullanılan

Kullanım alanları:

Her türlü Ultrasound, EKG, Elektro şok ve efor uygulamalarında,

İletkenlik gerektiren tüm zayıflama ve epilasyon cihazlarında kullanılır.

Jellerin özellikleri şöyle sıralanabilir:












Hypoalerjeniktir. Cildi tahriş etmez.
Suda çözünür ve temizlemesi kolaydır.
Yağ ve yağlı madde içermez.
Formaldehit ve tuz içermez.
Toksit tesiri yoktur.
Tamamı zararsız maddelerden üretilmiştir.
Koku içermez.
Üretimi vakum altında yapılmıştır.
Ultrasound probuna zarar vermez.
Hava kabarcığı yapmaz.
pH seviyesi 7-+1’dir.
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jeller

Antibakteriyel el temizleme jelleri mevcuttur.

Resim 5.17: Antibakteriyel temizleme jeli

Kapiller, elektroforez çözelti içindeki partiküllerin elektriksel elektrik alan etkisi
altında göç etmesi prensibine dayanan bir ayırma yöntemidir. Yüksek ayırma gücü, kısa
analiz süreleri, çok az hacimde kullanılması, otomatik cihaz gelişimi avantajlardır.
Kapiller jel elektroforezinde temel ayırma mekanizması, jelle doldurulmuş kapillerde
gözeneklerden geçerek göç eden moleküllerin büyüklükleri arasındaki farka dayanır. Nötral
maddeler enjeksiyonun yerini alır. Resim 5.17 antibakteriyel temizleme jeli
görülmektedir. Paslanmaya karşı koruyucu, pas dönüştürücü jel özellikleri şunlardır:
 Demir ve çelik aksamın paslanmaya karşı korumak için kullanılır.
 Yüzeye uygulandıktan sonra yeşilimsi bir film tabakası oluşur ve yüzeyi paslanmaya
karşı korur.
 Solvent içermez ve su bazlıdır.
 Zamandan tasarruf sağlar ve asitlenme işlemi gerektirmez.
 Paslı yüzeye tatbik edildiğinde pasa nüfuz eder ve paslanmaya karşı etkilidir.

5.3. Bakım Kitlerini Seçme
Bakım kitlerini seçerken biyomedikal cihazın kullanım yerine ve özelliklerine dikkat
etmek gerekir. Diğer bir deyişle sterilizasyon aksesuarları şöyle sıralanabilir:


Etilen oksit kartuş kitleri:

Resim 5.18: Etilen oksit kartuş kitleri

63

Etilen oksit kartuş kitleri beş parçadan oluşur. Bu malzemeler dışında EtO
sterilizasyonu için başka bir malzeme almanıza gerek kalmaz. Kit içindeki EtO sadece 11
gram gaz içermektedir. Emsalleri arasında en az gazı kullanarak sterilizasyon yapan EtO
kartuşudur.
Kartuşlar ve tüm kiti oluşturan malzemeler 93/42/ EEC tıbbi cihaz yönetmeliğine
uygun olarak üzerinde CE işaretlerini ve onaylanmış kimlik numaralarını taşır.
Kartuşlar lineer bağlarda hazırlanan paketlerin sterilizasyonu için yeterli
konsantrasyonu sağlayabilecek kadar etilen oksit gazını sıvı olarak bünyelerinde bulundurur.
Kartuşlar sterilizatör içinde aktif hâle gelir. Yaklaşık 10 dakika sonra gazın lineer bağda
içine dağılmasına müsaade edecek şekilde dizayn edilmiştir.
Kartuşlar üzerinde erken delinmeyi önleyecek emniyet tetik mekanizması mevcuttur.
Lineer bağlar sterilizasyon ve havalandırma sonrasında malzemenin steril depoya taşınması
sırasında personelin malzeme üzerinde kalan Rezidü Eto gazına maruz kalmasını önler.
Konvansiyonel sistemdeki kabın içine su püskürtülmesiyle içerideki neme hassas
elektronik aletlerin zarar görmesi önlenmiş olur. Takip kartları sayesinde her sterilizasyon
işleminde kullanılan takip ekipmanlarının kaybedilmesine ve sonrasında arşivlemesine
yardımcı olan özel dizayn edilmiş kartlardır.


Diyaliz sıvı devresi:

Hemodiyaliz makinesinin solüsyon konsantresini alıp diyaliz suyu ile karıştıran ve
nihai diyaliz solüsyonunu elde eden, bu eriyik içindeki elektrolitleri konsantrasyonları
açısından kontrol eden, vücut sıcaklığına kadar ısıtan, hemoglobin kaçağı, solüsyon
bileşiminde bozukluklar gibi durumları saptamaya yönelik ikaz sistemlerini kapsayan bir
bölümüdür.










Bu devre;
Sıcaklık kontrol monitörü,
Kan kaçağı tespit monitörü,
Diyalizat basınç monitörü,
Diyalizat pompası,
Dezenfeksiyon sistemi,
Ultrafiltrasyon kontrol sistemlerinden oluşur.

Oranlı karıştırma pompası (proportioning pump): Diyaliz sıvısı
konsantresini emerek asetat için 1/34, bikarbonat için 1/27.6 oranlarında
arıtılmış su ile karıştıran sistemdir.
Isıtıcı: Diyaliz sıvısını vücut sıcaklığına kadar ısıtan bir ısıtma sistemidir.
Diyaliz solüsyonu aşırı ısıtılırsa hemoliz, hipotansiyon, az ısıtılırsa hastada
üşüme, titreme ortaya çıkar. 42°C üzerinde proteinler denatüre olur. 45°C
üzerinde ise ciddi hemoliz görülür.
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Deaerasyon modülü: Diyaliz suyu içinde özellikle kışın erimiş olarak bulunan
havanın içinden geçtiği bir negatif basınç odacığıdır. Bu odacıkta su içinde erimiş
durumda bulunan gazlar serbest kalarak sudan ayrılır, böylece daha sonra diyaliz
sıvısına negatif basınç uygulandığında bu gazların açığa çıkma riski engellenmiş
olur.

Kondüktivite (elektriksel iletkenlik) kontrol: Diyaliz solüsyonunun içindeki
elektrolitlerin miktarları ile solüsyonun elektriksel geçirgenliği arasında
doğrusal bir ilişki vardır. Solüsyondaki elektrolit, özellikle sodyum miktarı
arttıkça iletkenlik artar. Böylece pratikte eğer diyaliz solüsyonunun iletkenliği
aşırı artmış veya azalmış ise içindeki sodyum miktarı aşırı derecede artmış ya da
azalmıştır, oranlı karıştırma veya konsantre solüsyonda bir aksaklık söz
konusudur. Eğer diyaliz solüsyonundaki sodyum konsantrasyonu 130-150
mEq/L arasında ise elektriksel iletkenlik 13-15 milisiemens'tir. Hemodiyaliz
makineleri solüsyondaki elektriksel iletkenlik bu sınırlar dışına çıktığında
hemodiyalizi otomatik olarak durdurur.

Sıcaklık kontrol monitörü: Isıtılmış diyaliz sıvısının sıcaklığını diyalizerden
geçmeden önce bir kez daha kontrol eder, olağan dışı bir durum varsa makineyi
durdurur.

Kan kaçağı sensörü: Kan kaçağı durumunda diyalizattaki renk kırmızılaşması
bu sensör içinde beyaz ya da mavi ışık yardımı ile tespit edilir. Kırmızı rengin
tespiti durumunda hemodiyaliz otomatik olarak durdurulur.

Diyalizat basınç modülü: Diyalizer içinde, membranın iki tarafı arasındaki
basınç farkına transmembran basıncı denir. Bu basıncın hesaplanması için
diyaliz sıvısı basıncı sürekli olarak ölçülmelidir. Genellikle kan tarafı pozitif,
diyalizat tarafı negatif basınç altındadır. Bu basınç farkı ya da transmembran
basıncı arttıkça hastadan daha çok su uzaklaştırılmış, daha fazla ultrafiltrasyon
sağlanmış olur.

Diyalizat pompası: Diyaliz sıvısının akış hızını kontrol eder. Bu hız genellikle
500 ml/dk. kadardır.

Dezenfeksiyon sistemi: Diyalizatın geçtiği alanlar hastaların diyalizi bittikten
sonra dezenfekte edilir. Bu işlem 90-95°C'lik sıcak su ile (termal
dezenfeksiyon) veya formaldehit, sodyum hipoklorit, perasetik asit gibi
maddelerle (kimyasal dezenfeksiyon) yapılabilir. Sodyum hipoklorit ve
perasetik asidin aşındırıcı özellikleri olması makinelerin kullanım süresini
olumsuz yönde etkiler. Formaldehit ise çok toksik bir madde olduğundan
dezenfeksiyon işlemi sonrasında sistemde formaldehit kalıp kalmadığının
sistematik kontrolü bir ölümcül kazadan kaçınmak açısından çok önemlidir.

Ultrafiltrasyon kontrol sistemi: Ultrafiltrasyonun transmembran basıncı ve
membranın geçirgenlik özelliklerinden faydalanılarak hesaplanması yanılgılara
yol açabilir. Bu nedenle çağdaş hemodiyaliz makinelerinde volümetrik
ultrafiltrasyon kontrol sistemleri denilen sistemler bulunur. Bu sistemler
diyalizere giren ve çıkan sıvı volümlerini sürekli olarak ölçer, aradaki farkı
hesaplayarak ultrafiltrasyonu kontrol eder.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ile ömürlük malzemelerin değişim uygulamalarını
gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Mikrobiyolojik risklere karşı önlem
alınız.
 Biyomedikal
cihazlarda
kullanılan
ömürlü malzemelerin denetlemesini
yapınız.
 Hastanın tedavisi bittikten sonra cihazdan
ters yönde distile su akmasını sağlayınız.
 Biyomedikal cihazlarda kullanılan bakım
kitlerini seçiniz.
 Servis el kitabı talimatlarına göre bakım
kitlerini kullanınız.
 Jellerin
kullanım
yerlerine
göre
uygulamalarını yapınız.
 Sıvı filtrelerini temizleyiniz.
 Sıvı filtre girişine bağlı su hortumlarını
çıkartınız.
 Sıvı filtresini sökünüz.
 Suda bulunan kalıntıları temizleyiniz.
 Tekrar yerine takınız.
 Boşta basınçlı su ile çalıştırarak
temizlenmesini sağlayınız.
 Her hasta tedavisini bitirdikten sonra
steril su ile temizlik yapınız.
 Cihazın hareketli parçalarına solüsyon
sürünüz.
 Sıvı akışını vücuda veren iğne uçlarını ve
köklerini değiştiriniz.
 Cihaza bağlı hortumları değiştiriniz.
 Cihaz üzerinde bulunan oksit kartuşlarını
temizleyiniz.
 Cihazın üzerini temizleyiniz.
 Cihazın steril edildiğine emin olunuz.

 Biyomedikal
cihazların
temizlenmesinde
uygun
solüsyon
kullanınız.
 Kullandığınız solüsyonun özelliklerine
dikkat ediniz.
 Söktüğünüz yere işaret koyunuz.
 Biyomedikal cihazlara uygun tek
kullanımlık malzemeleri seçiniz.
 Temizlik yaparken cihazın parçalarına
zarar vermeyiniz.
 Temizlik yaparken eğer cihazın
parçalarını
sökmeniz
gerekirse
söktüğünüz parçayı aynı şekilde tekrar
yerine uygun bir şekilde takınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Mikrobiyolojik risklere karşı önlem aldınız mı?
2. Biyomedikal cihazlarda kullanılan ömürlü malzemelerin
denetlemesini yaptınız mı?
3. Hastanın tedavisi bittikten sonra cihazdan ters yönde distile
su akmasını sağlayabildiniz mi?
4. Biyomedikal cihazlarda kullanılan bakım kitlerini seçtiniz
mi?
5. Servis el kitabı talimatlarına göre bakım kitlerini
kullanabildiniz mi?
6. Jellerin
kullanım
yerlerine
göre
uygulamalarını
yapabildiniz mi?
7. Sıvı filtrelerini temizleyebildiniz mi?
8. Sıvı filtre girişine bağlı su hortumlarını çıkardınız mı?
9. Sıvı filtresini söktünüz mü?
10. Suda bulunan kalıntıları temizlediniz mi?
11. Tekrar yerine taktınız mı?
12. Boşta basınçlı su ile çalıştırarak temizlenmesini
sağlayabildiniz mi?
13. Her kullanımdan sonra steril su ile temizlik yaptınız mı?
14. Cihazın hareketli parçalarına solüsyon sürdünüz mü?
15. Sıvı akışını vücuda veren iğne uçlarını ve köklerini
değiştirdiniz mi?
16. Cihaza bağlı hortumları değiştirdiniz mi?
17. Cihaz üzerinde bulunan oksit kartuşlarını temizlediniz mi?
18. Cihazın üzerini temizlediniz mi?
19. Cihazın steril edindiğine emin misiniz?
20. Bakım formu doldurdunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Pas sökücü solüsyonu her zaman metal kapta uygulanmalıdır.( )

2.

( ) Paslanmaya karşı koruyucu, pas dönüştürücü jel, demir ve çelik aksamı
paslanmaya karşı korumak için kullanılır.

3.

( ) Distilasyon ile saflaştırılmış suya destile su denir.

4.

( ) Katalizörler tepkime sonucunda bir değişime uğramadıkları hâlde, tepkime hızını
azaltan maddelerdir.

5.

( ) Kalbe belli bir nedenden dolayı oksijen gitmediğinden kalp kanlanamaz. Bu da
hastanın şoka girmesine sebep olur. Oksijen tedavisi ile bu sorun ortadan kaldırılabilir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

6.

Aşağıdakilerden hangisi jellerin özelliklerinden değildir?
A) Jeller hypoalerjeniktir.
B) Suda çözülür ve temizlemesi kolaydır.
C) Yağ ve yağlı madde içermez
D) Yağlı madde içerir.

7.

Tek kullanımlık malzemeler nelerdir?
A) İğne kökü
B) Distile su
C) iğne ucu
D) Test tüpleri

8.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi cerrahi aletlerin bakımından distile su kullanımıyla
ilgili değildir?
A) Cerrahi aletler ilk alındıklarında bir yağ tabakası ile kaplıdır. Bundan dolayı
aletler ambalajından çıkarıldıktan sonra 6,5 pH veya özel temizleyicilerle
temizlenmelidir.
B) Aletler kullanıldıktan sonra kan, doku gibi maddeleri temizlemek için distile su
ile yıkanmalı ve durulanmalıdır.
C)
Temizlik yapıldıktan sonra alet hemen kurulanmalıdır. Yoksa korozyona sebep
olur.
D)
Cerrahi aletler saf su ile durulanmalıdır.
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9.

Hangi diyaliz sıvısı devresi aşağıdaki bileşenlerden oluşmaz?
A)
Oranlı karıştırma pompası
B)
Isıtıcı
C)
Deaerasyon modülü
D)
Soğukluk kontrol monitörü

10.

Filtreleri sökerken hangisi yapılmaz?
A)
Hava giriş kanallarını açarak içeriye kirin kapanmasını önlemek
B)
Hava filtresini bulunduğu kabinden çıkarmak
C)
Hava filtresinin gövdesindeki yapışkan kirleri temizlemek
D)
Filtreyi tutan vidayı sökmek

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Koruyucu bakım bir makine veya sistemde meydana gelebilecek arızanın önceden
tahmin edilerek önlem alınması ve sistemin sürekliliğinin sağlanması için yapılan
çalışmalardır.

2.

( ) Arızanın tespiti için gerekli kontrolleri yapmamız gerekir. Cihaz bağlantı şeması
yanımızda olmasa da arızayı bulabiliriz.

3.

( ) Biyomedikal cihazların arıza yapmadan uzun süreli kullanılmasını sağlayan ve bu
işlevi yerine getirmek için cihazda kullanılan parçaları korumaya yönelik yapılan
bakıma koruyucu bakım denir.

4.

( ) Ameliyat sonrası inspirasyon ve expirasyon valf kapakları sökülerek temizlenmeli
ve kurutulduktan sonra takılmalıdır.

5.

( ) Filtreler, süzme işleminin gerçekleştirildiği ve toz, kir, tortu, bakteri gibi
maddelerin geçmesini engelleyen ünitelere denir.

6.

( ) Cihazın servis el kitabı, biyomedikal cihazları tanımlayan bilgileri ve koruyucu
bakım konularını içermez.

7.

( ) Gerekli belge ve şemaların o cihazı üreten firma tarafından temin edilmesi hayati
önem taşır. Cihaz alınan firmalardan bu belgeler muhakkak istenmelidir. Eğer bu
belgelere sahip değilsek eldeki verilere göre şemalar çizilmeli ve dosyalanmalıdır.

8.

( ) Biyolojik parçalar ile temas eden alet-ekipman ve çeşitli yüzeydeki kir ve atıkların
uzaklaşması ve bunların mikroorganizmalar için çoğalma ortamına dönüşmesinin
engellenmesi için yapılan işleme temizlik denir.

9.

( ) Görevini bitiren cihazın solüsyonlarla temizlenmesi gerekir.

10.

( ) Silikonlar pratikte madenî yağlarla çözünür. Üretim prosesleri esnasında hidrolik
yağlara 2μm’den daha küçük çaplarda küresel partiküller olarak yayılır.

11.

( ) Biyomedikal cihazlarda hava filtreleri, gaz filtreleri, sıvı filtreleri
kullanılmaktadır.

12.

( ) Elektrostatik toz tutma sayesinde uzun süre filtrenin temizlenmesine ihtiyaç

duyulmaz.
13.

( ) Yağ filtreleri biyomedikal cihazlarda makine ve parçaların yağlama sistemindeki
yağı süzerek yağ içinde istenmeyen parçaları süzmeye yarar.
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14.

( ) Oksitlenmede iki madde arasında ısı ortaya çıkmaz.

15.

( ) Asit nötralize kimyasalları soğutma sistemlerindeki ve cihaz içindeki

asitleri etkisiz hâle getirirken tehlikeli bazı kimyasal maddeler oluşturur.
16.

( ) Cihazların sağlıklı ve güvenilir çalışması için belli periyotlarla temizlik işleminin
yapılması gerekmektedir.

17.

( ) Hava filtresin gözenekleri dolduğunda uyarı ışığı yanar. Bu durumda filtreyi
sökmek ve filtreyi temizlemek gerekir.

18.

( ) Kuru hava filtresi, havayı katı filtre elemanlarından süzme işlemini gerçekleştiren
filtrelerdir.

19.

( ) Sentetik yağlar petrol esaslı olmayıp ham petrolün özellikleri ile sınırlıdır. Sentetik
yağlar en az sürtünme, en yüksek sıcaklık, en çok aşınma, enerji tasarrufu özelliklerine
sahiptir.

20.

( ) Hemodiyaliz solüsyonunda hastanın kanından ayrılmasını istemediğimiz iyonlar
hasta serumunda bulunan konsantrasyonlara katılmalıdır.
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KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Biyomedikal
cihazlara
bakım
çeşitlerini
uygulayabildiniz mi?
2. Cihazlara bakım kartları hazırlayabildiniz mi?
3. Cihazlara
uygun
temizlik elemanlarını
seçip
uygulamasını yaptınız mı?
4. Elektrik ve elektronik cihazların temizliğinde iş
güvenliği kurallarına uydunuz mu?
5. Mekanik parçaları yağlayıp sürtünmeyi en aza indirdiniz
mi?
6. Gerekli solüsyonları kullanıp oksitlenmeyi önlediniz
mi?
7. Tek kullanımlık malzemeleri zamanında değiştirdiniz
mi?
8. Bakım kitlerini seçerek gerekli değiştirmeleri yaptınız
mı?
9. Algılayıcı ve dönüştürücülerin temizliğini yapabildiniz
mi?
10. Mikrobiyolojik risklere karşı önlem aldınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini 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

A
D
B
D
C
D
D
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2

Doğru
Doğru

3
4
5
6
7

Doğru
D
D
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

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

C
D
C
Yanlış
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
D
B
A
D
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
AYNAKÇA


ASLAN Ali, Elektrik Bakım Arıza Onarım



Farklı tip ve markalardaki firma katalogları



Farklı tip ve markalardaki kullanıcı kılavuzları



Farklı tip ve markalardaki servis el kitapları



KUMAŞ Ahmet, Radyoloji, Tamer Matbaacılık, Ankara, 1996.



Sabit Yüklü Radyal Kaymalı Yataklardaki Sürtünmeye Katkı Maddelerinin
Etkisi SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 2, 71-82, 1, Tuğra Ofset, Isparta, 1997.



www.biyomedikal.org



www.gata.edu.tr



www.tse.org.tr
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