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AÇIKLAMALAR 
KOD 523EO0271 

ALAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 

DAL/MESLEK YaĢam Destek ve Tedavi Cihazları 

MODÜL ADI Elektrokoter Cihazları 

MODÜLÜN TANIMI 

Elektrokoter cihazlarının tamir, bakım ve kalibrasyon 

iĢlemlerini yapma yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 

Ameliyathane ve Yoğun Bakım, Acil Servis ve Hasta Nakil 

Araçları, Medikal Gazlar ile alan ortak modüllerinde baĢarılı 

olmak 

YETERLĠK 
Elektrokoter cihazlarının tamir, bakım ve kalibrasyon 

iĢlemlerini uygulamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında elektrokoter cihaz 

çeĢitlerini tanıyıp tamir, bakım ve kalibrasyon tekniklerini 

uygulayabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Elektrokoter cihaz çeĢitlerini seçebileceksiniz. 

2. Elektrokoter cihaz kurulumunu yapabileceksiniz. 

3. Elektrokoter cihazın periyodik bakımını yapabileceksiniz. 

4. Elektrokoter cihazının kalibrasyonunu yapabileceksiniz. 

5. Elektrokoter cihazların devre kesicilerin arızalarını tespit 

edebilecek ve giderebileceksiniz. 

6. Elektrokoter cihazların yüksek frekanslı dalga üretici 

devre arızalarını tespit edebilecek ve giderebileceksiniz. 

7. Elektrokoter cihazların elektrot arızalarını tespit 

edebilecek ve giderebileceksiniz. 

8. Elektrokoter cihazların monitör ve görüntü birimi 

arızalarını tespit edebilecek ve giderebileceksiniz. 

9. Elektrokoter cihazların güç ünite arızalarını tespit 

edebilecek ve giderebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Ölçme ve iĢaret iĢleme atölyesi fizyolojik sinyal 

izleme teĢhis ve kayıt cihazları dal atölyesi 

Donanım: Teknik ve idari Ģartnameler, kurumsal 

yönetmelikler ve yönergeler, cihazın marka modelinin ce 

marking direktifleri (Directive 93/68/Eec), TS 4535 En 

660601-1 (Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm-1 genel güvenlik 

kuralları) 

AÇIKLAMALAR 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Biyomedikal cihaz teknolojileri iyi anlaĢılıp kavrandığında baĢta kendimiz ve ülkemiz 

için büyük bir yatırım olacaktır. Çünkü tüm tıbbi cihazlarda dıĢa bağımlılığımız hâlen 

sürmekte, devletimiz hastanelerin tıbbi donanımı için büyük paralar harcamaktadır. ĠĢte 

bunları düĢündüğümüzde biyomedikal cihaz teknolojisinin önemi hemen anlaĢılmaktadır.  
 

Biyomedikal cihazların tamir bakım ve kalibrasyon iĢlemleri ülkemizde yapılmakta 

fakat tam anlamıyla randımanlı bir Ģekilde iĢlememektedir. 
 

ĠĢte bu ihtiyaçların karĢılanması siz teknik elemanların yetiĢtirilmesi ile olacaktır. Bu 

iĢin eğitimini almıĢ, kulaktan dolma bilgilere sahip olmayan siz kalifiye elemanlar sayesinde 

olacaktır. 
 

Biyomedikal cihazlardan biri olan elektrokoter cihazının arıza bakım onarım ve 

kalibrasyonunu bu modül sayesinde öğrenecek ve uygulama imkânı bulacaksınız. 
 

GĠRĠġ 



 

 2 



 

 3 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda, elektrokoter cihaz çeĢitlerini 

seçebileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 

 Ġnternet ortamında arama motorlarını kullanarak elektrokoter cihazları hakkında 

bilgi edininiz. 

 Bölgenizde bulunan hastanelere giderek elektrokoter cihazları hakkında teknik 

bilgi toplayınız. 

 

1. ELEKTROKOTER CĠHAZLARI 
 

1.1. Tanımı 
 

Elektrokoter, yüksek frekans ve yüksek enerjide elektrik akımının hastanın 

vücudundan doktorun kontrolünde geçirilmesiyle kesme, koagulasyon (pıhtılaĢma) gibi 

cerrahi iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesinde kullanılan bir cihazdır. Genel olarak dönüĢ ve aktif 

elektrot diye adlandırılan elektrotları hastaya irtibatlandırılır. Kullanıcı için çalıĢma tipini 

seçme, çıkıĢ dozunu ayarlama imkânı vardır. Ayak ya da el ile çıkıĢa izin veren kumandaları 

vardır. 
 

Elektrokoterde ilk bilinmesi gereken hastanın ve kullanıcıların, cerrahi müdahaleyi 

çabuklaĢtıran ama buna karĢılık da birçok tehlike taĢıyan cihazdan nasıl korunacağının 

öğrenilmesidir. Doktor ya da sağlık görevlisinin bilgisi veya kontrolü dıĢında akan elektrik 

akımı hasta üzerinde ameliyat iĢleminden daha fazla yaralar açabilir. Bu sebeple elektrokoter 

cihazlarının kullanımı ve kontrolleri tüm fonksiyonları ile öğrenilmelidir. 
 

   

Resim 1.1: Elektrokoterler 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.2. Elektrokoter Cihaz ÇeĢitleri ve Uygulama Alanları 
 

Elektrokoter çıkıĢ güçleri 10 vattan 400 vata kadar değiĢmektedir. Güçlerine göre 

elektokoter cihaz çeĢitleri aĢağıda sıralanmıĢtır:   
 

 Alçak güçte elektrokoter (100 vata kadar)  

 Beyin cerrahisi  

 DiĢçilik  

 Plastik cerrahi  

 Jinekoloji 
 

 Orta güçte elektrokoter (200 vat)  

 Genel cerrahi  

 Ortapedik cerrahi  

 Kalp-damar cerrahisi  

 Üroloji  
 

 Yüksek güçte elektrokoter (400 vata kadar)  

 Kalp-damar cerrahisi  

 Kanser cerrahisi  

 Üroloji ve TUR  
 

 Hasta çıkıĢ devresinin bağlantısına göre olan elektrokoter cihazları 

 Bipolar elektrokoter cihazı 

 Monopolar elektrokoter cihazı 

 

ġekil 1.1: Elektrokoter cihazının uygulanması 

1.2.1. Bipolar Elektrokoter Cihazı 
 

ÇıkıĢ devreleri Ģaseden izole olan cihazlardır. Bu sebeple dönüĢ elektrodu genel 

anlamıyla bu cihazlarda kullanılmaz, yerine iki uçlu aktif elektrot (forseps) Ģeklinde 

kullanılır. Elektrokoter akımı ancak iki aktif elektrot arasında temas eden dokudan 

geçebildiğinden kaza ile bir uç hassas dokulara değse bile zarar vermez. 
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ġekil 1.2: Bipolar elektrokoter cihazı 

Hatta bu tip çıkıĢlar için kullanıcının ayarladığı gecikme devreleri eklenir ki kaza ile 

anlık temaslarda iki aktif uç değse bile doku tahribatına yol açmasın. Bu tip koterler bu 

önemli yeteneklerinden dolayı dikkatli çalıĢma isteyen beyin/sinir cerrahisi ve damarla ilgili 

diğer cerrahi iĢlemlerde kullanılır. Yalnız hasta üzerinde toprağa göre yüksek frekansta 

yüksek voltaja sebep olduklarından 50 vattan yüksek güçlerde kullanılamaz.  
 

1.2.2. Monopolar Elektrokoter Cihazı 
 

Bu cihazlar hasta çıkıĢ devresi Ģaseye direkt veya kondansatör ile bağlı olan 

cihazlardır. ÇıkıĢ devresinin bu tarafına dönüĢ elektrodu dediğimiz, geniĢ yüzeyi ile hastaya 

çok iyi temas ettirilmesi gereken iletken bir plaka bağlanır. Bu plaka yüksek frekans 

bakımından Ģasededir. AnlaĢılacağı gibi aktif elektrottan çıkan elektrokoter akımı bu 

plakadan devresini tamamlamaktadır. Bu yüzden aktif elektrot eğer değerse etraftaki diğer 

insanlar üzerinde de toprağa olan kapasitif bağlantıdan dolayı devresini tamamlayıp 

yaralayıcı sonuçlar doğurabilir.  
 

 

ġekil 1.3: Monopolar elektrokoter cihazı 

1.2.3. Elektrokoter Uygulama Alanları 
 

 Kesme: Kesintisiz ve modülasyonsuz olarak hastaya uygulanan akıma bağlı 

olarak doku hücreleri ısınmaktadır. Bu ısınma sıcaklığı 100 derecenin üstüne 

aniden çıkınca hücre suyu birdenbire buharlaĢarak hücre duvarını parçalamakta 

ve kesme etkisi oluĢturmaktadır. 

 Koagulasyon: Bu uygulama için akım yoğunluğu darbeli modülasyon ile geniĢ 

temas alanlı elektrot kullanımıyla azalır. Bunun sonucunda hücre sıcaklığı 100 

derecenin altında kalıp duvarları patlatma yerine yavaĢça hücre dıĢına atılır. 

Hücre plazması da suyunu kaybettiğinden büzüĢerek istenen koagulasyon 
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(pıhtılaĢma) etkisi ortaya çıkmıĢ olur. Her ne kadar cihaz kesme ve koagulasyon 

akımı olarak değiĢik karakterde çıkıĢ verse de elektrot tipi ve doz gibi noktalara 

gereken önem gösterilmezse tehlikeli yanıklar ortaya çıkabilir. 

 KarıĢık kesme: Kesme iĢlemine paralel olarak kanama kontrolü, yani 

hemosatsis etkisi de istenirse cihaz “BLEND” konumuna alınarak ve kesme ile 

ilgili doz ayarlanarak sağlanır. Bu iĢlem için kesme akımına biraz darbe 

modülasyonu katılır. 

 Bipolar koagulasyon:  Bu tip çıkıĢlar ve bağımsız olarak bir cihazda ya da 

UNIPOLAR çıkıĢın yanında ek olarak bulunur. Bu çıkıĢ, kullanıldığı elektrot 

tipi ve dönüĢ elektrodu kullanılmaması gibi nedenlerle farklıdır. Hassas, kolay 

zarar görebilecek dokuların koagulasyonunda kullanılır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre kullanılan elektrokoter cihaz özelliklerini ve 

çeĢidini belirleyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mevcut elektrokoter cihazlarını 

hazırlayınız. 

  Cihazların sabit bir yüzey üzerinde 

olmasına dikkat ediniz. 

 Elektrokoterlerin gücünü belirleyiniz. 
 Mevcut elektrokotere ait teknik servis el 

kitabını kullanmaya dikkat ediniz.  Elektrokoterlerin hangi sınıf olduğunu 

belirleyiniz. 

 Sınıfını ve gücünü belirlediğiniz 

elektrokoterlerin uygulama alanlarını 

belirtiniz. 

 Cihazın etiket kontrolünü yapınız. 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Mevcut elektrokoter cihazlarını hazırladınız mı?   

2. Elektrokoterlerin gücünü belirlediniz mi?   

3. Elektrokoterlerin hangi sınıf olduğunu belirlediniz mi?   

4. Sınıfını ve gücünü belirlediğiniz elektrokoterlerin uygulama 

alanlarını belirlediniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1.   (   ) Elektrokoter yüksek frekans ve yüksek enerjide elektrik akımı hastanın 

vücudundan, doktorun kontrolünde geçirilmesiyle kesme koagulasyon gibi cerrahi 

iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesinde kullanılan bir cihazdır. 
 

2.   (   ) Elektrokoter cihazından hastanın ve kullanıcının ilk öğrenmesi gereken Ģey 

cihazdan korunma yollarıdır. 
 

3.   (   ) Elektrokoter cihazlarına bağlanabilen tek parça kesme ve koagulasyon 

elektrotlarıdır. 
 

4.   (   ) Elektrokoter cihazlarında ayak kontrol pedalları bulunmaz. 
 

5.   (   ) Elektrokoter cihazları her vat için rahatlıkla üretilebilir. 
 

6.   (   ) Alçak güçte olan elektrokoterler sadece diĢçilikte kullanılabilir. 
 

7.   (   ) Alçak güçte elektrokterler 100 vata kadardır. 
 

8.   (   ) Yüksek güçte elektrokoterler 100 vata kadardır. 
 

9.   (   ) Elektrokoter cihazları ile sadece kesme iĢlemi yapılabilir. 
 

10.   (   ) Elektrokoter cihazları ile sadece koagulasyon iĢlemi yapılabilir. 
 

11.   (   ) Elektrokoter cihazları ile hem kesme hem de koagulasyon iĢlemi yapılabilmektedir. 
 

12.   (   ) Beyin sinir ve damar cerrahisinde bipolar elektrokoter kullanılır. 
 

13.   (   ) Hasta plağı elektrodu sadece monopolar elektrokoterlerde vardır. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 9 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda elektrokoter cihazlarının 

kurulumunu yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan hastanelere giderek elektrokoter cihazlarının kurulumunu 

yapan teknik personelden bilgi alınız. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları rapora dönüĢtürüp sınıf içerisinde 

arkadaĢlarınız ile tartıĢınız. 

 

2. ELEKTROKOTER CĠHAZLARININ 

KURULUMU 
 

Elektrokoter cihazı dokuyu kesmek ve koagüle etmek amacı ile yüksek frekanslı 

sinyal kullanır. Bu nedenle; 
 

 Aktif elektrot ve kabloları oksijen tüpü ve bağlantılarına değdirilmemelidir. 

 Yanıcı ve parlayıcı anestezikler, solüsyonlar elektrokoter uygulaması sırasında 

çıkacak kıvılcım atlamalarından kolaylıkla parlayacağından uygun anestezikler 

kullanılmalıdır. 

 Parlayıcı sıvılar kullanıldığında elektrokoter kullanılmadan önce bunların tam 

olarak buharlaĢması için yeterli süre beklenmeli ve etraftaki malzemelerin bu 

sıvıları emmesine engel olunmalıdır. Ayrıca oksijen emdirilmiĢ gazlı bez ve 

pamukların elektrokoterin çıkaracağı kıvılcımlarla kolaylıkla tutuĢacağı 

unutulmamalıdır. 

 Cihazın montaj yapılacağı alanda havalandırma için donanımın kenarlarında, 

arkasında ve kutu kapağında yaklaĢık 10-15 cm arası boĢluk sağlanmalıdır. 
 

2.1. Elektrokoter Genel Parçalarının Tanımı 
 

2.1.1. Elektrokoter Cihazı 
 

Elektrokoter yüksek frekans ve yüksek enerjide elektrik akımının hastanın 

vücudundan, doktorun kontrolünden geçirilmesiyle kesme koagulasyon gibi cerrahi 

iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesinde kullanılan bir cihazdır. Bu cihazı oluĢturan elemanlar 

aĢağıda sırası ile tanımlanmıĢtır. 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 



 

 10 

 MikroiĢlemci: CPU sayesinde elektrokoter içerisine atılan bir yazılımla cihaza 

bağlanan elektrotların iĢlerlik kazanmasını ve kullanıcının rahatlıkla istediği 

fonksiyonu seçmesini sağlar. Uygulama esnasında oluĢabilecek hataları sesli ve 

görsel olarak uyarır ve hataların en asgariye inmesini sağlar.  

 LCD ekran: Seçilen fonksiyonların görüntülenmesini sağlayan kısımdır. 

Kullanıcı hangi fonksiyonun aktif olduğunu bu ekrana bakarak anlar. Her 

açılıĢta kendini denetleyen arıza bulduğunda LCD ekranda bir mesajla 

uyarmada kullanılır. 

 Dijital doz göstergeleri: Uygulama esnasında kesme ve koagulasyon doz 

değerlerinin gösterildiği göstergelerdir. 

 Dokunmatik tuĢlar: Bu tuĢlar sayesinde istenilen fonksiyonlar dozajlar seçilir. 

Değerleri alçaltıp yükseltme, dokunmatik tuĢlar sayesinde yapılır. 

 Dijital gösterge: Bu göstergeler, güç ayarının gösterildiği göstergedir. Cihaz 

Ģayet monopolar ve bipolar olarak çalıĢıyor ise her iki durum için bu göstergeler 

mevcuttur. 

 Hoparlör: Ayak ve el kumandası ile aktive eder, çalıĢan modu ve çıkıĢ gücünü 

ses modülasyonu tekniği kullanarak operatör bilgisine sunar. Koagülasyon ve 

kesme esnasında ayrı ayrı farklı sesli sinyal ile uyarır. Her farklı çalıĢma 

modunda (monopolar-bipolar) farklı ses sinyali ile kullanıcıyı bilgilendirmede 

kullanılır. Her açılıĢta arıza bulduğunda sesli uyarıda bulunur.  
 

2.1.2. Hasta Plağı 
 

Hasta plağı, dönüĢ elektrodu ya da nötr elektrot olarak da tanımlanmaktadır. Hasta 

plağının mümkün olduğunca operasyon bölgesine yakın bağlanması aktif elektrottan hasta 

plağına gidecek olan akımın yolunu kısaltır. Hasta plağını çalıĢma bölgesine yakın 

yerleĢtirdiğinizde daha az çıkıĢ gücü gerekecektir ve istenmeyen yanıklar da büyük ölçüde 

önlenecektir. Ġki tip hasta plağı bulunmaktadır. 
 

 Ġkili hasta plağı  

 Tekli hasta plağı 

 

ġekil 2.1: Ġkili tekli hasta plağı 

   

Resim 2.1: Hasta plağı (nötr elektrot) 
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2.1.3. Aktif Elektrot 
 

Elektrokoter uygulamasında kesme ve koagulasyon iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesinde 

kullanılan elektrokoter parçasıdır. Elektrokoter cihazlarında kullanılan aktif elektrotlar: 

Bıçak elektrot, loop elektrot, küre elektrot, penset elektrotlardır. 
 

   
                      Elektrot tutucusu                   Bıçak elektrot        El kumandalı elektrot tutucusu 

 
                     Loop Elektrot                     Küre elektrot                                Penset                    

Resim 2.2: Aktif elektrot çeĢitleri 

2.1.4. Ayak ve El Pedalları 
 

El ve ayak kumanda düzeneği ile kesme koagulasyon iĢlemi kontrol edilmektedir. 

Elektrokoter cihazında bu iki kumanda sisteminin aynı anda çalıĢmasını engelleyen bir kilit 

sistemi bulunmaktadır. Ayak kumanda sistemi su geçirmez özelliktedir.  

                        
                          Tekli pedal                                                       Çiftli pedal 

Resim 2.3: Pedal çeĢitleri  

2.2. Montaj 
 

Tüm cihazların montajı servis el kitaplarında yazılan talimatlara göre kurulur. Biz 

burada elektrokoter için montaj talimatları hakkında bilgi vermeye çalıĢacağız. 
 

2.2.1. Fiziksel Durum 
 

 Cihazın ve aksesuarların hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Çatlak, yanık, 

incelme gibi hasarlı kablo ve aksesuarları kullanmayınız. Aksesuarları düzenli 

olarak kontrol ediniz. Elektrot kablolarını ve endoskopide kullanılan 

aksesuarların hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. 
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 Güç kablosunu uygun topraklı prize bağlayınız. Adaptör ve uzatma 

kullanmayınız. 

 Cihazın güvenlik ve performansının uzman bir teknik personel tarafından 

kontrol edildiğinden emin olunuz. 

 Cihazın arkasında bulunan havalandırma deliklerinin hasta yönünde 

olmamasına dikkat ediniz ve kesinlikle kapatmayınız. 
 

2.2.2. Uyarılar ve Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Cihazı güvenli bir Ģekilde kullanmak için aĢağıda belirtilen hususlara dikkatle 

uymanız gerekmektedir. 
 

 Cihazı amacı dıĢında kullanmayınız. 

 Cihazın yetkili kiĢilerce kullanımına dikkat ediniz. 

 Cihazın üstüne asla sıvı maddeler koymayınız. 

 Cihazın üzerine sıvı dökülürse cihaz hemen servise gönderilmeli ve hastanenin 

biyomedikal mühendislik bölümü tarafından kontrol edilmelidir. 

 Cihazın kullanıldığı yerin aĢağıda belirtilen koĢullarda olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Cihaz rutubetli ve ıslak yerlerde bulundurulmamalıdır. 

 Cihaz aĢırı atmosferik basınç altında bulundurulmamalıdır. 

 Cihaz ani ve yüksek oranlarda ısı ve nem değiĢikliklerine karĢı 

korunmalıdır. 

 Cihazın bulunduğu yerlerde toz, kimyasal maddeler ve çabuk 

buharlaĢabilen maddeler olmamalıdır. 
 

 Cihazı düzgün bir zeminde kullanınız. 

 Cihazı titreĢimlerden ve mekanik Ģoklardan koruyunuz. 

 Mutlaka standartlara uygun topraklı priz kullanınız. 

 Güç hattının frekans ve voltajı cihazın özelliklerine uygun olmalı yeterli akım 

kapasitesine sahip olmalıdır. 

 Cihazın çevresinde yüksek voltajlı jeneratörler, x ıĢınlı cihazlar, radyo frekanslı 

cihazlar ve elektrik hattında gürültülere neden olacak diğer cihazlar 

bulunmamalıdır. 

 Haricî bir ekipman bağlantısı yaparken (monitör gibi) sistem kaçak akımı 

kontrol edilmeli EN 60601-1 standardı limitleri altında olmamalıdır. 

 Cihazın güç kabloları ve hasta bağlantı kabloları kiĢilerin hareketlerini 

sınırlandıracak Ģekilde yerleĢtirilmemelidir. 

 Cihazın bağlantılarının doğru ve eksiksiz olarak yapıldığından emin olunuz. 

 Cihazı kapattıktan sonra kabloları düzgün bir Ģekilde kaldırınız, kablolara 

mekanik güç uygulamayınız. 

 Farklı aksesuar ve parçaların kullanımı doğru olmayan çıkıĢ akımlarına ve 

cihazın hasar görmesine neden olur. 

 Cihaz kullanılırken cihaz çevresinde cep telefonu kullanmayınız. Cep telefonları 

cihazın belirgin fonksiyonlarına zarar verebilecek aĢırı radyasyonlu alanlar 

oluĢturabilir. 

 Cihaza profosyenel bir bakım ve servis uygulanmalıdır. 
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 Cihaz hiçbir Ģekilde modifiye edilmemelidir. 

 Cihazın arkasında bulunan havalandırma deliklerini kapatmamak için dikkatli 

olunuz. 

 Kablolar kimsenin takılmayacağı Ģekilde kullanılmalıdır. 

 Kabloları mekanik baskıya maruz bırakmayınız. 

 Patlama tehlikesi bulunan ortamlarda kullanılmamalıdır. 

 
Çiftli pedal kablosu             Bipolar elektrot kablosu                       Elektrot kablosu 

Resim 2.4: Elektrot kablo çeĢitleri 

2.2.3. Kullanıma Hazırlık 
 

 Güç kablosu genelde cihazların arka panelinde bulunur. 

 Arka panele yerleĢtirilmiĢ açma/kapama düğmesini OFF konumuna getirilir. 

Bazı cihazlarda açma kapama ön panelde bulunabilir. 

 Güç kablosu tüm cihazlarda oldu gibi iyi topraklanmıĢ bir prize bağlanmalıdır. 

 Açma kapama düğmesi On konumuna getirilir. Ön panelde power lambası, 

stand by lambası yanar. 

 Jeneratörü kullanım konumuna geçirmek için ön panelde yer alan standby 

tuĢuna basılır. 
 

Bu iĢlemler yapıldıktan sonra cihazın monopolar ya da bipolar çalıĢır pozisyona 

getirilebilmesi için aĢağıdaki talimatlara devam edilir. 
 

2.2.3.1. Monopolar Cerrahi Ġçin Elektrokoterin Montajı 
 

Ekipman elektrik hattına bağlandıktan sonra, aĢağıdaki adımlar takip edilir ve 

monopolar cerrahiye hazırlanır. 
 

 Monopolar ayak kontrolüne arka panele yerleĢtirilmiĢ monopolar footswitch 

diĢi bağlantısı bağlanır. 

 Hasta plağı kablosu hasta plağına bağlanır.  

 Elektrokoter cihazı kullanılan hasta plağının tipini otomatik olarak belirler. 

 Hasta plağı kablosunun diğer ucu ön panelin alt kısmındaki PATIENT 

terminaline bağlanır. 

 Aksesuarları (el kontrolü, el ünitesi, ayak kontrolü), ekipmanının üst 

kasasındaki tasarıma göre bağlanır. 
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ġekil 2.2: Ayak kontrollü monopolar ameliyat için bağlantılar 

 

ġekil 2.3: El kumandası kullanılan monopolar ameliyat için bağlantı 

2.2.3.2. Bipolar Cerrahi Ġçin Elektrokoteri Hazırlama 
 

Ekipman elektrik hattına bağlandıktan sonra aĢağıdaki adımlar takip edilir ve bipolar 

cerrahiye hazırlanır. 
 

 Tek ayak kontrolünü arka panelde bulunan bipolar footswitch diĢi bağlantısına 

bağlayınız. 

 Bipolar aracın kablosunu ön panelin altında yer alan bipolar çıkıĢına bağlayınız. 

 Ön paneldeki basma düğmesi ya da arama yoluyla bipolar seçiniz. Böylece 

istenilen iĢlevle bağlantılı ıĢık yanar. 
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ġekil 2.4: Bipolar veya mikropolar ameliyat için hazırlık 

2.2.3.3.Nötr Elektrot (Hasta Plağı) Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Hasta plağı montajı sırasında yapılması gerekenler aĢağıda maddeler hâlinde 

verilmiĢtir. 
 

 Kullanılan nötr elektrotların (hasta plağı) son kullanım tarihlerine dikkat edilir. 

 Tüm yüzeyine jel sürülmüĢ ve kendinden yapıĢan nötr elektrot kullanılır. 

 Nötr elektrodu yerleĢtirmeden önce hasarlı olup olmadığı kontrol edilir 

(örneğin, renk atma, solma, iletken jelin yetersizliği gibi). 

 Nötr elektrodun boyutlarını küçültmek için kesilmez. Yüksek akım yoğunluğu 

nedeniyle hasta yanıkları oluĢabilir. 

 Nötr elektrodu sıvılarla temas etmeyen bir bölgeye yerleĢtirilir. 

 Uygulama bölgesi temizlenir, traĢ edilir ve kurulanır. 

 Nötr elektrot hastaya basınç uygulanan bölgelere uygulanmaz. Nötr elektrot düz 

ve ameliyat sırasında hasta ağırlığını taĢıyacak kaslı bölgelere mümkün 

olduğunca yakın bir yere yerleĢtirilir. 

 Nötr elektrodun deriye tam olarak temas ettiğinden emin olunur. 

 Mümkün olduğunda nötr elektrodun uzun kenarı, cerrahi bölgeye yakın noktaya 

yerleĢtirilir. Tüm nötr elektrot alanı hastaya uygulanmalı ve cerrahi alana 

mümkün olduğunca yakın olmalıdır. 

 Nötr elektrodun muntazam yerleĢmesi için nötr elektrot yerleĢtirildikten sonra 

elle düzleĢtirilmelidir. DüzleĢtirme iĢlemi yapılırken operatörün el hareketleri 

jelin nötr elektrot dıĢına çıkmaması için nötr elektrodun dıĢ kısmından iç kısma 

doğru olmalıdır. 

 Elektrokoter ünitesinin kullanılması diğer cihazlar ile özellikle de kalp 

pillerinde elektromanyetik etki yapabilmektedir. Böyle durumlarda hastanın iyi 

olduğundan emin olunmalıdır. Mümkün olduğu kadar nötr elektrot kablosunun 

kalp pilinden uzakta olduğu kontrol edilir. 
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ġekil 2.5: Nötr elektrodun (hasta plağı) uygulama bölgeleri 

2.2.4. TaĢıma Ünitesi ile Kullanımı 
 

TaĢıma ünitesi isteğe bağlı bir aksesuardır. Satın alındığı takdirde cihazı onun üzerine 

yerleĢtirilir. Kolay kaldırmak için elektrokoter sadece taĢıma arabasının üst kare çerçevesine 

yerleĢtirilir, böylece vidalar ile mekanik sabitlemeye gerek kalmamaktadır. Eğer taĢıma 

ünitesi elektrokoter için uygun tipte ise destek üzerine yerleĢtirilir. 
 

TaĢıma ünitesini her zaman yan kulplarından hareket ettiriniz. Düz olmayan yerlerde 

taĢımanız gerektiğinde elektrokoter ile birlikte kaldırınız. Üniteyi yerine yerleĢtirdikten ve 

kullanıma baĢladıktan sonra, elektrot kabloları veya güç kaynağı kablosunun bağlantısının 

kopmaması için hareket ettirmekten kaçınınız. Elektrokoter her zaman kulplarından 

kaldırılır.  

 

ġekil 2.6: TaĢıma ünitesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre elektrokoter cihazlarının kurulumunu yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cihazın ve aksesuarların hasarlı olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Çatlak, yanık, incelme gibi hasarlı kablo 

ve aksesuarları kullanmamaya dikkat 

ediniz. 

 Güç kablosunu uygun topraklı prize 

bağlayınız.  

 Adaptör ve uzatma kullanmamaya dikkat 

ediniz. 

 Monopolar elektrokoter için;  

Tek ayak kontrolünü arka panele 

yerleĢtirilmiĢ monopolar footswitch fiĢi 

bağlantısına bağlayınız. 

 Cihazın kurulacağı zeminin düzgün ve 

titreĢimsiz olmasına dikkat ediniz. 

 Hasta plağı kablosunu hasta plağına 

bağlayınız.  

 Cihazın üstüne asla sıvı maddeler 

koymayınız. 

 Hasta plağı kablosunun diğer ucunu ön 

panelin alt kısmındaki PATIENT 

terminaline bağlayınız. 
 Cihazı patlama tehlikesi bulunan 

ortamlarda kullanmamaya dikkat ediniz.  Aksesuarları (el kontrolü, el ünitesi, ayak 

kontrolü) ekipmanın üst kasasındaki 

yerlerine bağlayınız. 

Bipolor elektrokoter için; 

 Tek ayak kontrolünü arka panelde 

bulunan bipolar footswitch fiĢi 

bağlantısına bağlayınız. 

 Cihazın arkasında bulunan havalandırma 

deliklerinin hasta yönünde olmamasına 

dikkat ediniz ve kesinlikle kapatmayınız. 

 Bipolar aracın kablosunu ön panelin 

altında yer alan bipolar çıkıĢına 

bağlayınız.  Cihazın çevresinde yüksek voltajlı 

jeneratörler, x ıĢınlı cihazlar, radyo 

frekanslı cihazlar ve elektrik hattında 

gürültülere neden olacak diğer cihazlar 

bulunmamasına dikkat ediniz. 

 Ön paneldeki basma düğmesi ya da 

arama yoluyla bipolar seçiniz ve böylece 

istenilen iĢlevle bağlantılı ıĢığın 

yandığını görünüz. 

 Cihaz teslim tutanağını doldurunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cihazın ve aksesuarların hasarlı olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

2. Güç kablosunu uygun topraklı prize bağlayabildiniz mi?   

3. Monopolor elektrokoter için monopolar ayak kontrolünü 

arka panele yerleĢtirilmiĢ monopolar footswitch fiĢi 

bağlantısına bağlayabildiniz mi? 
  

4. Hasta plağı kablosunu hasta plağına bağlayabildiniz mi?   

5. Hasta plağı kablosunun diğer ucunu ön panelin alt 

kısmındaki PATIENT terminaline bağladınız mı? 
  

6. Aksesuarları (el kontrolü, el ünitesi, ayak kontrolü) 

ekipmanının üst kasasındaki yerlerine bağlayabildiniz mi? 
  

7. Bipolor elektrokoter için tek ayak kontrolünü arka panelde 

bulunan bipolar footswitch fiĢi bağlantısına takabildiniz mi? 
  

8. Bipolar aracın kablosunu ön panelin altında yer alan bipolar 

çıkıĢına bağlayabildiniz mi? 
  

9. Ön paneldeki basma düğmesi ya da arama yoluyla bipolar 

seçebildiniz mi? 
  

10. Cihaz teslim tutanağını doldurunuz mu?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
 



 

 19 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1.   (   ) Aktif elektrot ve kablolarını oksijen tüpü ve bağlantılarına değdirmeyiniz. 
 

2.   (   ) Cihazın montaj yapılacağı alanda havalandırma için donanımın kenarlarında, 

arkasında ve kutu kapağında yaklaĢık 10-25 cm arası boĢluk sağlanmalıdır. 
 

3.   (   ) Hasta plağı mümkün olduğunca operasyon bölgesine uzak bağlanmalıdır. 
 

4.   (   ) Elektrokoter cihazlarında sesli uyarı mevcuttur. 
 

5.   (   ) Elektrokoter cihazlarında LCD ekranlarında hata mesajları gösterilmektedir. 
 

6.   (   ) Elektrokoter cihazlarında aktif elektrotlarla kesme ve koagulasyon yapılmaktadır. 
 

7.   (   ) Hasta plağı dönüĢ elektrodu olarak da tanımlanmaktadır. 
 

8.   (   ) Elektrokoterlerde kullanıcını kontrolüne yardımcı olan el ve ayak pedal kumanda 

sistemleri mevcuttur. 
 

9.   (   ) Elektrokoterlerde monopolar ve bipolar özelliğe göre çıkıĢ bağlantı noktaları vardır. 
 

10.   (   ) Elektrokoterlerde taĢıma ünitesi isteğe bağlı bir aksesuardır. 
 

11.   (   ) Elektrokoterler genellikle ameliyathanelerde bulunan tıbbı bir cihazdır. 
 

12.   (   ) Elektrokoter cihazı dokuyu kesmek ve koagüle etmek amacı ile düĢük frekanslı 

sinyal kullanır. 
 

13.   (   ) Penset elektrokoter cihazın aktif elektrodudur. 
 

14.   (   ) Ġğne uçlu elektrot elektrokoterin dönüĢ elektrotudur. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda elektrokoter cihazlarının periyodik 

bakımını yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan hastanelere giderek hastane biyomedikal teknik servisinden 

elektrokoter cihazlarının periyodik bakımının nasıl yapıldığı hakkında bilgi 

alınız. Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları rapora dönüĢtürüp sınıf içerisinde 

arkadaĢlarınız ile tartıĢınız. 

 

3. ELEKTROKOTER CĠHAZLARIN 

PERĠYODĠK BAKIMI 
 

Elektrokoter cihazına yıl içerisinde en az bir veya iki kez yetkili servis teknisyeni 

tarafından bakım yapılması önerilmektedir. Her kullanımdan önce güç kablosu kontrol edilir. 

Güç kablosunda bir hasar varsa güç kablosu değiĢtirilir. Hasar görmüĢ güç kablosu 

kullanmak elektrik Ģoklarına neden olabilir.  
 

Dâhili bir parçanın bozuk olması veya uygun olmayan güç beslemesi sigortaya zarar 

verebilir. Sigorta yandıysa cihaz çalıĢmaz. Yanan sigorta, cihazla Ģebeke arasındaki elektriği 

keser. 
 

3.1. Kullanıcı Bakımları 
 

Elektrokoter kapağını açmayınız. Sadece yetkili servis personeli, cihazın kapağını 

açabilir. Herhangi bir kullanıcı ya da servis teknisyeni tarafından cihazın kapağının açılması, 

cihazın garantisinin bozulmasına neden olabilir. 
 

Kullanıcı her kullanımdan önce cihazı temizlemeli, tekrar kullanabilir aksesuarları 

sterilize etmeli ve cihazı kontrol etmelidir. Cihazda kullanıcının ayar ve kalibrasyon 

yapabileceği hiçbir parça bölüm yoktur. 
 

3.1.1. Elektrokoterin Genel Temizliği 
 

Cihazın kapağını nemli bir bezle temizlenmelidir. AĢındırıcı materyaller 

kullanılmamalıdır. Aksi takdirde cihazın yüzeyinde çizikler oluĢabilmektedir. Kapağı 

temizlemeden önce daima cihaz kapatılıp fiĢten çekilmelidir. Cihazın içerisine sıvı girmesi 

önlenmelidir. 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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3.1.2. Elektrokoter Aksesuarları Temizleme, Dezenfekte ve Sterilizasyon Yapma 
 

 Elektrot tutucusu 
 

Elektrot tutucusunda diğer hassas cerrahi aletler kadar dikkat edilmelidir. 
 

 Gazlı bez veya kumaĢ ile kan çözücü solvent ya da yumuĢak temizleyici 

solüsyon kullanarak her komponentteki kan, doku ve mukus gibi 

malzemeler temizlenmelidir. 

 Temiz su ile durulanmalıdır. 

 Elektrot tutucusunun kuruması beklenmelidir. 

 Nemli bir bezle, kalan temizleme malzemeleri alınmalıdır. 

 Sterilizasyondan önce aksesuarlar kurulanmalıdır. 
 

Sterilizasyon için en iyi yol aksesuar üreticilerinin talimatlarını takip etmektir. Eğer 

üretici talimatları yoksa sterilizasyon 3-5 dk. süresince 134 derecede, 2 bar basınçta buhar 

sterilizatöründe yapılmalıdır.  
 

 

Resim 3.1: Elektrot tutucuları 

 ÇalıĢan elektrotlar 
 

Metali parlak ve temiz temas yüzeyleriyle iyi sonuçlar alınmaktadır. Doku kalıntıları 

ve vücut sıvıları, nemli bir sünger veya bezle sürekli silinerek temizlenebilir. Daha kaba 

kalıntılar, dikkatle ovalanmalıdır. Sprey dezenfeksiyon, cerrahi alanda aletlerin 

dezenfeksiyonu için kullanılan bütün malzemelerle yapılabilir. Sterilizasyon için en iyi yol, 

aksesuar üreticilerinin talimatlarını takip etmektir. Eğer üretici talimatları yoksa sterilizasyon 

3-5 dk. süresince 134 derecede, 2 bar basınçta buhar sterilizatöründe yapılmalıdır.  
 

 Tek kullanımlı nötr elektrotlar (Hasta plakları) 
 

Tek kullanımlı aksesuarlar, özel bir dikkat gerektirmez. Tek kullanımlı nötr 

elektrotları (hasta plağını) ve diğer aksesuarları tekrar kullanılmaz. Ancak çok kullanımlı 

hasta plağı kullanılacaksa silerek temizleme yapma tavsiye edilir. 
 

 Elektrot tutucu kablosu 
 

Elektrot tutucu kablosuna diğer hassas cerrahi aletler kadar dikkat edilmelidir. Kan 

mukus doku gibi genel pislikler yumuĢak temizlik solüsyonuyla veya kan çözücü 

malzemeyle temizlenmelidir. Silme ve dezenfeksiyon iĢlemlerini uygulamak da mümkündür. 

Temizledikten sonra elektrot tutucuyu, nemli bir bezle siliniz ve kuru bir bezle kurulayınız. 

Sterilizasyondan önce izolasyonun sağlamlığı kontrol edilmelidir. Eğer üretici talimatları 

yoksa sterilizasyon 3-5 dk. süresince 134 derecede, 2 bar basınçta buhar sterilizatöründe 

yapılmalıdır.  
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Resim 3.2: Elektrot tutucu kablosu 

Elektrokoterde aĢağıdaki sterilizasyon ve temizleme yöntemleri kesinlikle tavsiye 

edilmez. 
 

 Ultrason stabilizatörleri ile temizleme 

 Keskin kenarlı nesneler ile temizleme 

 Gaz sterilizasyonu  

 Su, dezenfektan veya temizleme solüsyonlarına batırma 

 FlaĢ sterilizasyon 
 

3.1.3. Her Kullanımdan Önce Cihazın Kontrolü 
 

Cihaz her kullanımdan önce kullanıcı tarafından kontrol edilmelidir. Kullanıcı aĢağıda 

belirtilenleri kontrol etmelidir. 
 

 Bütün kablo bağlantılarını  

 Bütün aksesuarlarda çatlak, açık bölümler ve baĢka kusurlar olup olmadığını 

 Cihazın topraklaması ve doğru bir Ģekilde Ģebekeye bağlanıp bağlanmadığını 

 Bütün aksesuarların bulunup bulunmadığını ve sterilize edilip edilmediğini  
 

Bu kontrollerin sonunda cihaz kullanıma hazırdır. 
 

3.2. Servis Bakımları 
 

Bu bakımın kalifiye bir servis personeli tarafından üretici firma önerilerine göre bir 

veya iki defa yapılmasını tavsiye ederler. Servis bakımlarında elektrokoter cihazları bazı 

testlere tabi tutulur ve bu test sonuçları her servis bakımında referans olması için kaydedilir. 

Eğer elektrokoter cihaz kontrollerinden herhangi birisinde baĢarısız olursa servis kitabında 

bulunan sorun giderme kısmına bakılır. 
 

Elektrokoter cihazının servis bakımında aĢağıda maddeler hâlinde verilmiĢ kontrol 

sırası izlenir: 
 

 Ekipmanın dıĢ kısmını kontrol edilmelidir. 

 Kasanın genel durumunu kontrol edilmelidir. 

 Arka panel açma /kapama düğmesini, ayak kontrolü bağlantılarını, sigorta 

kutusu kapağını ve sigortaları (uygun değerler için kontrol et) kontrol 

edilmelidir.  

 Ön panel polikarbonatı, anahtarlı ve/veya Ģifreleyici ve cetvel bağlantıları 

kontrol edilmelidir. 

 Bağlı olmayan her Ģeyin ekipmanın içinde olduğundan emin olunmalıdır. 
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 Nemin neden olduğu hasarlar, kaçaklar ve sıvı birikintisine karĢı önlemler 

alınmalıdır. 

 Kullanım kitabının olup olmadığına bakılmalıdır. 

 Nötr elektrot devresi izleme iĢlevi yapılmalıdır. 

 Yüksek frekans çıkıĢ devresi fonksiyonu test edilmelidir. 

 Topraklama rezistansına bakılmalıdır. 

 Toprakla olan kaçak akımı kontrol edilmelidir. 

 Yüksek frekans kaçak akımı kontrol edilmelidir. 

 ÇıkıĢ gücünün doğruluğu test edilmelidir. 

 Kimlik etiketinin okunabilirliği kontrol edilmeli, eğer etiket okunamıyorsa 

üretici firma yetkilileri ile temasa geçilmelidir. 

 Tüm ıĢıkların ve ekranın düzgün yanıp yanmadığı kontrol edilmelidir. 

 Ayak, el kontrolü ve anahtarlarının, iĢlev tonlarının ve arıza koĢullarının çalıĢıp 

çalıĢmadığı kontrol edilmelidir. 

 Yüzde 10 ile 100 arasında basamaklarla güç kontrol edilmelidir. 

  Ayarlı çıkıĢ gücü ve yükleme eğrisine karĢı güç kontrol edilmelidir. 

 Güç kablosu ve ayak kontrolü kablosu dâhil olmak üzere tüm ekli aksesuarlar 

kontrol edilmelidir. 



 

 24 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre elektrokoter cihazlarının periyodik bakımını 

yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Kullanıcı Bakım ĠĢlemi 
 AĢındırıcı materyaller kullanmamaya 

dikkat ediniz.   Cihazın kapağını nemli bir bezle 

temizleyiniz. 

 Bütün kablo bağlantılarını kontrol 

ediniz. 

 Kopuk, kırık ve ezik kablo olmamasına 

dikkat ediniz. 

 Elektrot tutucusunu gazlı bez veya 

kumaĢ ile kan çözücü solvent ya da 

yumuĢak temizleyici solüsyon 

kullanarak malzemeleri temizleyiniz. 

 Cihazın mutlaka fiĢten çekili olmasına 

dikkat ediniz. 
 

 Cihazın içerisine sıvı girmemesine dikkat 

ediniz. 

 Aynı iĢlemi çalıĢan elektrot ve elektrot 

tutucu kablo için de yapınız.  Teknik servis el kitabındaki talimatlara 

mutlaka uyunuz.  Elektrot tutucusunu su ile durulayınız 

ve kurutunuz. 

 Buharlı sterilizatörle elektrot 

tutucusunu, çalıĢan elektrot ve elektrot 

tutucu kablo sterilizasyonunu yapınız. 

 Buharlı sterilazötör kullanınız. 

Teknik Servis Bakımı 

 Teknik servis el kitabındaki talimatlara 

göre elektrokoter test ve ölçüm cihazı 

kullanarak iĢlemlerinizi gerçekleĢtiriniz. 
 

 GerçekleĢtirilen testleri kayıt altına alınız 

ve dosyalayınız. 
 

 Uygun değer göstermeyen elektrokoteri 

kesinlikle kullanmayınız. 

 Yüksek frekans çıkıĢ devresi fonksiyon 

testi yapınız. 

 Topraklama rezistansına bakınız. 

 Toprakla olan kaçak akımı kontrol 

ediniz. 

 Yüksek frekans kaçak akımını kontrol 

ediniz. 

 ÇıkıĢ gücünün doğruluğunu test ediniz. 

 Tüm göstergelerin ve sesli ikazların 

çalıĢtığını gözleyiniz. 

 Göstergelerin ve ikazların mutlaka çalıĢır 

olmasına dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cihazın kapağını nemli bir bezle temizlediniz mi?   

2. Bütün kablo bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

3. Elektrot tutucusunu gazlı bez veya kumaĢ ile kan çözücü solvent ya 

da yumuĢak temizleyici solüsyon kullanarak malzemeleri 

temizlediniz mi? 
  

4. Aynı iĢlemi çalıĢan elektrot ve elektrot tutucu kablo için de yaptınız 

mı? 
  

5. Elektrot tutucusunu su ile durulayıp kuruttunuz mu?   

6. Buharlı sterilizatörle elektrot tutucusunu, çalıĢan elektrot ve elektrot 

tutucu kablo sterilizasyonunu yaptınız mı? 
  

7. Yüksek frekans çıkıĢ devresi fonksiyon testi yaptınız mı?   

8. Topraklama rezistansına baktınız mı?   

9. Toprakla olan kaçak akımı kontrol ettiniz mi?   

10. Yüksek frekans kaçak akımını kontrol ettiniz mi?   

11. ÇıkıĢ gücünün doğruluğunu test ettiniz mi?   

12. Tüm göstergelerin ve sesli ikazların çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1.   (   ) Elektrokoter cihazına yıl içerisinde en az bir veya iki kez yetkili servis teknisyeni 

tarafından bakım yapılması önerilmektedir.  
 

2.   (   ) Hasar görmüĢ güç kablosu kullanmak elektrik Ģoklarına neden olmaz. 
 

3.   (   ) Sigorta yandıysa cihazın bir bölümü çalıĢmaz. 
 

4.   (   ) Sadece yetkili servis personeli, cihazın kapağını açabilir. 
 

5.   (   ) Cihazda kullanıcının ayar ve kalibrasyon yapabileceği hiçbir parça-bölüm yoktur. 
 

6.   (   ) Elektrot tutucusu sterilizasyonunda gaz sterilizasyonu uygulanır. 
 

7.   (   ) Elektrot tutucusuna diğer hassas cerrahi aletler kadar dikkat edilmez. 
 

8.   (   ) Tüm aksesuarların sterilizasyonu 3-5 dk. süresince 134 derecede, 2 bar basınçta 

buhar sterilizatöründe yapılmalıdır. 
 

9.   (   ) Çok kullanımlı hasta plağı kullanılırsa silerek temizleme yapılması tavsiye edilir. 
 

10.   (   ) Servis bakımlarında elektrokoter cihazları bazı testlere tabi tutulur ve bu test 

sonuçları her servis bakımında referans olması için kaydedilir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda elektrokoter cihazlarının 

kalibrasyonunu yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan hastanelere giderek hastane biyomedikal teknik servisinden 

elektrokoter cihazlarının kalibrasyonunun nasıl yapıldığı hakkında bilgi alınız.  

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları rapora dönüĢtürüp sınıf içerisinde 

arkadaĢlarınız ile tartıĢınız. 

 

4. ELEKTROKOTER CĠHAZLARIN 

KALĠBRASYONU 
 

Elektrokoter cihazlarının güç anahtar ya da butonlarına basarak cihaz çalıĢtırılır ve her 

defasında cihazların ilk açılıĢlarında cihazın kendini baĢarıyla test edip etmediğine bakılır. 

Eğer test baĢarıyla tamamlanmazsa ekranda hata mesajı okunur ve servis el kitabındaki 

bakım onarım kısmına bakılır. Eğer hata yok ise mesaj bölgesinde (LCD ekran) “Cihaz 

kullanıma hazır.” mesajı okunur. Cihaz açıldıktan sonra son ayarlanan iĢlevler ve son güç 

seviyeleri otomatik olarak yüklenir. Cihazın kalibrasyonunda nötr elektrot devresi izleme 

iĢlemi, yüksek frekans çıkıĢ devresi fonksiyonu, topraklama rezistansı, toprakla olan kaçak 

akım, yüksek frekans kaçak akımı, çıkıĢ gücünün doğruluğuna bakılır. 
 

Elektrokoterlerin kalibrasyon seçeneği, üretici firmalar test ve kalibrasyon ekibinin 

kullanımına ayrılmıĢtır. Cihazın tüm kalibrasyon iĢlemleri buradan yapılır. ġifre korumalıdır 

ve normal kullanıcı tarafından kullanılamaz. 
 

Kalibrasyon sayfasına yetkili değilseniz girmeye çalıĢmayınız. Bazı elektrokoter 

cihazlarında art arda 5 kez yanlıĢ Ģifre girilmesi elektrocerrahi cihazının yetkili servis 

bölümü tarafından bakımını gerektirir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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ġekil 4.1: Sistem ayar sayfası 

4.1. ÇalıĢma Testleri 
 

Burada anlatılan çalıĢma testi örnek alınan WEM elektrokoter cihazının servis el 

kitabından alınmıĢtır. Farklı markalarda hemen hemen aynı olaylar mevcuttur. 
 

4.1.1. Ġhtiyaç Duyulan Materyaller 
 

 Elektrocerrahi analizcisi 

 Elektrocerrahi aksesuarları (hasta plağı, el kontrolü ve/veya ayak kontrolü ile 

kullanılan el ünitesi, bipolar forseps ve ikili ayak kontrolü) 

 IRC 60601-1-2-2’nin 19,101 b maddesine uygun bir yalıtımlı tezgâh 

 PPM testi: Bir trimpot ya da 200Ω potansiyometre 

 Dijital multimetre 

 Osiloskop 

 Osiloskop x 10 için sondalar 

 Fan (yaklaĢık 30 cm) 
 

4.1.2. ĠĢlem Sırası 
 

  ESU 110-135 Vac ile açılır. 

 Ayarlama konumuna girmek için W1 atlamayı (CPU paneli) bağlayınız. 

Ayarlama konumunda STDBY tuĢu Uc., Ir., F. ve PPM parametrelerine 

dönecektir. Döndürmek için STDBY tuĢuna bir kez basılır ve ekranda 

parametrenin göstergesini görmek için ESU çalıĢtırılır. Kaydetmek için ayak 

kontrolü kapatılır ve her ayarlanan konumdan sonra SAVE tuĢuna basılır. Eğer 

SAVE tuĢuna basmadan önce konumu değiĢtirilirse ayarlanan konumun ayarı 

kaybedilir. Ayarlama konumundan çıkmak için sadece W1 atlama (CPU paneli) 

çıkarılır. 
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 Hasta plağının kullanımı için PPM testini kullanmak gereklidir. 
 

4.1.3. Kontrol 
 

 PPM kablosunu PATIENT çıkıĢına bağlayınız. 

 PPM testini 120Ω ayarlayın. PPM LOCK tuĢuna basınız ve PPM testini 

çeĢitlendiriniz. Alarm 135± 1Ω’da kapanmalıdır. 
 

4.1.4. Ayarlama  
 

 CN1(Mb paneli) ayrılır. 

 Ayarlama konumunda, PPM parametresi seçilir. 

 PPM testi dijital multimetreye bağlanır ve 135 Ω’ye ayarlanır. PPM kablosu 

(PC-07) bağlanır. 

 Osiloskop (200mV/div) PPM kablo bağlantısının terminallerine bağlanır. 

 Trimpot tp12 (MB paneli) sinyalinin en yüksek geniĢliğine ayarlanır. 

 TP13 COAGULATION (pıhtılaĢtırma) ekranında 135 gösterecek Ģekilde 

ayarlanır. TP12 ve TP13 trimpotları mühürlenir. 

 PPM/PLC seçimi kontrol edilir. AĢağıda verilen değerlere uygun olarak PPM 

testi ayarlanır. PPM LOCK tuĢuna basılır ve alarmın gittiği nokta kontrol edilir. 

 

Tablo 4.1: Elektrokoter test değerleri 

 PPM testinde PPM kablosundan ayrılır ve PPM kablo bağlantısı kısa devre 

yapılır. COAGULATION ekranındaki değerin sıfır olduğu kontrol edilir. 

 Atlayıcı W1 çıkarılır. 
 

ÇıkıĢ kablosu ayarlama 
 

 ESU 110-135 Vac elektrik Ģebekesi açılır. Hasta plağı bağlanır. 

 Ayarlama konumuna girilir. Tüm konumların değerleri ekrandaki en yüksek 

değerlerin yarısına ayarlanır. 

 Ir parametresi seçilir. ESU çalıĢtırılır ve sesin UP tuĢu yoluyla tüm 

konumlarının değerleri 100 puan artırılır. Her ayarlanan konumdan sonra SAVE 

tuĢuna basılır. 

 Uc parametresi seçilir. Aksesuarlar  hasta plağı, el ünitesi ya da el kontrolü ve 

bipolar forseps bağlanır. Elektrokoter analizcisi güç ölçümüne ayarlanır. Isı 

musluklarına dönük bir fan çalıĢtırılır. Ekrandaki değerler aĢağıdaki tabloya 

göre girilir. 
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Tablo 4.2: Elektrokoter çıkıĢ gücü test değerleri 

 ESU’yu çalıĢtırılır ve gücü ayarlanırken artırmak için sesin UP tuĢu ya da 

azaltmak için DOWN tuĢu aĢağıdaki tabloya göre kullanılır. Her ayarlanan 

konumdan sonra SAVE tuĢuna basılır. Ekrandaki en yüksek değerler 

ayarladıktan sonra çıkıĢ gücünün ekrandakiyle aynı olup olmadığı kontrol edilir  

değilse Uc parametresiyle ayarlanır. 

 Ir parametresi seçilir. Ekranı her konum için en yüksek değere ve elektrocerrahi 

analizcisi nominal orana ayarlanır. Güç azalmaya baĢlayınca sesin DOWN 

tuĢuna basılır. Her ayarlanan konumdan sonra SAVE tuĢuna basılır. Güç 

baĢlangıç değerlerine gelene kadar sesin UP tuĢuna basılır. Her ayarlanan 

konumdan sonra SAVE tuĢuna basılır. 

 F parametresi seçilir. ESU çalıĢtırılır ve mevcut sızıntı değerleri 140 mA 

yakınlarına gelene kadar sesin UP ya da DOWN tuĢlarına basılır. Ayarlanan her 

konumdan sonra SAVE tuĢuna basılır. Bu ayarlamanın iyi koĢullarda olması 

için IRC 60601-2-2’nin 19.101 b maddesine uygun bir yalıtımlı tezgâh 

kullanılır. 

 Ayarlama konumuna geçmek için atlayıcı W1 (CPU paneli) çıkarılır.  
 

4.2. Fonksiyon Testleri 
 

Fonksiyon testi anlatımında petkot elektrokoter cihazının servis el kitabından alıntı 

yapılacak ve testin anlaĢılması daha kolay olacaktır. Elektrokoter cihazlarının firmaya göre 

çıkıĢ sayıları farklı olabilmektedir. Konunun anlaĢılması için örnek alınan cihaz 4 çıkıĢlı bir 

elektrokoter cihazıdır. Her bir çıkıĢ için kesme ve koagulasyon iĢlemleri mevcut olduğundan 

ekranda 8 farklı kutu bulunur. Dolayısıyla ayar yapılacak 8 farklı grup mevcuttur. AĢağıdaki 

tabloda cihaz düğme kodları verilmiĢtir. 
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Tablo 4.3: Cihaz düğme kodları 

Cihaz ana ekranda iken bütün çıkıĢ ayarları aynı Ģekilde yapıldığı için sadece birinin 

fonksiyon testi ve ayarının yapımının anlatımı yeterli olacaktır. 
 

Ana ekranda iken monopolar kesme iĢlevi ayarları düğmesine (3.3) basılması 

durumunda ekranda aĢağıdaki Ģekil çıkacaktır. 
 

 

ġekil 4.2: Fonksiyon ayarları 

Ekrana MP1 kesme modu ayarları sayfasını getirecektir. Aynı Ģekilde diğer düğmeler 

de ekranda bulunan kutuların (boyalı alanların) iĢlev ayarlarını ekrana getirecektir. Sayfada 

ekranın soluna yerleĢtirilen 8 düğmenin iĢlevi aĢağıdaki gibidir.  
 

4.2.1. ÇıkıĢ Fonksiyonunun Ayarlanması 

 

Tablo 4.4: ÇıkıĢ fonksiyonunun ayarlanması 

Monopolar1 kesme modu ayarları sayfasında iken 1.3 ile gösterilen düğmeye 

basılması hâlinde çıkıĢ iĢlevi sırasıyla Blend3’ten Blend2’ye; ardından Blend2’den Blend1’e 

ve son olarak Blend1’den Pure Cut (saf kesme)’a değiĢecektir. Pure Cut (saf kesme) iĢlevi 

seçiliyken 1.3 ile gösterilen düğmeye tekrar basılması bir etki oluĢturmayacaktır. 
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Monopolar1 kesme modu ayarları sayfasında iken 1.4 ile gösterilen düğmeye 

basılması hâlinde çıkıĢ iĢlevi sırasıyla Pure Cut’tan Blend1’e ardından Blend1’den 

Blend2’ye ve son olarak Blend2’den Blend3’e değiĢecektir. Blend3 iĢlevi seçiliyken 1.4 ile 

gösterilen düğmeye tekrar basılması bir etki oluĢturmayacaktır. 
 

4.2.2. ÇıkıĢ Gücünün Ayarlanması 
 

Seçili çıkıĢ iĢlevi için çıkıĢ gücünün ayarlanması 2.3 ve 2.4 ile gösterilen düğmeler 

yardımıyla yapılabilir. Aynı zamanda bu ayarlamaları dönen ayar düğmesi (rotary knob), 

sola döndürüldüğünde azalacak sağa döndürüldüğünde artacak Ģekilde daha hızlı yapmak 

mümkündür.  

 

Tablo 4.5: ÇıkıĢ güç ayarları 

Bu sayfada dönen ayar düğmesinin çevrilmesi çıkıĢ gücü ayarının doğrudan 

değiĢimini sağlamaktadır. 
 

ÇıkıĢ gücü ayarlamasını el kumandası ve ayak kumandasını kullanarak da yapabiliriz. 
 

4.2.3. Operasyon Türünün Ayarlanması 
 

Operasyon türü sadece monopolar iĢlevler için ayarlanabilir, bipolar iĢlevler için bu 

ayar mevcut değildir. 
 

Operasyon türünü ayarlamak için aĢağıdaki tabloyu inceleyiniz.  
 

Düğme Yerine Getirilen ĠĢlem 

3.3 Operasyon türünü azaltır. 

3.4 Operasyon türünü artırır. 

Tablo 4.6: Operasyon türü seçimi 

Seçilecek operasyon türleri: 

 Genel cerrahi kullanımı 

 Sıvı içinde kullanım  

 Laparoskopik kullanım  
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Monopolar1 kesme modu ayarları sayfasında iken 3.3 ile gösterilen düğmeye 

basılması hâlinde operasyon türü sırasıyla laparoskopik kullanımdan sıvı içinde kullanım, 

ardından sıvı içinde kullanımdan genel cerrahi kullanıma değiĢecektir. Genel cerrahi 

operasyon iĢlevi seçiliyken 3.3 ile gösterilen düğmeye tekrar basılması bir etki 

oluĢturmayacaktır. 
 

Monopolar1 kesme modu ayarları sayfasında iken 3.4 ile gösterilen düğmeye 

basılması hâlinde operasyon türü sırasıyla genel cerrahi kullanımdan, sıvı içinde kullanıma, 

ardından sıvı içinde kullanımdan laparoskopik kullanıma değiĢecektir. Genel cerrahi iĢlevi 

seçili iken 3.4 ile gösterilen düğmeye tekrar basılması bir etki oluĢturmayacaktır. 
 

4.2.4. Darbe Fonksiyonunun Ayarlanması 
 

Darbe iĢlevi yalnızca monopolar iĢlevlerde ayarlanabilir. Bipolar iĢlevler için bu ayar 

bulunmaz. 
 

Darbe iĢlevini ayarlamak için aĢağıdaki tabloyu inceleyiniz.  
 

Düğme Yerine Getirilen ĠĢlem 

4.3 Darbe iĢlevini azaltır. 

4.4 Darbe iĢlevini artırır. 

Tablo 4.7: Darbe ayarı 

Seçilebilecek darbe iĢlevleri: Kapalı-500 ms-750 ms-1000 ms 

Monopolar1 kesme modu ayarları sayfasında iken 4.3 ile gösterilen düğmeye 

basılması hâlinde darbe iĢlevi sırasıyla 1000 ms’den 750 ms’ye, ardından 750 ms’den 500 

ms’ye ve son olarak 500 ms’den kapalı konuma değiĢecektir. Kapalı darbe iĢlevi seçiliyken 

4.3 ile gösterilen düğmeye tekrar basılması bir etki oluĢturmayacaktır. 
 

Monopolar1 kesme modu ayarları sayfasında iken 4.4 ile gösterilen düğmeye 

basılması hâlinde darbe iĢlevi sırasıyla kapalıdan 500 ms’ye, ardından 500 ms’den 750 

ms’ye ve son olarak 750 ms’den 1000 ms’ye değiĢecektir.1000 ms darbe iĢlevi seçiliyken 4.4 

ile gösterilen düğmeye tekrar basılması bir etki oluĢturmayacaktır. 
 

4.3. Performans Testleri 
 

Her kullanımdan önce kullanıcı, cihazın ve aksesuarlarının çalıĢmaya uygunluğunu 

kontrol etmelidir. Bu durumu sağlamak için cihaz her açıldığında sırasıyla bir dizi kısa test 

yürüterek herhangi bir hata söz konusuysa sinyal ve hata kodlarıyla bildirir. Bununla birlikte, 

olması muhtemel tüm hatalar otomatik olarak saptanır, belirtilmeyebilir. 
 

4.3.1. Cihaz Açıldıktan Sonra Yürütülen Otomatik Performans Testi 
 

Her açılıĢ sırasında, cihaz otomatik olarak bir performans testi yürütür. Eğer 

performansla ilgili bir hata saptanacak olursa bu hatayı sesli bir sinyalle ve ıĢıklı göstergede 

bir hata kodu ile bildirir. Cihaz, kendisiyle ve kendisine bağlanmıĢ olan aksesuarlarla ilgili 

olarak Ģu performans hatalarını tanımlayabilmektedir. 
 



 

 34 

 Cihazın güç düğmesi açıldığında, ön panelde bir tuĢa basılmıĢ veya bir kısa 

devre olmuĢsa akustik bir sinyal duyulur ve bu durum bir hata kodu ile belirtilir. 

 Cihazın güç düğmesi açıldığında bir hata sonucu el tutamağında kısa devre veya 

düĢük rezistansla baypas olursa (mesela el tutamağında neme bağlı olarak) veya 

yanlıĢlıkla el tutamağındaki düğmeye basılırsa akustik bir sinyal duyulur ve bu 

durum göstergede bir hata kodu ile belirtilir. 

 Cihazın güç düğmesi açıldığında bir hata sonucu ayak pedalında kısa devre olur, 

pedal sıkıĢır veya yanlıĢlıkla basılırsa akustik bir sinyal duyulur ve bu durum 

göstergede bir hata kodu ile belirtilir. 
 

4.3.2. Aktivasyon Sırasında Yürütülen Otomatik Performans Testi 
 

Her aktive edildiğinde cihaz otomatik bir performans testi yürütür. Eğer performansla 

ilgili bir hata saptanacak olursa bu hata sesli bir sinyalle ve ıĢıklı göstergede bir hata kodu ile 

bildirilir. Cihaz, kendisiyle ilgili olarak aksesuarlara bağlanmadan önce aĢağıdaki 

performans hatalarını tanımlayabilmektedir. 
 

4.3.2.1. HF ÇıkıĢ Voltajının Test Edilmesi  
 

Eğer HF çıkıĢ voltajı, kesme veya soft koagülasyon gibi bir mod aktive edildiği esnada 

ayarlanan HF çıkıĢ voltajından sapma gösterirse cihaz görsel ve iĢitsel bir sinyal ile uyarıda 

bulunur. 
 

4.3.2.2. Nötral Elektrodun Otomatik Olarak Test Edilmesi 
 

Aktivasyon esnasında nötral elektrodun bağlantısı kopacak olursa veya kontak direnç 

(sadece bölümlü nötral elektrot için) çok yüksekse cihaz HF jeneratörünü kapatır, akustik bir 

sinyalle uyarıda bulunur ve bu durum göstergede bir hata koduyla belirtilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre elektrokoter cihazlarının kalibrasyonunu yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Elektrokoteri çalıĢtırınız.  Elektrokotere ait teknik servis el 

kitabını kullanınız.  ÇalıĢma testini yapınız. 

 Elektrokoter kalibratörünü çalıĢtırınız. 
 Kalibratör kullanma kılavuzuna 

göre gerekli ayarları yapınız. 
 Kalibratör ayarlarını yapınız. 

Güç Dağılım Testi için  Kullanılan elektrodun (bipolar 

veya monopolar) takılı olmasına 

dikkat ediniz. 

 Yazıcıdan kayıt almadan önce 

cihaza ait bilgiler adı altında 

baĢlık yazdırınız. 

 Elektrokoter kalibratör bağlantısını yapınız. 

 0-max arasında farklı güçlerde elektrokoteri 

çalıĢtırınız ve çıkan değerleri kayıt altına alınız. 

Kaçak Akım Testi (Aktif Elektrot Ġçin) 
 Bağlantıların teknik servis el 

kitabına göre doğru olmasına 

dikkat ediniz. 

 Tüm parametrelerin mutlaka max 

değerde olmasına dikkat ediniz. 

 Elektrokoter kalibratör toprak bağlantısını 

yapınız. 

 Elektrokoterin tüm parametrelerini maksimum 

güç seviyesine ayarlayınız. 

 Kalibratörde kaçak akım test konumunu seçiniz. 

 Test yükünü 200 ohm değerine ayarlayınız.  Kalibratör ve elektrokoterin aynı 

anda tetikleme yapılmasına 

dikkat ediniz.  Elektrokoter ile kalibratörü aynı anda tetikleyiniz. 

 Çıkan kaçak akım değerini not alınız.  Kaçak akım değerinin 

uluslararası standart değerin 

altında olmasına dikkat ediniz. Kaçak  Akım Testi (Nötr Elektrot Ġçin) 

 Gerekli bağlantıları yaparak nötr elektrot için 

iĢlemleri tekrarlayınız. 
 Elektrokoterin tüm parametreleri 

için bu iĢlemin yapılmasına 

dikkat ediniz. 
 Bu iĢlemleri cut, koagulasyon ve bipolar olarak 

yapınız. 

 Çıkan kaçak akım değerini not alınız.  Kaçak akım değeri fazla ise 

cihazı tamir için ayırınız. 

 Kalibrasyon sertifikası için 

“Teknik Organizasyon ve Kayıt” 

modülünden faydalanabilirsiniz. 

 Güç dağılım testi ve kaçak akım testi değerleri 

belirtilen sınırlar içinde ise kalibrasyon sertifikası 

düzenleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Elektrokoteri çalıĢtırabildiniz mi?   

2. ÇalıĢma testini yapabildiniz mi?   

3. Elektrokoter kalibratörünü çalıĢtırabildiniz mi?   

4. Kalibratör ayarlarını yapabildiniz mi?   

5. Güç dağılım testi için elektrokoter kalibratör bağlantısını 

yapabildiniz mi? 
  

6. Güç dağılım testi yapabildiniz mi?   

7. Kalibratörde kaçak akım test konumunu seçebildiniz mi?   

8. Aktif elektrot kaçak akım testi için elektrokoter kalibratör 

bağlantısını yapabildiniz mi? 
  

9. Nötr elektrot kaçak akım testi için elektrokoter kalibratör 

bağlantısını yapabildiniz mi? 
  

10. Güç dağılım testi ve kaçak akım testi için sonuçları 

kaydedebildiniz mi? 
  

11. Güç dağılım testi ve kaçak akım testi uygun ise kalibrasyon 

sertifikası düzenleyebildiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1.   (   ) Elektrokoter cihazının kalibrasyon bölümü Ģifre korumalı olabilir. 
 

2.   (   ) Elektrokoter cihazlarının fonksiyon testleri yapılabilir. 
 

3.   (   ) Elektrokoter cihazlarının çalıĢma testleri yapılamaz. 
 

4.   (   ) Elektrokoter cihazının kalibrasyonu belli zaman aralıklarında yapılmalıdır. 
 

5.   (   ) Elektorkoter cihazlarını fonksiyon ayarları kendi ekranı ve tuĢları üzerinden 

rahatlıkla yapılabilmektedir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda elektrokoter cihazların devre 

kesicilerin arızalarını tespit edebilecek ve giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan hastanelere giderek hastane biyomedikal teknik servisinden 

elektrokoter cihazının devre kesicileri hakkında bilgi alınız. Elde ettiğiniz bilgi 

ve dokümanları rapora dönüĢtürüp sınıf içerisinde arkadaĢlarınız ile tartıĢınız. 

 

5. ELEKTROKOTER CĠHAZLARIN DEVRE 

KESĠCĠLERĠN ARIZALARI 
 

Burada elektrokoter cihazlarının devre kesici arızalarının nasıl bulunacağı örnek alınan 

elektrokoter cihazlarında sorun giderme bölümlerinden anlatılmaya çalıĢılacaktır. 
 

5.1. Hasta Kaçak Akım Koruma Devresi 
 

Elektrokoter hasta kaçak akım koruma devresi, aktif elektrottan çıkıp hasta plağına 

geri dönen akımı sürekli olarak kontrol eder. Hasta plağından geri dönen akımın, aktif 

elektrottan çıkan akımdan daha az olması durumunda çıkıĢ otomatik olarak kesilir ve 

operatör ses ve LCD ekrandaki  “HASTA AġIRI KAÇAK AKIMI” mesajı ile uyarılır. 

Çünkü geri dönmeyen bu akım, yolunu EKG kablosu ve hastaya bağlı diğer transdüserler ve 

hastanın değmiĢ olduğu topraklı metal yüzeylerden tamamlıyor olabilir. Bu da istenmeyen 

yanıklara neden olabilir. 
 

Bu durumda hasta plağının yerinin doğru olup olmadığını, hastaya olan bağlantıları 

kontrol ediniz. EKG elektrotlarını ve hastaya bağlı diğer transdüserleri aktif elektrottan 

mümkün olduğunca uzak bir yere yerleĢtiriniz. Bu durumlarda tekrar çalıĢtırmak için cihazın 

resetlenmesi gerekmektedir. 
 

5.2. AĢırı Güç Koruma Devresi 
 

Hastaya aktarılan güç, ayarlanan güçten daha fazla olursa çıkıĢ otomatik olarak kesilir 

ve operatör ses ve LCD ekranda “AġIRI GÜÇ” mesajı ile uyarılır. Bu durumda cihazı tekrar 

çalıĢtırmak için reset tuĢuna basmamız gerekecektir. 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
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5.3. Devre Kesici Arıza Durumları ve Giderilmesi 
 

Devre kesici arızaları aĢağıda baĢlıklar hâlinde ele alınmıĢtır. 
 

5.3.1. Cihazın ÇalıĢması 
 

Cihaz açma kapama anahtarına basılıp açıldığı zaman 4 saniyede kendini denetleyecek 

(Bu sırada ön panoda bulunan dijital göstergeler sırayla 8 rakamını gösterecek ve LCD 

ekranda “LÜTFEN BEKLEYĠNĠZ KENDĠMĠ DENETLĠYORUM” mesajı görülecektir.), bir 

arıza saptanmadığı takdirde cihaz kullanıma hazır hâle gelecektir. Cihaz kullanıma hazır hâle 

geldiğinde 3 tonlu bir sesle kullanıcıya bildirecektir. Son kullanılan modlar ve çıkıĢ güçleri, 

hafızada saklanıp cihaz açıldığında bu değerlerle yüklenir. AçılıĢtaki bu kendini test iĢlemi 

esnasında veya cihazın çalıĢması sırasında gerçekleĢebilecek olası sorunlar LCD ekranda 

çeĢitli mesajlar ile çıkıĢın kesilmesine neden olur. 
 

 1. Problem: Cihaz hiç çalıĢmıyor; voltaj gelmiyor. 

Nedeni: 

 Cihaz fiĢi takılı değil. 

 Cihaz düğmesi açılmamıĢ. 

 Cihazın arkasında bulunan sigorta yanmıĢ. 

 Prizde elektrik yok. 
 

 2. Problem: Cihazda çıkıĢ yok ya da çıkıĢ kesilmiĢ. 
 

Cihaz LCD ekranda bir alarm mesajı vererek çıkıĢı keser. Mesajın nedenini ortadan 

kaldırıp reset tuĢuna basıldığında cihazın normale dönmesi gerekir. 
 

5.3.2. Alarm Mesajları 
 

 “Hasta plağı takılı değil” mesajı: Hasta plağının hasta ile teması azaldığında 

veya kısa devre olduğunda çıkıĢ otomatik olarak kesilir. Cihazın kabul ettiği 

hasta plağının direnç sahası 20 ile 120 ohm arasındadır. 
 

Nedeni: 

 Hasta plağı cihaza takılı değil, kablosu kopuk veya kısa devre yapmıĢ. 

 Hasta plağının yapıĢkanlığı azalmıĢ, jel kurumuĢ, hastanın hareket etmesi 

veya ettirilmesinden dolayı hasta plağının hastaya teması azalmıĢ olabilir.  

 Kontrol devresi arızalıdır.   
 

Önlemleri 

 Hasta plağını, hastayla temasının yeterli olması için kol ve bacağın 

gövdeye yakın kısımlarına sarmayı tercih ediniz. 

 Bağlantıları kontrol ediniz. 

 Plak kordonu, fiĢi ve hasta plağında aĢırı yıpranma veya görünür bir 

hasarı olup olmadığını inceleyiniz, gerekirse değiĢtiriniz. 

 Önerilen “Disposable” ikili hasta plağı bir kullanımlıktır. Ġkinci kez 

kullanmayınız. 
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 “Hasta plağı kısa devre” mesajı: Hasta plağının plakları arasındaki direncin 

20 ohmun altına düĢtüğünün göstergesidir.  
 

Nedeni: 

 Hasta plağı kablosu kısa devre yapmıĢ. 

 Hasta plağında veya bağlantısında bir problem var. 
 

Önlemler: 

 Bağlantılar ve kabloyu kontrol ediniz. 

 Hasta plağı boyutlarının yeterinden küçük olup olmadığını kontrol ediniz. 
 

 “Hasta aĢırı kaçak akım” mesajı: Hasta plağından geri dönen akım aktif 

elektrottan çıkan akımdan daha azdır. 
 

Nedeni: 

Geri dönmeyen akım yolunu EKG kablosu ve hastaya bağlı diğer transdüserler ve 

hastanın değmiĢ olduğu topraklı yüzeylerden tamamlıyor olabilir. 
 

Önlemler: 

Hasta plağının yerinin doğru olup olmadığını, hastaya olan bağlantıları, soketlerin 

temasını kontrol ediniz. 
 

EKG elektrotlarını ve hastaya bağlı diğer transdüserleri aktif elektrottan mümkün 

olduğunca uzak bir yere yerleĢtiriniz. 
 

 “AĢırı güç” mesajı: Hastaya aktarılan güç, ayarlanan güçten fazla ise çıkıĢ 

kesilir. 
 

Nedeni: 

Cihazdaki elektronik devrelerde rastgele bir sorun olabilir. 
 

Önlemler: 

RESET tuĢuna basıldığında cihazın normale dönmesi gerekir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre elektrokoter cihazlarının devre kesici arızalarını 

tespit ederek gideriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cihazın verdiği arıza kodunu belirleyiniz. 
 Teknik servis el kitabındaki 

açıklamaları dikkate alınız.  Teknik servis el kitabından faydalanarak 

arıza nedenlerini tespit ediniz. 

 Test noktalarında ölçüm yapınız. 
 Cihaz Ģeması üzerinden ölçüm 

noktalarını tespit ediniz. 

 Devre takibi yapınız. 
 Arızalı elemanı aynı değerde olanı ile 

değiĢtirmeye dikkat ediniz. 

 Elektrokoter cihazları devre kesici arızalarını 

gideriniz. 

 Arıza giderildikten sonra mutlaka 

kalibrasyon iĢlemine tabi tutunuz. 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cihazın verdiği arıza kodunu belirleyebildiniz mi?   

2. Arıza koduna göre cihazın arızasını belirleyebildiniz mi?   

3. Test noktalarında ölçüm yapabildiniz mi?   

4. Devre takibi yapabildiniz mi?   

5. Elektrokoter cihazları devre kesici arızalarını giderebildiniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1.   (   ) Elektrokoter cihazının hasta plağı bağlantısı koptuğunda LCD ekranda hata kodu 

belirir. 
 

2.   (   ) Elektrokoter cihazı kullanım sırasında hasta plağından çıkan akım aktif elektrottan 

giren akımdan az olması durumunda devre kesiciler enerjiyi kesmez. 
 

3.   (   ) Hastaya aktarılan güç, ayarlanan güçten daha fazla olursa çıkıĢ otomatik olarak 

kesilir. 
 

4.   (   ) Cihaz her açıldığında kendini test etmez. 
 

5.   (   ) Cihaz çalıĢmıyorsa cihazın sigortası atmıĢ olabilir. 
 

6.   (   ) Devre kesicilerde oluĢan arızalar cihazın yanlıĢ kullanımından kaynaklanabilir. 
 

7.   (   ) Elektrokoter cihazlarında hastaya aktarılan güç, ayarlanan güçten fazla ise devre 

kesiciler devreye girer. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda, elektrokoter cihazlarının yüksek 

frekanslı dalga üretici devre arızalarını tespit edebilecek ve giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan hastanelere giderek hastane biyomedikal teknik servisinden 

elektrokoter cihazlarında meydana gelen arızalar hakkında bilgi alınız. Elde 

ettiğiniz bilgi ve dokümanları rapora dönüĢtürüp sınıf içerisinde arkadaĢlarınız 

ile tartıĢınız. 

 

6. ELEKTROKOTER CĠHAZLARIN 

YÜKSEK FREKANSLI DALGA ÜRETĠCĠ 

DEVRE ARIZALARI 
 

Elektrokoterler, yüksek frekansta bir iĢareti üretip buna gerekli modülasyon 

uyguladıktan sonra yine kontrollü bir genlikte, güvenli bir Ģekilde hastaya uygulamak için 

üretilir. Arıza tayininde devre analizi gereklidir. Devre analizini yapabilmek için sistemin 

çalıĢma prensibini bilmemiz ve devre Ģemasına bakmamız gereklidir. 
 

Cihazın test noktalarına bakılarak ölçü aleti (multimetre), osiloskop yardımı ile 

çıkıĢların doğru olup olmadığına bakılır. 
 

RF sürücüsünde hata olduğu zaman elektrokoter hata mesajı verir. Bu durumda 

cihazın reset düğmesine basılır. Fakat tekrar aynı hatayı verirse arızanın giderilmesi yoluna 

gidilir. Genelde garantisi dolmamıĢ elektrokoter cihazlarının yüksek frekans arızalarında, 

teknik servisin arızayı gidermesi servis el kitaplarında belirtilir. Elektrokoterlerde yüksek 

frekans dalga üreteci elektrokoterin iç yapısında osilatör/modülatör ve sürücü kartında 

bulunur. Yüksek frekanslı iĢaret burada üretilir ve kontrol kartından gelen bilgilere göre 

modüle edildikten sonra çıkıĢ kartına gider. ĠĢte bu kartta oluĢabilecek arıza devre Ģemasına 

bakılarak devre takibi yapılır, elemanların kontrolü sonucunda arızalı olan devre elemanları 

yenisi ile değiĢtirilir.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
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6.1. Muhtemel Arızaları ve Çözüm Yolları 
 

 Rf dalga boyu yok: Direkt çıkıĢlara bakılır ve kontrol paneli kontrol edilir. 

 Rf dalga boyu belirlenenden farklı: Kristal kontrol edilir, varsa CPU kontrol 

paneli kontrol edilir. Aynı zamanda RF sinyalinin sıfırlamasının çalıĢıp 

çalıĢmadığı kontrol edilir. Bu aĢamada test noktaları olan pinlere bakılır. 

 ÇıkıĢ kartında yüksek frekanslı dalga mevcut değil ve çıkıĢ vermiyorsa: 
Osilatörler / modülatörler kontrol edilir. 

 ÇıkıĢ kartında yüksek frekanslı dalga mevcut değilse ve çıkıĢ vermiyorsa: 
Sürücü kartı devre elemanlarına bakılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre elektrokoter cihazlarının yüksek frekanslı dalga 

üretici devre arızalarını tespit ederek bunları gideriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cihazın verdiği arıza kodunu belirleyiniz. 
 Teknik servis el kitabındaki 

açıklamaları dikkate alınız.  Teknik servis el kitabından faydalanarak 

arıza nedenlerini tespit ediniz. 

 Test noktalarında ölçüm yapınız. 
 Cihaz Ģeması üzerinden ölçüm 

noktalarını tespit ediniz. 

 Devre takibi yapınız. 
 Arızalı elemanı aynı değerde olanı ile 

değiĢtirmeye dikkat ediniz. 

 Elektrokoter cihazları yüksek frekanslı dalga 

üreteci devre arızalarını gideriniz. 

 Arıza giderildikten sonra mutlaka 

kalibrasyon iĢlemine tabi tutunuz. 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cihazın verdiği arıza kodunu belirleyebildiniz mi?   

2. Arıza koduna göre cihazın arızasını belirleyebildiniz mi?   

3. Test noktalarında ölçüm yapabildiniz mi?   

4. Devre takibi yapabildiniz mi?   

5. Elektrokoter cihazları yüksek frekanslı dalga üreteci devre 

arızalarını giderebildiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1.   (   ) Yüksek frekanslı iĢaretin üretildiği noktada osilatörler mevcuttur. 
 

2.   (   ) Yüksek frekanslı dalgaların üretildiği noktadan sonra sürücü kartı bulunur. 
 

3.   (   ) Yüksek frekanslı dalganın üretildiği kartta devre takibinin yapılması arızanın 

tespitinde yapılması gereken ilk iĢlemdir. 
 

4.   (   ) Arızalı devre elemanının anlaĢılması için çıplak gözle bakmak yeterlidir. 
 

5.   (   ) Yüksek frekanslı dalganın üretildiği noktada arıza oluĢtuğu zaman cihaz RF sürücü 

hatası mesajı verecektir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda, elektrokoter cihazlarında 

meydana gelen elektrot arızalarını giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan hastanelere giderek hastane biyomedikal teknik servisinden 

elektrokoter cihazlarının elektrotlarında ne tür arızalar oluĢtuğu konusunda bilgi 

edininiz. Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları rapora dönüĢtürüp sınıf içerisinde 

arkadaĢlarınız ile tartıĢınız. 

 

7. ELEKTROKOTER CĠHAZLARIN 

ELEKTROT ARIZALARI 
 

7.1. Elektrokoter Elektrotları 
 

Elektrokoter cihazlarında kullanılan elektrotlar temel olarak iki tanedir. Bunlardan 

birincisi hasta plağı diğer adı ile nötr elektrot, ikincisi aktif elektrottur. 
 

7.1.1. Nötr Elektrot (Hasta Plağı): 
 

Ġdeal nötr elektrot elektrocerrahi sırasında akımı güvenli Ģekilde toplar. Ġki tip hasta 

plağı vardır; birincisi ikili hasta plağı, ikincisi tekli hasta plağıdır. 
 

Nötr elektrot ile hastanın temas yüzeyi, akım yoğunluğunu en aza indirmek ve 

alternatif bölge yanıkları riskini azaltmak amacıyla maksimum yapılmaya çalıĢılmalıdır. 

Nötr elektrot operasyon alanına mümkün olduğunca yakın yerleĢtirilmelidir. Eğer nötr 

elektrot alanındaki ısı artarsa yanmalar oluĢabilir. Son zamanlarda hasta güvenliğini artırmak 

ve nötr elektrot alanındaki yanıkları azaltmak için ikili nötr elektrot kullanılmaktadır. ikili 

nötr elektrot sayesinde uygulama noktasındaki temas kalitesi izlenebilmektedir.  
 

 Ġkili hasta plağı: Bazı cihazlarda kullanılan nötr elektrot tipini nötr elektrot fiĢi 

üzerinde iğne uç vasıtasıyla ayırt eder. Bu bakımdan ikili hasta plağı 

kullanılacaksa nötr elektrot fiĢinin Ģekilde görüldüğü gibi olmasına dikkat edilir.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
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ġekil 7.1: Ġğne uçlu nötr elektrot kablo ucu 

Elektrocerrahi cihazı bu iğne uç sayesinde edindiği nötr elektrot tip bilgisini kullanır. 

Eğer bahsedilen iğne uç mevcutsa ikili hasta plağı mevcut değilse tekli hasta plağının 

kullanıldığı varsayılır, sembol bilgisi aĢağıdaki Ģekilde gösterildiği gibi güncellenir. 

 

ġekil 7.2: Ġkili tekli hasta plağı 

Nötr elektrot görüntüleme sistemi (NGS) ikili hasta plağı ile hasta temas kalitesini 

ölçer. 20 ile 120 ohm aralığı kabul edilebilir, temas kalitesi olarak değerlendirilir. Kullanıcı 

temas kalitesini gösteren seviye kutusu bir ok ile bilgilendirilir. 
 

Ġkili hasta plağı ile ilgili verilebilecek iki uyarı mesajı aĢağıdaki gibidir: 
 

 “Ġkili hasta plağı kısa devre.” mesajı, temas direncinin 20 ohmun altında 

ölçüldüğü durumlardır. 

 “Ġkili hasta plağı takılı değil” mesajı ise temas direncinin 120 ohmun üzerinde 

ölçüldüğü durumlarda görülür. 
 

Yukarıda bahsedilen her iki durumda da kullanıcı ikaz sesi ve mesaj alanında 

gösterilen ikaz mesajı ile uyarılır ve monopolar çıkıĢlar çalıĢmaz. 
 

Ġkili hasta plağı ile iliĢkili olabilecek alarm durumları: 
 

 Monopolar modlarının aktivasyonu sırasında nötr elektrodun bağlı olmaması, 

 Nötr elektrodun hastayla uygun temas hâlinde olmaması, 

 Temas alanının hareket, adezyon kaybı, sıvı birikimi veya kurumuĢ kontak jeli 

nedenleriyle azalması, 

 Hasara uğramıĢ nötr elektrodun aĢırı direnç göstermesidir. 
 

Eğer nötr elektrot fiĢinde iğne ucu olmayan kablo ile ikili hasta plağını kullanıyorsanız 

“Tekli hasta plağı takılı değil ” mesajı görülür. 
 

 Tekli nötr elektrot 
 

Elektrocerrahi cihazı kullanılan nötr elektrot tipini nötr elektrot fiĢi üzerinde bulunan 

iğne uç vasıtasıyla ayırt eder. Bu bakımdan tekli hasta plağı kullanılacaksa nötr elektrot 

fiĢinin Ģekilde gösterildiği gibi iğne ucu olmayan fiĢ olmasına dikkat edilmelidir. 
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ġekil 7.3: Tekli hasta plağı kablo ucu 

Tekli nötr elektrot sembolünün cihazın tekli hasta plağını tanıyıp tanımadığı kontrol 

edilir. Tekli hasta plağının kullanıldığı durumlarda cihazın sadece tekli hasta plağının cihaza 

takılı olup olmadığını ölçtüğünü unutmayınız. Bu sebeple cihaz sadece nötr elektrot 

kablosundaki tellerin kopukluğunu veya bağlantı kabloların temasızlığını algılayabilir. Tekli 

hasta plağının hastayla bağlantısının düzgün kurulması kullanıcının sorumluluğundadır. 0 

ohm ile 20 ohm aralığı tekli hasta plağı için kabul edilebilir temas kalitesi olarak 

değerlendirilir. Tekli hasta plağının algılandığı 20 ohmdan daha yüksek bir direncin 

ölçülmesi durumunda  “Tekli hasta plağı takılı değil!” mesajı bir sesli alarm eĢliğinde 

görüntülenir. Bu durumda monopolar çıkıĢlar çalıĢmaz. Hasta güvenliği için tek kullanımlık 

ikili hasta plağının kullanılması tavsiye edilir.  
 

7.1.2. Aktif Elektrot 
 

Aktif elektrot kesme ve koagulasyon iĢleminin yapıldığı elektrottur. Kesme ve 

koagulasyon iĢlemi çıkıĢ gücü ve uygun aktif elektrot seçimine bağlıdır. Kesme ve 

koagulasyon modlarında çalıĢırken uygun çıkıĢ gücünün ve elektrotun seçimi birçok faktöre 

bağlıdır. Uygun çıkıĢ gücünün seçimi sırasında tecrübe çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Tecrübenin yanı sıra elektrokoter cihazının ve elektrotlarının tanınması da önemlidir. 
 

ÇıkıĢ gücü ve kullanılacak elektrot aĢağıdaki noktalara dikkat edilerek 

seçilmelidir. 
 

 Kesilecek dokunun yapısı: Yağlı veya kıkırdaklı doku, deri veya kas 

dokusundan daha fazla çıkıĢ gücü gerektirir. Sclerotic, fibrotic veya cicatrical 

doku yumuĢak dokudan daha az çıkıĢ gücü gerektirir. 

 Kesilecek dokunun kalınlığı: Aynı elektrot ve aynı kesme hızı kullanıldığında 

kalın dokunun kesilmesi ince dokunun kesilmesine göre daha fazla güç 

gerektirir. 

 Elektrodun hareket hızı: Elektrodun, kesilecek doku üzerinde hızlı hareket 

ettirilmesi yavaĢ hareket ettirilmesine oranla daha fazla çıkıĢ gücü gerektirir. 

 Elektrot seçimi: Ġnce uçlu elektrotlar, kalın uçlu elektrotlara oranla daha az 

çıkıĢ gücü gerektirir. 

 Akımın uygulanma süresi: Uzun süreli uygulanan düĢük değerlerdeki akımlar, 

kısa süre ile uygulanan yüksek değerlerdeki akımlara oranla daha derin bir 

bölgeyi koagüle eder. 

 Kullanılan elektrodun büyüklüğü: Küre elektrotlar iğne uçlu elektrotlara 

oranla daha fazla çıkıĢ gücü gerektirir. Ġstenen derinlikte ve miktarda kesme 

yapabilen en düĢük güç değeri seçildiğinde elektrodun ucunda oluĢacak olan ark 
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da en aza indirilmiĢ olacaktır. Böylece dokunun yanıp kömürleĢmesi önlenmiĢ 

olacaktır. 
 

ÇalıĢacak modun ve çıkıĢ gücünün seçimi operatörden operatöre değiĢebilir. Kesme 

modlarında iğne elektrot, halka elektrot, bıçak elektrot gibi kesiti küçük elektrotlar 

kullanılmalıdır. DeğiĢik türde elektrot seçimi istenen kesme etkisine bağlıdır. 
 

Elektrot arızalarının ilk önde geleni elektrot kablolarında mekanik darbeden dolayı 

elektrot ile cihaz arasında iletimin sağlanamamasıdır. Bu gibi durumlarda elektrot kabloları 

kontrol edilir. Bağlantıları gözden geçirilir. Gerekirse yenisi ile değiĢtirilebilir. Hasta 

plağında oluĢabilen diğer bir tür arıza da elektrot jelinin yetersiz olması, bu gibi durumlarda 

tek kullanımlık olmayan hasta plaklarına uygulama esnasında jelin yeterli miktarda ve doğru 

olarak sürülmesi ile bu arıza ortadan kaldırılabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre elektrokoter cihazlarına ait elektrot arızalarını 

tespit ederek gideriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cihazın elektrotlarını gözle kontrol 

ediniz. 

 Teknik servis el kitabındaki açıklamaları 

dikkate alınız. 

 Kullanılan elektrot giriĢ jaklarını gözle 

kontrol ediniz. 

 Ezik izolesi kesilmiĢ elektrot 

kablolarını değiĢtiriniz. 

 Ölçü aleti ile ölçüm yaparak kopukluk 

olup olmadığını tespit ediniz. 

 Arızalı elektrodu yenisi ile değiĢtiriniz. 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cihazın elektrotlarını kontrol edebildiniz mi?   

2. Elektrotların giriĢ jaklarını kontrol ettiniz mi?   

3. Kopuk kabloları ölçü aleti ile tespit edebildiniz mi?   

4. Arızalı elektrodu yenisi ile değiĢtirebildiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1.   (   ) Elektrokoter hasta plağı iki tiptir. 
 

2.   (   ) Elektrokoter cihazlarında iki adet elektrot bulunmaktadır. 
 

3.   (   ) Elektrokoter cihazları elektrot arızalarının ilki kabloda oluĢan arızadır. 
 

4.   (   ) Aktif elektrodu operatör operasyona göre kendisi belirler. 
 

5.   (   ) Hasta plağında temas yüzeyinde istenen omaj oluĢmadığı zaman cihaz ikaz verir. 
 

6.   (   ) Hasta plağında jel eksikliği temas omaj değerini değiĢtireceği için bu durum 

elektrot arızalarındandır. 
 

7.   (   ) Uygun çıkıĢ gücünün seçimi sırasında tecrübe çok önemli bir rol oynamaktadır. 
 

8.   (   ) Aktif elektrodu oluĢturan hasta plağıdır. 
 

9.   (   ) Kesme ve koagulasyon iĢleminde aktif elektrot olarak hasta plağı kullanılır. 
 

10.   (   ) Koagülasyon iĢleminde yüksek güç gerektirir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda, elektrokoter cihazlarının monitör 

ve görüntü birimi arızlarını giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan hastanelere giderek hastane biyomedikal teknik servisinden 

elektrokoter cihazların monitör ve görüntü birimi arızlarının neler olduğu 

hakkında bilgi edininiz. Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları rapora dönüĢtürüp 

sınıf içerisinde arkadaĢlarınız ile tartıĢınız. 

 

8. ELEKTROKOTER CĠHAZLARIN 

MONĠTÖR VE GÖRÜNTÜ BĠRĠMĠ 

ARIZALARI 
 

8.1. Monitör ve Görüntü Birimi Arızalarında Kullanılan Cihaz ve 

Aletler 
 

 Avometre (Multimetre) 

Tamir sırasında gerekli olan aletlerin baĢında ölçü aleti avometre gelmektedir. Arızalı 

devre elemanı ölçü aleti kullanılarak bulunabilir. Ölçü aletinin direnç, gerilim, akım ölçme 

konumları vardır. Ġstenilen noktalar arasındaki direnç, gerilim ve akım değerleri ölçü aletinin 

propları yardımı ile ölçülür. Aynı zamanda kısa devre kontrolü de yapılabilir. Yarı iletken 

devre elemanlarının sağlamlık kontrolleri yapılmaktadır. 

 

Resim 8.1: Avometre 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
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 Osiloskoplar 

GiriĢ çıkıĢ sinyallerinin izlenmesinde kullanılan osiloskoplar değiĢik hassasiyetlerde 

ve çeĢitli kanallı olarak üretilir. Sinyal takibinde kullanılan bir ölçü aletidir. 

 

Resim 8.2: Osiloskoplar 

 Güç kaynağı 

ÇeĢitli devreleri test etmek amacıyla besleme gerilimi sağlamak için kullanılmaktadır. 

 

Resim 8.3: Güç kaynağı 

 Havya  

Monitör tamiratında çok sıklıkla kullanılan araçların baĢında havya gelmektedir. 

Arızalı parçanın değiĢiminde havya kullanılır. 

 

Resim 8.4: Havya 

8.2. Hata Bulma Metodu  
 

Monitör tamiratında ilk olarak ekranda oluĢan resme bakılır, alıcı blok Ģemasındaki 

arızalı kat bulunarak cihaz ile cihaz Ģeması arasındaki irtibat sağlanmalıdır. Hata bulma 

metodunu sıralarsak renk kontrastı fazla açılmamalıdır, parlaklık ve kontrast normal bir 

değerde tutulmalıdır. Rengin ne olduğu konusunda tereddütleri gidermek için bulunulan yer 

karartılır. KomĢu renk Ģeritlerini örterek arıza tespiti daha kolay yapılabilir. Arıza sayısında 

fazlalık varsa her bir arıza tek tek giderilerek sonuca varılmalıdır.  
 

8.2.1. Statik Ölçme 
 

Monitörde bulunan kat ve devrelerin düzgün bir Ģekilde ölçülerek kontrol edilmesi 

için en az 20 MHz bant geniĢliğine sahip bir osiloskobun ve bir dijital voltmetrenin 

bulunması gereklidir. Ġlk olarak devrelere gelen sinyaller ile devrelerden çıkan sinyaller 
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belirlenir. Yani devre giriĢinde bulunan sinyaller ile devre çıkıĢında meydana gelen sinyaller 

ilk durumlarını korumalıdır. Devre giriĢ ve çıkıĢ sinyallerinde anormal bir değiĢim 

gözleniyorsa arıza tespiti yapılır. 
 

Daha sonra ise devrelerin çıkıĢ sinyalleri ile doğru gerilim değerleri ölçülmelidir. 

Besleme gerilimi normal değerinde olmalıdır. Besleme geriliminde oluĢacak herhangi bir 

değiĢim diğer bütün katları olumsuz etkileyecektir. 
 

8.2.2. Dinamik Ölçme  
 

Bir görüntü sisteminin iĢlevlerinin anlaĢılması için bütün katların tek tek kontrol 

edilmesi gerekir. Bunun için tam bir inceleme yapmak cihazın tamamı üzerinde yapılan 

ölçümler sonucunda cihaz hakkında genel bir bilgi edinilir. Toplam devre çeĢitli parçalara 

ayrılarak yapılacak ölçmenin daha kısa yapılması ve arıza tespitinin daha az zamanda 

yapılarak giderilmesi düĢünülür. Ölçmeler yapılırken belirli noktalar kıstas alınarak ölçülürse 

sonuca gitmek daha kolay olacaktır. 
 

8.2.3. Sinyal Uygulama 
 

ÇeĢitli ölçmeler yapıldıktan sonra arızanın durumu ve bulunduğu devreye göre 

monitöre arıza tespiti için sinyaller uygulanır. Uygulanan sinyallere göre ekranda meydana 

gelen sinyallerin durumuna göre arıza tespiti yapılır. 
 

Sinyal takibinde uygulanan gerilim ve sinyaller uygulanan devre ve arıza durumuna 

göre farklılıklar oluĢturmaktadır.  
 

8.3. Besleme Katı Arızaları 
 

Besleme katı monitörde bulunan bütün katların besleme gerilimlerini sağlar. 

Devrelerde bulunan yarı iletkenlerin çalıĢmaları besleme gerilimine bağlıdır. Tüplü 

cihazlarda tüp ve yarı iletken devre elemanları için besleme gerilimleri ayrı üretilir. 
 

Besleme katı koruması sigortalar yardımı ile yapılır. Güç katının aĢırı akım 

yüklemesinde veya kısa devre durumunda, transistör devresi ve sigorta yardımı ile güç 

devresi kesilir. Besleme geriliminin tekrar çalıĢtırılması sigortanın değiĢtirilmesi ile yapılır. 
 

Besleme katı bağımsız bir bölümden meydana gelir. ÇıkıĢları boĢta çalıĢmaya ve kısa 

devre olmaya karĢı korumalıdır. Transformatör yardımı ile çıkıĢ uçları Ģebekeden yalıtılır. 

ġebekeden alınan gerilim transformatörler yardımı ile istenilen seviyelere indirilerek gerekli 

olan katların beslemesi yapılır. Katlara gönderilen besleme geriliminin kararlı olarak 

üretilmesi istenilen bir durumdur. Gerilimde meydana gelecek dalgalanmalar alıcımızda 

arızalar meydana getirebilir. 10 MHz bant geniĢliğine sahip bir osiloskop yardımı ile alıcıda 

bulunan devrelerin besleme gerilimleri kontrol edilerek arıza tespiti yapılır ve arıza giderilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre elektrokoter cihazlarına ait monitör ve görüntü 

birimi arızalarını tespit ederek bunları gideriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cihazın görüntü birim ünitesini 

gözlemleyiniz. 

 Teknik servis el kitabındaki 

açıklamaları dikkate alınız. 

 Görüntü ünitesi besleme voltajlarını ölçünüz. 

 Ölçülen voltajları teknik servis el kitabındaki 

Ģema değerleri ile karĢılaĢtırınız. 

 Voltajlarda değiĢiklik varsa voltajı uygun 

hâle getiriniz. 

 Voltaj normal ise görüntü ünitesi displeyini 

sökünüz ve yenisini takınız. 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Görüntü ünitesi besleme voltajlarını ölçebildiniz mi?   

2. Ölçülen voltajları teknik servis el kitabındaki Ģema değerleri ile 

karĢılaĢtırabildiniz mi? 
  

3. Voltajlarda değiĢiklik varsa arızalı elemanı bularak uygun hâle 

getirebildiniz mi? 
  

4. Voltaj normal ise görüntü ünitesi displeyini söküp yenisini 

takabildiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 57 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız.  
 

1.   (   ) Elektrokoter cihazlarında tüm fonksiyonların aktif olarak gösterildiği kısım görüntü 

birimi sistemleridir. 
 

2.   (   ) Tamir sırasında gerekli olan aletlerin baĢında ölçü aleti dediğimiz AVOmetre 

gelmektedir. 
 

3.   (   ) Ölçü aleti yardımı ile yarı iletken devre elemanlarının sağlamlık kontrolleri 

yapılmaz. 
 

4.   (   ) GiriĢ çıkıĢ sinyallerinin izlenmesinde kullanılan cihaz osiloskoplardır. 
 

5.   (   ) Güç kaynağı çeĢitli devreleri test etmek amacıyla besleme gerilimi sağlamak için 

kullanılmaktadır. 
 

6.   (   ) Monitör tamiratında çok sıklıkla kullanılan araçların baĢında havya gelmektedir. 
 

7.   (   ) Arıza sayısında fazlalık varsa her bir arıza tek tek giderilerek sonuca varılmalıdır. 
 

8.   (   ) Monitör tamiratında ilk olarak ekranda oluĢan resme bakılır. 
 

9.   (   ) Monitör tamiratında ilk olarak besleme katına bakılır. 
 

10.   (   ) Besleme katı koruması sigortalar yardımı ile yapılır. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda elektrokoter cihazlarının güç ünite 

arızalarını tespit edebilecek ve bunları giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan hastanelere giderek hastane biyomedikal teknik servisinden 

elektrokoter cihazların güç üniteleri hakkında bilgi edininiz. Elde ettiğiniz bilgi 

ve dokümanları rapora dönüĢtürüp sınıf içerisinde arkadaĢlarınız ile tartıĢınız. 

 

9. ELEKTROKOTER CĠHAZLARIN GÜÇ 

ÜNĠTE ARIZALARI 
 

Bu öğrenme faaliyetine baĢlamadan önce “Anahtarlamalı Güç Kaynağı” modülünü 

tekrar inceleyiniz. 
 

9.1. Sigortalar 
 

AĢırı akımlardan ve kendi içerisinde oluĢabilecek herhangi bir durumda cihazı koruma 

amaçlı konulmuĢ devre elemanıdır. Dâhili bir parçanın bozuk olması veya uygun olmayan 

güç beslemesi sigortaya zarar verebilir. Bu durumda sigorta yanar diğer bir tabir ile atar. Bu 

durumda cihaz çalıĢmaz. Bu durumu ortadan kaldırmak için yanan sigorta servis el kitabında 

belirtilen özelliklere sahip yedek bir sigorta ile değiĢtirilir. Bu iĢlem cihazın tekrar çalıĢır 

duruma gelmesini sağlayacaktır. 
 

AĢağıda sigorta değiĢiminin nasıl yapılacağını gösterir resimli anlatıma bakarak 

sigorta değiĢimi hakkında bilgi sahibi olabiliriz. 
 

 Sigorta değiĢimi 
 

Sigortalar, her marka cihaz için farklı biçimlerde ve cihazın içerisinde ulaĢımı kolay 

olacak Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. Sigortaların kontrolü ve değiĢimi için aĢağıdaki prosedürleri 

takip ediniz. 
 

 Sigorta değiĢimi yapmadan önce güç kablosunu cihazdan çıkarınız. 

 AĢağıda gösterildiği gibi sigorta çekmecesinin kilidini uygun bir 

tornavida yardımıyla açarak çekmeceyi çekiniz. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
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ġekil 9.1: Sigorta değiĢimi  

Sigortaları gözle veya ohmmetre yardımı ile kontrol ediniz. 
 

 YanmıĢ sigortaları 250V/4AT tipinde gecikmeli yedek yeni sigortalar ile 

değiĢtiriniz. 

 Sigortaları sigorta çekmecesine yerleĢtiriniz. 

 Sigorta çekmecesini kapatınız. 
 

Yapılan bu iĢlemler sonucunda cihazın yanmıĢ sigortaları değiĢtirilmiĢ olur. 
 

9.2. Doğrultucular 
 

Elektrokoter cihazları Ģehir Ģebeke geriliminde çalıĢan cihazlardır fakat elektronik 

devre elemanları DC akımda çalıĢtıkları için cihaza gelen alternatif akımın doğrultulması 

iĢleminin gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. DüĢük DC gerilimin elde edilmesi için aynı 

zamanda yüksek gerilimin cihaz kontrol devrelerinin çalıĢması için yeterli olan gerilim 

kademelerine düĢürülmesi gerekmektedir. Gerilim düĢürme iĢlemlerini transformatörler 

yapmaktadır. AnlaĢıldığı gibi Ģebekeden gelen yüksek gerilim, transformatör aracılığı ile 

alçak gerilime düĢürülür. Trafo çıkıĢında oluĢan alçak gerilim olmasına rağmen alternatif 

akımdır. Bu esnada düĢük gerilim değerindeki alternatif akımın doğrultulması 

gerekmektedir. Bu safhada köprü tipi doğrultma gerekmektedir. Burada asıl doğrultma 

iĢlemini diyotlar gerçekleĢtirmektedir. Köprü tipi doğrultmada 4 adet diyot kullanılır.  
 

Diyotların tek yönde akım geçirme özelliğinden yararlanılarak akımın hep aynı yönde 

akması sağlanır ve bu Ģekilde doğru akım elde edilmiĢ olur. Elde edilen bu doğru akımın 

filtre edilmesi gerekmektedir. Filtre iĢleminde ise büyük kapasitede kondansatörler 

kullanılmaktadır. Kondansatör filtre durumunda çıkıĢa paralel bağlanır. Bu anlatılanlardan da 

anlaĢılacağı gibi doğrultucularda oluĢabilecek arızalar Ģunlardır: 
 

 Diyotlar arızalı olabilir. Arızalı olan diyotların tespitini avometre kullanarak 

yapabiliriz. Arızalı diyotu tespit ettiğimizde yenisi ile değiĢtirmemiz yeterli 

olacaktır. 

 Transformatör arızalı olabilir. Trafonun arızalı olup olmadığı yapılan ölçümler 

sonucunda anlaĢılabilir. Trafo çıkıĢ gerilim değeri bilindiği için giriĢe gerilim 

uygulanır, çıkıĢın gerilim ölçümü bir voltmetre aracılığı ile yapılır. ÇıkıĢ 

ölçümünde gerilim yok ise transformatör yenisi ile değiĢtirilir. 
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 Kondansatör arızalı olabilir. Ölçümlerde çıkıĢ gerilimi görülür fakat filtre 

edilmediği için gerilim dalgalanmalarından dolayı cihaz anormal çalıĢır. Bu 

durumda filtre kondansatörlerin sağlamlık testi yapılır ve arızalı kondansatörler 

yenileri ile değiĢtirilir. 

 Akım yollarında çatlaklar olabilir. Bu tüm arıza durumlarında kontrol edilmesi 

gereken bir durumdur. 
 

Tüm bu arızalı durumlarda eleman değiĢtirilmesi gerektiğinde havya kullanılarak 

değiĢtirme iĢlemi gerçekleĢtirilir.  
 

9.3. Bataryalar 
 

Elektrokoter uygulama esnasında oluĢabilecek elektrik kesintisine karĢı cihaza ek 

olarak batarya bağlanabilmektedir. Enerji kesintisi durumunda cihaz, bataryası üzerinden 

çalıĢmaya baĢlar. Fakat günümüzde özel ve kamu hastanelerinin tamamında kesintisiz güç 

kaynakları mevcuttur. Hayati önem taĢıyan hastane birimleri (ameliyathane ve yoğun bakım 

gibi) kesintisiz güç kaynağı ile beslenir ya da cihazların kendi bataryaları üzerinden 

çalıĢtırılmaları sağlanır. Bataryalarda oluĢan en büyük arıza bataryaların Ģarj sistemlerinin 

arızalanması sonucunda batarya Ģarjlarının gerçekleĢmemesi ya da bataryaların çalıĢma 

ömrünü doldurması sonucunda cihazın acil durumlarda çalıĢmamasıdır. Teknik personelin 

cihaz bataryalarını belirli aralıklarla sağlamlık kontrollerini yapması gerekmektedir. Batarya 

Ģarj devresi arızalanması durumunda devrede bulunan elemanlar kontrol edilerek arızalı 

devre elemanları tespit edilerek yenisi ile değiĢtirilir ve arıza giderilmiĢ olur. Ömrünü 

tamamlamıĢ bataryalar yenileriyle değiĢtirilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre elektrokoter cihazlarının güç üniteleri arızalarını 

tespit ederek bunları gideriniz. 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cihaz giriĢindeki güç ünitesi giriĢ (Ģebeke) 

gerilimini ölçünüz. 

 Ölçü aletini uygun kademede 

kullanmaya dikkat ediniz. 

 GiriĢ gerilimi yoksa besleme kablosu, 

anahtar, sigorta sağlamlık kontrolü yapınız. 

 Uygun değerde sigorta olmasına dikkat 

ediniz. 

 Güç ünitesi çıkıĢ gerilimlerini ölçünüz. 

 Cihaza ait teknik servis el kitabındaki 

talimatlara uyunuz. 

 ÇıkıĢ gerilimleri yoksa güç ünitesinde 

kopukluk, soğuk lehim olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Güç ünitesi devre Ģemasını inceleyiniz. 

 Güç ünitesi giriĢinden baĢlayarak çıkıĢına 

doğru gerilim ve eleman kontrolü yapınız. 
 

 Transformatör–doğrultma–filtre-regüle 

sırasına göre ölçüm yapabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 62 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cihaz giriĢindeki güç ünitesi giriĢ (Ģebeke) gerilimini ölçebildiniz 

mi? 

  

2. Besleme kablosu, anahtar, sigorta sağlamlık kontrolünü yaptınız 

mı? 

  

3. Güç ünitesi çıkıĢ gerilimlerini ölçebildiniz mi? 
  

4. Güç ünitesi devre Ģemasını incelediniz mi? 
  

5. Güç ünitesi giriĢinden baĢlayarak çıkıĢına doğru gerilim ve eleman 

kontrolü yaptınız mı? 

  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1.   (   ) Elektrokoter cihazlarını aĢırı akımlara karĢı koruyan devre elemanı sigortadır. 
 

2.   (   ) Dâhilî bir parçanın bozuk olması veya uygun olmayan güç beslemesi sigortaya 

zarar vermez. 
 

3.   (   ) Sigorta değiĢimi yapmadan önce güç kablosunu cihazdan çıkarmalıyız. 
 

4.   (   ) YanmıĢ sigortaları herhangi bir yeni sigorta ile değiĢtirebiliriz. 
 

5.   (   ) Doğrultucularda en sık karĢılaĢılan arızalardan bir tanesi diyot arızalarıdır. 
 

6.   (   ) Doğrultucularda en sık rastlanan arızalardan bir tanesi filtre kondansatör arızasıdır. 
 

7.   (   ) Doğrultucularda en sık rastlanan arızalardan bir tanesi transformatör arızasıdır.  
 

8.   (   ) Batarya dolumunu sağlayan batarya Ģarj devresidir. 
 

9.   (   ) Bataryaların kullanım ömrü sınırsızdır. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Elektrocerrahi aleti aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Koagülasyon 

B) Kesme 

C) Elektrokoter 

D) Batarya 
 

2. Kesme ve koagülasyon iĢleminin yapıldığı cihaz aĢağıdakilerden hangidir? 

A) Testere 

B) Bıçak 

C) Havya 

D) Elektrokoter 
 

3. Elektrokoter cihazlarının elektrotları aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Hasta plağı- Aktif elektrot 

B) Vakum elektrot- Kıskaçlı elektrot 

C) YapıĢkanlı elektrot- Kelepçeli elektrot 

D) Deri altı elektrot- Yassı elektrot 
 

4. Elektrokoter cihazında çıkıĢ gücünün seçimi aĢağıdakilerden hangisine bağlıdır? 

A) Cihaz özelliğine 

B) ġebeke gerilimine 

C) Batarya gücüne 

D) Operatörün tecrübesine 
 

5. AĢağıdaki elektrotlardan hangisi kesiti oldukça küçük olan elektrottur? 

A) Küre elektrot 

B) Ġğne elektrot 

C) Bıçak elektrot 

D) GeniĢ çaplı elektrot 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi nötr elektrottur? 

A) Tekli elektrot 

B) Bıçak Elektrot 

C) Ġğne elektrot 

D) Küre elektrot. 
 

7. AĢağıdakilerden hangisi elektrokoter parçası değildir? 

A) CPU 

B) Aktif elektrot 

C) Photic lamp 

D) Nötr elektrot 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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8. Elektrokoter cihazlarının sterilizasyon yöntemi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Gaz 

B) Flash 

C) Ultrason 

D) Otoklav 
 

9. AĢağıdaki dokulardan hangisinde elektrokoter uygulaması yapılacağı zaman yüksek 

çıkıĢ gücüne ihtiyaç duyulur? 

A) Deri 

B) Kas 

C) Parmak kasları 

D) Yağlı doku 
 

10. AĢağıdakilerden hangisi aktif elektrot seçiminde dikkat edilecek hususlardan biri 

değildir? 

A) Elektrodun hareket hızı 

B) Akımın uygulanma süresi 

C) Kesilecek dokunun kalınlığı 

D) Elektrokoter çalıĢma gerilimi 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1  Doğru 

2  Doğru 

3   YanlıĢ 

4   YanlıĢ 

5   YanlıĢ 

6   YanlıĢ 

7  Doğru 

8   YanlıĢ 

9   YanlıĢ 

10   YanlıĢ 

11  Doğru 

12  Doğru 

13  Doğru 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1  Doğru 

2   YanlıĢ 

3   YanlıĢ 

4  Doğru 

5  Doğru 

6  Doğru 

7  Doğru 

8  Doğru 

9  Doğru 

10  Doğru 

11  Doğru 

12   YanlıĢ 

13  Doğru 

14   YanlıĢ 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1  Doğru 

2   YanlıĢ 

3   YanlıĢ 

4  Doğru 

5  Doğru 

6   YanlıĢ 

7   YanlıĢ 

8  Doğru 

9  Doğru 

10  Doğru 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1  Doğru 

2  Doğru 

3   YanlıĢ 

4  Doğru 

5  Doğru 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1  Doğru 

2   YanlıĢ 

3  Doğru 

4   YanlıĢ 

5  Doğru 

6  Doğru 

7  Doğru 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

1  Doğru 

2  Doğru 

3  Doğru 

4   YanlıĢ 

5  Doğru 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 
 

1  Doğru 

2  Doğru 

3  Doğru 

4  Doğru 

5  Doğru 

6  Doğru 

7  Doğru 

8   YanlıĢ 

9   YanlıĢ 

10  Doğru 
 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-8’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
 

1  Doğru 

2  Doğru 

3   YanlıĢ 

4  Doğru 

5  Doğru 

6  Doğru 

7  Doğru 

8  Doğru 

9   YanlıĢ 

10  Doğru 
 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-9’UN CEVAP ANAHTARI 

 
 

1  Doğru 

2   YanlıĢ 

3  Doğru 

4   YanlıĢ 

5  Doğru 

6  Doğru 

7  Doğru 

8  Doğru 

9   YanlıĢ 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 
 

1  C 

2  D 

3  A 

4  D 

5  B 

6  A 

7  C 

8  D 

9  D 

10  D 
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KAYNAKÇA 
 

 Farklı tip ve markalardaki elektrokoter cihazı servis ve kurulum el kitapları 

 Farklı tip ve markalardaki elektrokoter cihazı firma katalogları   

 Farklı tip ve markalardaki elektrokoter cihazı kullanıcı kılavuzları 

 Yavuz Selim Devlet Hastanesi, Ġstanbul, 2010  

 www biyomedikal org, 2010  

 www gata edu tr, 2010  

 www gazi edu tr, 2010  

 www ogu edu tr, 2010  

 http://www wıkıpedıa org, 2010  

 

 

KAYNAKÇA 

http://www.biyomedikal.org/
http://www.gata.edu.tr/
http://www.gazi.edu.tr/
http://www.ogu.edu.tr/
http://www.wikipedia.org/

