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Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları
Hiperbarik Oksijen Tedavi Cihazları
Hiperbarik oksijen tedavi cihazları ile ilgili bakım, onarım ve
kalibrasyonu ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.
40 / 32
Ameliyathane ve yoğun bakım, acil servis ve hasta nakil
araçları, Medikal Gazlar ile alan ortak modüllerinde başarılı
olmak
Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarına tamir, bakım ve
kalibrasyon tekniklerini uygulamak
Genel Amaç
Teknik ve idari şartnameler, kurumsal yönetmelikler ve
yönergeler, cihazın marka modelinin CE marking
direktifleri (Directive 93/68/EEC), TS 4535 EN 60601–1
(Elektrikli Tıbbi Cihazlar Bölüm–1 Genel Güvenlik
Kuralları), TS 4535 EN 60601–1–2 (Elektromanyetik
uyumluluk), TS EN 61000–4–3, TS EN 61000–4–4
standartları dâhilinde gerekli ortam sağlandığında
hiperbarik oksijen tedavi ünitelerinin kurulumunu tamir,
bakım ve kalibrasyonunu yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarını seçebileceksiniz.
2. Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarının kurulumunu
yapabileceksiniz.
3. Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarının periyodik
bakımlarını yapabileceksiniz.
4. Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarının kalibrasyonu
yapabileceksiniz.
5. Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarının olası arızalarını
giderebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Hiperbarik oksijen tedavi cihazı, demo cihazlar gerilimi
ayarlanabilir AC ve DC güç kaynakları, devre analizi yapabilecek
eğri izleyici ve osiloskoplar, ısıölçerler, gerilimölçer, akımölçerler
Ortam: Yaşam destek ve tedavi cihazları dal atölyesi, hastanelerin
biyomedikal teknik servisleri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Balık adamların/dalgıçların likit oksijen soluması sonucu halk arasında vurgun yeme
olarak adlandırılan olay nedeniyle yaşam fonksiyonları sekteye uğrar. Yükseklere tırmanan
dağcıların oksijen yetersizliği sonucu yükseklik hastalığına yakalanarak yaşam fonksiyonları
tehlikeye girebilir. Bunların dışında şeker hastalarının ya da kanserli yaraları bulunan
kişilerin yaralarının iyileşmesi normal şartlarda oldukça uzun sürer, hatta yaşamlarını tehdit
edecek boyutlara ulaşabilir.
Bu kişilerin yaşama tutunabilmesi için bazen özel donanımlara ya da cihazlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Hiperbarik oksijen tedavi cihazları gemilerde, balık adam yetiştirme
merkezlerinde ve belli başlı hastanelerde akut tedavi ya da rutin tedavi amacıyla kullanılan
oldukça gelişmiş teknik özelliklere sahip cihazlardır.
Biyomedikal cihazların tamamına yakın bir kısmı, elektrik kesintisinin kabul
edilemez olması nedeniyle kesintisiz güç kaynakları üzerinden çalıştırılmaktadır. Bu modüle
başlamadan kesintisiz güç kaynakları hakkında bilgi edinmeniz uygulama yaparken sizlere
oldukça önemli kolaylıklar sağlayacaktır.
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile hiperbarik oksijen tedavi
cihazlarını tanıyacak, bu cihazların kalibrasyonunu yapabilecek, muhtelif arızalarını tespit
edip arızalarını giderebilecek ve rutin bakımlarını yaparak uygulama sonuçlarını hayata
geçirebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarını seçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarının, çalışmasını ve kullanım amacını
araştırınız.
Katalog bilgilerini inceleyiniz.
Hastane ya da sağlık kuruluşlarının hiperbarik oksijen tedavi cihazında istediği
özellikleri araştırınız.
Araştırma işlemleri için internet ortamı ve bölümünüzdeki orijinal hiperbarik
oksijen tedavi cihazları ve/veya demo cihazlarını inceleyiniz, kullanım alanı ve
amaçları için bu elemanları kullanan kişilerden ön bilgi edininiz.
Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

1. HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZLARI
Ortam hava şartlarından izole edilmiş, içindeki hava basıncı değiştirilebilir, basınca
dayanıklı malzemelerden, bir ya da birden çok hastanın içinde bulunabileceği şekilde imal
edilmiş, yaşam destek üniteleri ile donatılmış sağlık kabinleri olarak tanımlanabilir.

1.1. Hiperbarik Oksijen Tedavi Cihazı Teknik Bilgileri
Cihaz 220 V ya da 380 V 50 Hz şehir şebeke voltajı ve batarya ile çalışır. Batarya ile
çalışabilmesi cihazın her türlü koşulda kullanılmasını sağlar. Şarjlı batarya ile en az 8 saat
çalışabilmektedir. Cihaz üzerinde hasta gözlem penceresi, hastaya verilmesi gerekli tıbbi
materyalin alınıp verilmesi amacıyla iki contalı kapakla donatılmış servis penceresi,
haberleşmeyi sağlayan ses sistemi, iç ışıklandırma sistemi, içerdeki basıncı ayarlama kontrol
ünitesi, basınç giriş çıkış ventilleri, oksijen giriş ve içerdeki karbondioksit çıkış ventilleri,
hasta ya da hastayı kontrol eden sağlık personelinin girip çıkması sırasında iç basıncın
değişmemesi için iki bölümlü giriş kapağı bulunur. Cihaz üzerindeki yazıcı her seans
sonrasında otomatik olarak kayıt yapmakta ve uygulanan basınç ve oksijen miktarı, tarih,
saat vb. bilgiler kayıt altına alınmaktadır. Cihaz normal ve senkronize olarak hiperbarik
oksijen tedavi işlemi yapabilmektedir. Hastaya uygulanan oksijen miktarı genellikle %
100’lük oksijen olup uygulanan basınç 2 atü(atmosfer) ila 6 atü arasında seçilebilmektedir.

3

Resim 1.1: Gemilerde kullanılan tek kişilik iki kısımlı hiperbarik basınç odası

Resim 1.2: Giriş ve bekleme kabini kontrol paneli

Dekomprasyon ya da hava embolisine girmiş hastaların tedavisinde hasta yanında
genellikle sağlık ekibi bulunacağından kabin içi hastanın yatabileceği ve en az bir sağlık
personelinin hasta başında bulunabileceği şekilde ve çift basınç odalı olarak tasarlanır.
Resim l.3’te hasta kabininde sağlık personeli ve hasta görülmektedir. Ancak görevli sağlık
ekibi hastaya müdahale sırasında hastayla aynı risklere maruz kalır. Bu nedenle sık sık
değiştirilmesi gerekir. Çift basınç odası, sağlık personelinin değişimi sırasında, hasta
odasındaki basınç ile dış basıncın eşitlenmesinde önemlidir. Değişim şu şekilde gerçekleşir:
Yedek personel değişim odasına alınır. Hasta kabini ve değişim odası basıncı eşitlenir.
Aradaki contalı kapak açılır. Yedek personel hasta başına, hasta başındaki personel değişim
odasına geçer. Değişim odası basıncı normal atmosfer basıncına eşitlenir. Personel dışarı
alınır.

Resim 1.3: Hasta kabininde hasta ve sağlık personeli
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1.2. Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Tarihçesi
Hiperbarik odalar en az 300 yıldır tanınmakta olup zaman zaman kullanılmıştır.
1664’te Hershaw ateşli ve inflamatuvar hastalıkları elle çalıştırılan bir körüğe bağlı
küçük odalarda tedavi etmiştir. 1850’lerde sıkıştırılmış hava bulunan odalar Avrupa’da
çoğalmaya başlamıştır. Bir süre sonra bunlar hastalıklarda gelişigüzel kullanılmaya
başlandığından güvenilir olmaktan çıkmıştır.
Dekompresyon hastalığı (vurgun) bulunan ilk olguların 1840’ların ortalarında
Fransa’da tedavi edilmeye başlandığı sanılmaktadır. Ancak bu ilk olgular dalgıç değil,
sıkıştırılmış hava ortamında çalışan maden kömürü işçileriydi. Tedavileri de
sıkıştırılmış hava içeren odalarda yapılmaktaydı. Bu tedaviye literatürde ilk kez 1954’te
Pol ve Wattel tarafından değinilmiştir. Su altı köprülerinde ve tünel yapımı sırasında su
altı odalarının kullanılması, 19. yüzyılda çoğalmaya başlamıştır. Dekompresyon
hastalığına bağlı yüksek mortalite ve morbiditeye rağmen yüzyılın sonuna kadar
rekompresyon odaları kullanılmamıştır. St. Louis’deki Eads köprüsü projesi sırasında
(1869–1883) aynı nedenle 110 yetişkinin öldüğü kaydedilmiştir. 1889’da Hudson nehri
tüneli projesi uygulanırken işçilerin % 25’i ölünce, şirket rekompresyon odasını gündeme
getirmiş ve bu uygulama sonucunda 120 kişiden yalnızca 2’si ölmüştür. Hiperbarik
odaların dekompresyon hastalığındaki rutin kullanımına ilişkin ilk kayıt budur. 1924–
1926 arasında uygulama yöntemi Amerikan donanmasında geliştirilmiş ve
yasallaştırılmıştır.

Resim 1.4: Hasta sedyesi ve sağlık personelinin oturma ünitesi

Basınçlı oksijeni ilk kez kullananlar ise 1930’lu yıllarda Yarborough ve Behnke
olmuştur. Oksijen zehirlenmesinden korkulduğu için uzun yıllar bu tedavi
benimsenmemiştir. 1964’te basınçlı oksijen Amerikan donanmasının tedavi protokolü
kapsamına alınmıştır. Bu tedavi modelinin ilk modern uygulamaları yaklaşık 30 yıl önce
başlatılmıştır. İlk araştırmalar, 1960’ta Boerema ve arkadaşlarının fle-botorni uygulanan
köpekleri hiperbarik oksijen tedavisiyle yaşatmaları ve 1961’de Brummelkamp ve
arkadaşlarının clostridium infeksiyonu bulunan hastaları HBOT ile başarıyla tedavi
etmeleridir. Son yıllarda HBOT’nin klinik etkinliği ve uygulama alanları belirlenmeye
başlamıştır.
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Resim 1.5: Giriş kabini basınç eşitleme bekleme ünitesi

Resim 1.6: Hasta kabini kontrol paneli

Resim 1.7. a: Çift kapaklı servis penceresi
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Resim 1.7. b: Çift kapaklı servis penceresi

Resim 1. 8: Hasta gözlem penceresi

1.3. Fizyoloji
Deniz seviyesindeki basınç, l atmosfer basıncıdır (ATA: Atmosphere absolute).
Her 10 metre derinlikte basınç l ATA kadar artar. Boyle Kanunu’na göre ideal bir gazın
basıncı ile hacmi ters orantılıdır (PV=K). Dalgıç su yüzüne çıkmakta iken basınç
azalacağından akciğerlerindeki gaz genişler. Örneğin, 3 ATA derinliğe dalınmış iken
derin bir nefes alarak hızla yükseldiğinde akciğerdeki hava aniden genişleyerek rupture
yol açabilir. Bunun sonucunda hava doğrudan bir pulmoner vene, oradan kalbe, oradan
da serebral dolaşıma geçerek serebral hava embolisine yol açar. Basınç arttığında hacim
azalacağından hasta hiperbarik odaya alındığında ve oksijen verildiğinde azot
temizlenecek ve hava kabarcığının çapı küçülecektir.
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Yüksek basınç odalarının fizyolojisini açıklayan bir diğer fizik kuralı da Henry
yasasıdır. Buna göre bir sıvıda çözünmüş olan gazın miktarı, o gazın parsiyel basıncıyla
doğru orantılıdır [c= n(Pg)]. Örneğin, gazoz veya soda şişelerinde büyük miktarda
çözünmüş yüksek basınçlı CO2 bulunur. Şişe aniden açıldığında içindeki basınç da hızla
azalacağından çok sayıda kabarcık yüzeye çıkar.

Resim 1.9.a: Portatif kullanımda oksijen tüpleri

Resim 1.9.b: Portatif kullanımda oksijen tüpleri

Bu yasalar, dekompresyon hastalığını açıklamaktadır. Suyun derinliklerinde dalgıcın
solumakta olduğu yüksek basınçlı havadaki azot, hızla su yüzüne çıkıldığında kabarcıklar
hâlinde dolaşıma karışır. Yüksek basınçlı odalarda rekompresyonun sağlanmasıyla bu
kabarcıkların çapı küçülerek dekompresyon kontrol edilmiş olur.
Fizyolojik olarak hiperoksinin birçok başka etkisi de vardır. Hunt ve diğer araştırmacılar, yarada oksijen basıncının artmasıyla iyileşmenin ve enfeksiyonun gerilemesinin
hızlandığını göstermişlerdir. Hiperoksi, angiogenezis, fibroblast proliferasyonunu, kollajen
yapımını, epitelizasyonu ve lökositlerin bakterileri öldürme kapasitesini arttırmaktadır.
Angiogenezis, fibroblast ve makrofajların uyarılması açısından aralıklı hiperoksi daha
etkilidir. Hiperoksi vazokonstriksiyon da yapar.
Vazokonstriksiyon, parçalanma ve doku hasarının olduğu tablolarda ödemi azaltarak
kas dokusunun yeterince oksijenlenebilmesini sağlar. Yüksek basınçlı oksijen, karbon
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hidrojen sülfit ve karbon tetrakloride karşı antitoksin etkisi yapar. Bunun yanı sıra genel
antibakteriyel etkisiyle anaerob enfeksiyonlarda yarar sağlar ve deneysel olarak
antibiyotiklerin etkisini arttırır.


Basınç odalarının risk ve komplikasyonları

Yangın

Klostrofobi

Orta kulakta baro travma

MSS’de oksijenin toksik etkisine bağlı olarak konvülsiyon

Subakut pulmoner oksijen zehirlenmesi

Oküler yan etkiler (katarakt ve miyopi)



HBOT’nin etkileri

Doku hipoksisini giderir.

Anaerob organizmaların spor ve endotoksin oluşturma yeteneğini azaltır.

Dokuda angiogenezisi ve fibroblast proliferasyonunu uyarır.

Makrofaj aktivasyonunu sağlar ve kollajen sentezini uyarır.

PNL'lerin bakterileri öldürme yeteneğini arttırır.

Karbon monoksit, siyanür, hidrojen sülfit ve karbon tetrakloridin
toksisitesini baskılar.



Uygulama alanları

Gaz embolisi

Dekompresyon hastalığı

Karbon monoksit zehirlenmesi

Gazlı kangren (Clostridium infeksiyonu)

Siyanür zehirlenmesi

Yaralanmalar, akut travmatik iskemi

Tedaviye refrakter yaralar

Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları

Kronik refrakter osteomiyelit

Osteoradyonekroz

Radyasyona bağlı sistit 12. deri greft ve flapları

Termal yanıklar

Karadul örümceği sokması

1.4. Hiperbarik Oksijen Odaları İle İlgili Yönetmelik


Basınç kabinleri

Madde 16: Filtre edilmiş, solunabilir hava ile basınç altına alınan akrilik, çelik veya
alüminyum gövdeli tek ve çok kişilik basınç kabinlerinde

Basınç kabini yanmaz boya ile boyanmış ve içindeki tüm malzemeler ile
tefrişat zor yanar materyalden imal edilmiş,
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Basınç kabinindeki tüm kablolar teflondan, silikondan veya benzeri
materyalden imal edilmiş,
Bir maske veya başlık (her kişiye bir adet olacak şekilde) ile solunan
ekspire edilen oksijeni, basınç kabini içinden bina dışına kadar atabilen
kapalı bir oksijen egzost sistemi,
Hasta giriş için bir sedyenin rahatça geçebileceği, kolay açılıp
kapanabilen en az 50 cm çapında bir kapak,
Basınç kabini ile dışarı arasında bağlantı için çift yönlü çalışabilen, tedavi
sırasında içerinin sürekli dinlenebilmesini sağlayan elektrik kesilmesinde
bile çalışabilecek diyafon sistemi,
Tüm hastaların dışarıdan rahatlıkla izlenmesi için ön bölmede birer, ana
bölmede en az ikişer tane olmak üzere (iki tarafta ayrı ayrı olmak üzere
her 1 metre için bir adet ve en az 20 cm çapında) yeterli sayıda lumboz,
Soğuk ışık kaynağıyla veya harici olarak ön bölmede bir, ana bölmede en
az iki odaktan yapılan genel aydınlatma sistemi,
Basınç kabini içinde oksijen yüzdesini, sıcaklığı, derinliği ve zamanı
gösteren bir panel ve sıcaklığın belli değerler arasında tutulmasını
sağlayan ısıtma ve soğutma sistemi,
Kontrol paneli üzerinde her iki bölme için ayrı ayrı olmak üzere derinliği,
zamanı, oksijen yüzdesini, sıcaklığı, gösteren göstergeler ile depo hava ve
oksijen basınçlarını gösteren göstergeler, her iki bölmeyi ayrı ayrı kontrol
edebilecek vana sistemi, acil ikaz lambası, acil ikaz düğmesi, yangın
söndürme sistemi vanası, ana oksijen devresi vanası, komünikasyon
düzeneği,
Basınç kabinine hava girişi ve çıkışı uçlarında etkin susturucular ile acil
durumlarda içerideki havayı boşaltacak vana sistemi,
Basınç odalarında oksijen % 22’yi geçtiğinde sesli ve ışıklı uyarı
düzeneği ve oksijen devresinden hava verecek otomatik veya manuel
düzenek,
Basınç kabini içinde serbest akış oksijen sisteminin oksijeni de diğerleri
gibi kapalı bir oksijen egzoz sistemi ile bina dışına atılmayı sağlayan
sistem olmalıdır.
Basınç kabini içindeki tüm kablolar, oturma koltukları, tekstil ürünleri
gibi bulunan malzemeler silikon, teflondan veya benzeri yanmaz
materyalden imal edilmiş olmalı ve bu konuda TSE standartlarına
uyulmalıdır.
Basınç kabininin ısıtma ve soğutma işlemlerinde kullanılacak olan basınç
kabinindeki fan maksimum 12 volt ile çalışmalı ve fırçasız tip olmalıdır.
Basınç kabini içinden ve kontrol panelinden kumanda edilebilecek ve
dakikada 100 feet çıkış sağlayabilecek acil çıkış valfı,
Basınç kabini içinde her bölmede kolay ulaşılabilir bir yerde ve kontrol
panelinde sesli ve ışıklı acil ikaz düğmesi,
Tüm oksijen sistemi, oksijen overdump/egzoz sistemindeki negatif fark
basıncının 60 milibarı geçmesini engelleyecek emniyet regülatörleriyle
donatılmış,
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Kompresörlerin kurutucu ve filtre sistemleri ve ayrıca basınç kabininin
hacmi ile orantılı bir hava destek sisteminin yeterliliği
onaylanmış olmalıdır.

Resim 1.10: Hiperbarik kompresör havalandırma ünitesi



Ayrıca çok kişilik (multiplace) basınç kabinlerinde yukarıda belirtilenlere
ilave olarak
o
Basınç kabini en az 180 cm çapında, her hasta için en az 45 cm
genişliğinde düzenlenmiş oturma alanı ve oda içindeki sağlık
personeli için katlanabilir oturak kabindeki her kişi için minimum
3 m3 hacmi,
o
Basınç odasında oturan sağlık personeli ve hastaların durumunu
görüntüleyen ve izlenmesini sağlayan kamera sistemi,
o
Her koltuk hizasına gelecek şekilde yeterli güçte aydınlatılmış
ortam,
o
Basınç kabinlerinde ön bölmede bir, ana bölmede en az iki adet
basınç altında çalışabilen yangın söndürücü veya yağmurlama
sistemine bağlı olarak her bölmede el ile kumanda edilebilen bir
hortum, ayrıca ön bölmede bir, ana bölmede iki adet yangın
battaniyesi olmalıdır.
o
Çok kişilik basınç kabinlerinin kontrol konsolunda acil durum
kontrolü olanağı bulunmalıdır. Bu sayede ön ve ana bölmelerin
basınç kontrolleri %100 oksijenden havaya geçebilme ve ana
bölmenin havalandırılması yapılabilmelidir.
o
Ana bölme üzerinde yer alan çift taraflı açılabilen kapak sistemine
sahip ilaç bölmesi,
o
Hastaların tümünün kontrol paneli üzerinden görülmesini
sağlayabilecek sayıda monitör sistemi ile bu görüntülerin
kaydedilmesini sağlayacak video donanımı,
o
Ana bölmede tıbbi malzemenin konulacağı çelikten mamul bir
dolap olmalıdır.
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Resim 1.11: Hiperbarik oksijen tüpleri



Basınç kabinlerindeki boru devreleri

Madde 17: Basınç kabinlerindeki tüm boru devreleri fonksiyonlarına ve akış yönüne
doğru aşağıda belirtildiği şekilde boyanarak kodlanmalıdır.
Sıra Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Madde

Boya Rengi

Helyum
Oksijen
Helyum-oksijen karışımı
Nitrojen
Egzost
Hava (alçak basınç)
Hava (yüksek basınç)
Soğuk Su
Sıcak Su
Seyyar Su
Yangın savunma materyali

Mat sarı
Yeşil
Mat Sarı/Yeşil
Açık Gri
Gümüş
Siyah
Siyah
Mavi beyaz
Kırmızı/Beyaz
Mavi
Kırmızı

Tablo 1.1. Basınç kabinleri boru devreleri boyaları

 Basınç kabinlerinde hava numune standardı
Madde18: Basınç kabinlerinde kullanılan havada kompresör çıkışından alınan hava
numunesi, aşağıda belirtilen solunum standartlarına uygun olmalı ve bu havanın en az 6 ayda
bir resmî bir kurum tarafından tahlili yapılarak belgelenmelidir.






Oksijen % 20-22 arasında
Yağ buharı: 5 mg/metreküp (maksimum)
CO: 10 ppm (maksimum)
CO2: 500 ppm (maksimum)
Koku ve tat yok
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 Basınç kabinleri çalışma basınçları
Madde 19: Çok kişilik basınç kabinleri 5,5 atmosfer, tek kişilik basınç kabinleri 3
atmosfer, tek kişilik çelik basınç kabinleri 5,5 atmosfer maksimum çalışma basıncına sahip
olmalıdır. Test basıncı maksimum çalışma basıncının 1,5 katı üzerinde bulunmalıdır.
Basınç kabinlerinin her bölmesi için ayrı ayrı olmak üzere maksimum çalışma
basıncının 0,1 atmosfer üzerinde devreye girecek emniyet valfı bulunmalı ve bu özelliklerle
ilgili olarak her beş yılda bir yapılacak testler uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından
sertifikalandırılmalıdır.


Hava depoları çalışma basınçları

Madde 20: Yüksek veya alçak basınçlı tüm hava depolarının test basıncı, maksimum
çalışma basıncının 1,5 katı üzerinde bulunmalı, maksimum çalışma basıncının emniyet valfı
bulunmalı ve bu özelliklerle ilgili olarak her beş yılda bir yapılacak testler uluslararası yetkili
kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmalıdır.

Resim 1. 12: Hiperbarik kompresör ünitesi



Sağlık kuruluşunda bulunması gereken uyarılar

Madde 21: Sağlık kuruluşunun birimlerinin duvarlarında, basınç kabini dışında EK6’da belirtilen basınç kabinine girecek hasta ve personelin uyması gereken kuralları gösteren
uyarı levhaları bulundurulur.

1.5. Hiperbarik Oksijen Tedavi Cihaz Çeşitleri
Hiperbarik oksijen tedavi cihazları eşzamanlı kullanıcı sayısı kullanım sırasında sağlık
personeli gerekliliği ya da yapıları ve kullanım amaçlarına göre farklı tiplerde
tasarlanmaktadır. Aşağıdaki resimlerde farklı tiplerde tasarlanmış hiperbarik tedavi cihazları
görülmektedir.
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Resim 1. 13: Tek kişilik şeffaf izleme kabinli hiperbarik tedavi cihazı

Resim 1. 14: Şeffaf izleme kabinli hiperbarik tedavi cihazlarında haberleşme

Resim 1. 15: Tek kişilik şeffaf izleme kabinli hiperbarik tedavi cihazlarında tedavi
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Resim 1. 16: Çok kişilik çelik kabinli hiperbarik oksijen tedavi cihazı

Resim 1. 17: Tek kişilik şeffaf kabinli hiperbarik oksijen tedavi cihazı

Resim 1. 18: Çok kişilik çelik kabinli hiperbarik oksijen tedavi cihazı iç görünümü
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Resim 1. 19: Çok kişilik çelik kabinli hiperbarik oksijen tedavi cihazı iç görünümü

Resim 1. 20: Çok kişilik çelik kabinli hiperbarik oksijen tedavi cihazında toplu tedavi

Resim 1. 21: Çok kişilik çelik kabinli hiperbarik oksijen odalarında kontrol ünitesi
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Resim 1. 22: Çok kişilik çelik kabinli hiperbarik oksijen odalarında toplu tedavi

Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarının seçiminde kullanılacağı ortam eş zamanlı
kullanıcı sayısı hastaya müdahale imkânları göz önüne alınarak cihaz tercihleri yapılmalıdır.
Cihazı kullanacak olan sağlık personeli gereklilikleri sunar, teknik personel de bu
gerekliliklere göre en uygun cihazı belirler.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz ortamda, ihtiyaçlar doğrulusunda hiperbarik basınç odası seçimi ve yer
belirlemesi yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 HBOT cihazlarına ait teknik
şartnamelerini bulunuz.
 Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarının
tedavi dekompresyon hastalığı tedavisi
dışında iyileşmesi uzun süren yara
tedavisinde de kullanıldığını göz önünde
tutarak kullanıcılar ile bunu tartışınız.
 HBOT cihazlarının çeşitlerinden olan tek
kişilik şeffaf basınç kabinleri ile ilgili
bilgileri kullanıcılar ile paylaşınız.
 HBOT cihazlarının çeşitlerinden olan
şeffaf basınç kabinlerindeki yenilikleri
kullanıcılar ile paylaşınız.
 Kullanıcı isteğine göre HBOT
cihazlarının teknik kullanım kolaylığı,
arızalarında parça temini, sık arıza
yapmama, kullanım ömrü garanti
süreleri, donanım zenginliği, ışınım
sonucu kullanıcılara ve çevreye
verebileceği zarar boyutları ve fiyatları
yönünden karşılaştırarak en uygun
HBOT hakkında edindiğiniz bilgileri
kullanıcılarla paylaşınız.
 HBOT cihazının acil müdahale odasında
yerleştirileceği yeri belirleyiniz.

 HBOT cihazı seçimlerinde katalog
bilgilerinden yararlanabilirsiniz.
 Hiperbarik oksijen tedavi cihazları ile
ilgili paylaşım ve tartışmalarınızda
araştırdığınız cihazın en az Sağlık
Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı
Teknik Şartnamelerdeki özelliklere sahip
olmasına dikkat ediniz.
 HBOT cihazları ile ilgili teknik
şartnameleri Sağlık Bakanlığı veya Millî
Savunma Bakanlığının ilgili web
sayfalarında bulabilirsiniz.
 Kullanıcıların sahip olduğu bilgi ve
deneyim size önemli ipuçları verecektir,
usulüne uygun izinleri alarak HBOT
cihazlarını kullanan kurumlarda
yapacağınız inceleme ve gözlemler
ufkunuzu genişletecektir.
 İnternetten HBOT cihazlarıyla ilgili
yenilikleri takip edebilirsiniz
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

HBOT cihazlarına ait teknik şartnamelerini buldunuz mu?

2.

Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarının tedavi dekompresyon
hastalığı tedavisi dışında iyileşmesi uzun süren yara tedavisinde
de kullanıldığını göz önünde tutarak kullanıcılar ile bunu
tartıştınız mı?
HBOT cihazlarının çeşitlerinden olan tek kişilik şeffaf basınç
kabinleri ile ilgili bilgileri kullanıcılar ile paylaştınız mı?
HBOT cihazlarının çeşitlerinden olan şeffaf basınç
kabinlerindeki yenilikleri kullanıcılar ile paylaştınız mı?
Kullanıcı isteğine göre, HBOT cihazlarının teknik kullanım
kolaylığı, arızalarında parça temini, sık arıza yapmama,
kullanım ömrü garanti süreleri, donanım zenginliği, ışınım
sonucu kullanıcılara ve çevreye verebileceği zarar boyutları ve
fiyatları yönünden karşılaştırarak en uygun HBOT hakkında
edindiğiniz bilgileri kullanıcılarla paylaştınız mı?
HBOT cihazının acil müdahale odasında yerleştirileceği yeri
belirleyebildiniz mi?

3.
4.
5.

6.

Evet

Hayır

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

( ) Hiperbarik oksijen tedavi cihazları dekompresyon hastalığına maruz kalmış olan
kişilerin tedavilerinin ve bakımlarının yapıldığı özel donanımlı cihazlardır.

2.

( ) HBOT cihazları ambulanslarda da bulunabilen seyyar cihazlardır.

3.

( ) HBOT cihazları teşhis amacı ile kullanılan cihazlardır.

4.

( ) HBOT cihazları tek kişilik şeffaf basınç kabinli olarak ta imal edilir.

5.

( ) HBOT cihazlarında dışarısı ile iletişimi sağlayacak ses düzeni bulunur.

6.

( ) HBOT cihazları sadece şehir şebekesinden çalıştırılabilir.

7.

( ) HBOT cihazları acil hâllerde kullanılabilecek şekilde kesintisiz güç kaynakları ile
donatılmışlardır.

8.

(
) Gemilerde bulunan HBOT cihazları helikopter ve uçakla hastanelere hasta
taşıyabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

9.

( ) HBOT cihazlarında yaşam destek üniteleri de mevcuttur.

10.

( ) HBOT cihazları fabrika ayarları ile ömürlerinin sonuna kadar kullanılabilir.

11.

( ) HBOT cihazlarının bakımı ve kalibrasyonu iyi yetişmiş teknik ekipler tarafından
yapılmaktadır.

12.

( ) HBOT cihazlarını kullanan sağlık ekibi kullanılan HBOT ile ilgili teknik
eğitimden geçirilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarının kurulumunu yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA






HBOT cihazlarının genel parçalarını araştırınız.
Katalog bilgilerini inceleyerek kurulum için önerilen işlem sırasını gözden
geçiriniz.
Kurulum yapılacak alanı gözden geçiriniz.
Kurulum için gereken araç gereçleri belirleyiniz.
Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

2. HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZLARININ KURULUMU
2.1. Genel Parçalarının Tanımı
Bölüm bölüm parçalarını inceleyelim.

2.1.1. Kabin Bölümü














Hasta oturma ya da yatma bölümü
Sağlık ekibi oturma bölümü
Basınç ve zaman göstergesi
İç ışıklandırma
Harici kablo ve hortumlar için kanallar
Aparat giriş delikleri
Ses sistemi
Besleme tüpü erişim kanalı
Basınca dayanıklı contalı kapak
İlaç ya da gerekli tıbbi materyalin alındığı çift kapaklı contalı servis penceresi
Acil çıkış vanası
Acil durum iç kontrol paneli
Solunum sonucu ortaya çıkan karbondioksidi dışarıya alan havalandırma
sistemi
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2.1.2. Kontrol Paneli
Kontrol paneli hastaya verilen oksijen ve basıncın kontrol edilmesinin yanı sıra
cihazın işletimiyle ilgili diğer işlemlerin yapılmasını sağlar. Kontrol paneli aynı zamanda
yapılan tedavi ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlayan kaydediciler içerir. Hastanın vücut
fonksiyonları grafik olarak güncellenebilir. Sistem üzerinden kalibrasyon ve bakım
izlenebilir.

Resim 2.1: Hasta sedyesi ve sağlık ekibi oturma bölümü

2.1.3. HBOT Denetleci
Hastanın yaşamsal işlevleri HBOT denetleci tarafından denetlenir. Denetleç, hastanın
kalp grafiğini izleyip oksijen ve basınç devresine kumanda eder. Kullanım ile ilgili rapor
tutar.

2.1.4. Alarm ve Uyarılar
Hastanın hayati fonksiyonları söz konusu olduğundan, HBOT cihazı uygun şekilde
çalışması, hiç hata yapmaması ya da hata durumlarında kullanıcı personeli uyarması gerekir.
Elektriğin kesilmesi önemli bir hata durumudur. Elektrik kesintisi durumunda, denetleç bir
pil veya bataryadan beslenerek çalışabilmeli ve sesli ve ışıklı olarak alarm vermelidir. Tüm
bunların yanı sıra denetleç son derece güvenilir olmalı, kendini test edebilmeli ve arıza
olasılığı durumunda kullanıcıyı uyarabilmelidir.
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Resim 2.2: Kontrol paneli

2.1.5. Denetlecin Diğer İşlevleri
HBOT denetleci, temel işlevlerinin yanı sıra veri toplama, kaydetme ve raporlama
görevini de yerine getirmelidir. Son 72 saate ilişkin şebeke gerilimi, basınç değerleri gibi
parametreler bellekte saklanmalıdır. Bu işlevlerin yerine getirilebilmesi için HBOT denetleci
bilgisayara bağlanabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Hatta aynı yerel birimdeki HBOT
cihazlarının bir yerel ağ (network) şeklinde bilgisayara bağlanması daha da faydalı olabilir.
El tipi (PALM) bilgisayarlara kızıl ötesi ışınlama yoluyla veri aktarabilme, internetten
erişilebilir olma gibi özellikler ise HBOT kullanımına yeni ufuklar açabilir. Ayrıca basınç
sınırları aşıldığında, bir alarm durumu ortaya çıktığında veya benzeri önemli durumlarda,
HBOT denetlecinin, önceden kaydedilmiş bazı mesajları seslendirmesi çok yararlı olabilir.

2.1.6. Hava Tüpleri
HBOT cihazına gerekli oksijen ve basınç direk olarak kompresörden değil de
kompresörün oluşturduğu havanın filtrasyonundan sonra tüplerde depolanarak gerektiğinde
tüp üzerinden besleme yapılarak sağlanır. HBOT cihazının kullanım yerine göre hava
tüplerinin kapasitesi değişiklik gösterir. Hava tüpleri adaptör üzerinden HBOT’ye bağlanır.

Resim 2.3: HBOT besleme tüpleri
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2.1.7. Kompresör Modülü
HBOT için gerekli oksijen ve basıncı sağlayan en önemli elamandır. Ortamdaki
havadan gerekli oksijeni filtrasyondan geçirerek gerekli basınç değerlerinde tüplerde
depolanmasını sağlar. Genel olarak 380 volt 50 Hz asenkron motorlar kullanılır.

2.1.8. Kesintisiz Güç Kaynağı Modülü
HBOT cihazlarında kompresör dışında kabin enerjisi kesintisiz güç kaynağı üzerinden
sağlanmaktadır. Kabin ses, ışık ve kontrol sistemi dışında kabin içinde enerji tüketimi
oldukça düşük olduğu için küçük güçlü kesintisiz güç kaynakları HBOT cihazları için yeterli
olmaktadır. Ancak HBOT cihazlarına hava sağlayan kompresörler için oldukça büyük güçlü
ikinci bir kesintisiz güç kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.

Resim 2.4: Kompresör tüp dolum adaptörü

2.2. Montaj
Montaj işlemine geçmeden önce aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir:








Servis el kitabı okunarak kurulum aşamaları hakkında bilgi edinilmelidir.
Kurulum için ortam koşulları kontrol edilmelidir.
Kurulumun yapılacağı bölümü büyüklük, aydınlatma, enerji, havalandırma, ses
ve ısı izalosyonu konularına göre gözden geçirilmelidir.
Kurulum yapılacak alanda gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
Kurulum yapılacak bölümü kurulum bitene kadar mümkünse diğer bölümlerden
tecrit edilmelidir, alanın havalandırılmış olmasına, nemden ve ortam tozlarından
arındırılmış olmasına ve bu işlemin devamlılığına dikkat edilmelidir.
Kurulum yapılacak takımlar belirlenerek bu takımları mümkün olduğu şekilde
sterilizasyon işleminden geçirilmelidir.
Elektrikli ve elektronik takımlar dışında kullanılacak el aletlerini uygun
solüsyonlarla dezenfekte edilebilir. Yine elektrikli ve elektronik aletleri, ölçü
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cihazlarını cihazların özellikleri bozulmayacak şekilde dış yüzeyleri solüsyona
batırılmış steril bezle dezenfekte edilmelidir.
Kurulumu yapılacak cihazın yaşam destek cihazı olduğu göz önünde
bulundurularak ellerin ve mümkün oldukça giysilerin steril olmasına özen
gösterilmelidir.
HBOT cihazı parçaları kurulumun yapılacağı alana taşınarak işlem sırasına
uygun hâle getirilmelidir.
Kutularından çıkarılıp geçici uygun platformlara konulur. Bu işlem sırasında
kutuların içinden çıkabilecek bağlantı parçalarının hasar görmemesine ya da
kaybolmamasına dikkat edilmelidir.
Düzlem sathından başlanarak HBOT cihazı parçalarının montajı yapılmalıdır.
Bu işlem esnasında geçiş klipslerine tutturma ve sabitleme mandallarına dikkat
edilmelidir. Parçaları birbirine bağlayan mekanik, elektrik, elektronik, aksamları
uygun bir şekilde yerlerine monte edilmelidir.
Tüm işlemler bittiğinde gözle ve elle fiziksel kontrol edilmelidir.
Gerekli tüm önlemler aldığında cihaza enerji verilerek çalıştırılmalıdır.
Cihazın tüm fonksiyonlarının çalışıp çalışmadığı uygun proseslerle kontrol
edilmelidir.
Özellikle cihazın kendi ölçüm aletlerinin dışında mevcut şartları kalibrasyonları
yapılmış gerilimölçer, akımölçer, ısıölçer, nemölçer, gazölçer, ışık şiddeti ölçer
ve gürültü ölçer aletlerle son kontroller yapılmalıdır.
Teknik şartnameye uygun olarak kurulumu yapılan cihaza ait teslim tutanak
doldurulup gerekli onaylar alındıktan sonra cihaz kullanıcılarına teslim
edilmelidir.
Kurulumu yapılan bölüm temiz ve tertipli bir şekilde geride parça, atık malzeme
ve el takımı bırakılmadan terk edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz yerdeki görüntüleme odasının, kurulmuş olan cihaza uygunluğunu
kontrol ediniz.
İşlem Basamakları
 Servis el kitabını okuyarak kurulum
aşamaları hakkında bilgi edinin.
 Kurulum için ortam koşullarını kontrol
ediniz.
 Kurulumu yapacağınız alanda gerekli
güvenlik tedbirlerini alınız.
 Kurulumu yapacağınız takımlarınızı
belirleyerek bu takımlarınızı mümkün
olduğu şekilde sterilizasyon işleminden
geçiriniz.
 HBOT cihazı parçalarını kurulumun
yapılacağı alana taşıyarak işlem sırasına
uygun hale getiriniz.
 Kutularından çıkarıp geçici uygun
platformlara koyunuz.
 Düzlem sathından başlayarak HBOT
cihazı parçalarının montajını yapınız.
 Elektrik ve izleme kablolarını, hava
hortumlarını uygun klipslerle HBOT
cihazına tutturunuz.
 Tüm işlemlerin bittiğine eminseniz gözle
ve elle fiziksel kontrol ediniz.
 Gerekli tüm önlemleri aldığınıza
eminseniz cihaza enerji vererek
çalıştırınız.

Öneriler
 Kurulumun yapılacağı bölümü büyüklük,
aydınlatma, enerji, havalandırma, ses ve
ısı izalosyonu konularına göre gözden
geçirmelisiniz.
 Kurulumu yapacağınız bölümü kurulum
bitene kadar mümkünse diğer
bölümlerden tecrit ediniz. Alanın
havalandırılmış olmasına, nemden ve
ortam tozlarından arındırılmış olmasına
ve bu işlemin devamlılığına dikkat ediniz.
 Elektrikli ve elektronik takımlar dışında
kullanacağınız el aletlerinizi uygun
solüsyonlarla dezenfekte edebilirsiniz.
Yine elektrikli ve elektronik aletlerinizi,
ölçü cihazlarınızı, cihazların özelliklerini
bozmayacak şekilde dış yüzeylerini
solüsyona batırılmış steril bezle
dezenfekte ediniz.
 Kurulumunu yapacağınız cihazın yaşam
destek cihazı olduğunu göz önünde
bulundurarak ellerinizin ve mümkün
oldukça giysilerinizin steril olmasına özen
gösteriniz.
 Kurulumu yaptığınız bölümü temiz ve
tertipli bir şekilde geride parça, atık
malzeme ve el takımı bırakmadan terk
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet,
kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol
ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Evet

Hayır

Servis el kitabını okuyarak kurulum aşamaları hakkında bilgi
edindiniz mi?
Kurulum için ortam koşullarını kontrol ettiniz mi?
Kurulumu yapacağınız alanda gerekli güvenlik tedbirlerini
aldınız mı?
Kurulumu yapacağınız takımlarınızı belirleyerek bu
takımlarınızı mümkün olduğu şekilde sterilizasyon işleminden
geçirdiniz mi?
HBOT cihazı parçalarını kurulumun yapılacağı alana taşıyarak
işlem sırasına uygun hâle getirdiniz mi?
Kutularından çıkarıp geçici uygun platformlara koydunuz mu?
Düzlem sathından başlayarak HBOT cihazı parçalarının
montajını yaptınız mı?
Elektrik ve izleme kablolarını, hava hortumlarını uygun
klipslerle HBOT cihazına tutturdunuz mu?
Tüm işlemlerin bittiğine eminseniz gözle ve elle fiziksel
kontrol ettiniz mi?
Gerekli tüm önlemleri aldığınıza eminseniz cihaza enerji
vererek çalıştırdınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) HBOT cihazlarında bekleme bölmesi kullanım kolaylığı için ayrı bir kabin
şeklindedir.

2.

( ) Kontrol bölmesinde enerji ve izleme kablo giriş jakları bulunur.

3.

( ) Şarj durumu izleme ledleri devamlı açık tutulmalıdır.

4.

( ) HBOT cihazı hasta kabini dışarıdan gelebilecek darbelere karşı korunaklı olarak
imal edilmiştir.

5.

( ) Akıllı kontrol modülü ile hasta kalp grafiği hassas bir şekilde kontrol edilir.

6.

( ) HBOT yaşamsal işlevleri denetleç tarafından denetlenir.

7.

( ) HBOT cihazında kabine enerji veren kablo dışında kablo bulunmaz.

8.

( ) Verilecek havanın basıncının yüksek veya düşük olması durumunda da kullanıcı
uyarılır.

9.

( ) HBOT denetleci, temel işlevlerinin yanı sıra veri toplama, kaydetme ve raporlama
görevini de yerine getirmelidir.

10.

( ) Kontrol valfı besleme sistemiyle çevredeki oksijen seviyesini ( % 100 olarak )
kontrol eder ve daha önceden ayarlanmış limitleri kontrol eden sistem yoluyla
opsiyonel olarak çalışır.

11.

( ) Oksijen takviyesi gerektiği hallerde kullanıcıya uyararak oksijen verilmesini
sağlayan alarm sistemi mevcuttur.

12.

( ) HBOT cihazı özel donanımlı ortamlarda bulunabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarının periyodik bakımlarını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Servis el kitapçığını okuyarak bakım işlem basamakları hakkında ön bilgiler
edininiz.
Önceki periyodik bakım notlarını gözden geçirmelisiniz.
Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

3. HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZLARININ PERİYODİK BAKIMLARI
Bu öğrenme faaliyetinde bakımla ilgili olarak daha detaylı bilgiye “Biyomedikal
Cihaz Birimlerine Bakım” modülünden ulaşılabilir.

3.1. Kullanıcı Bakımları
Hiperbarik oksijen tedavi cihazları kullanıcılar tarafından dış ve iç temizliği uygun
dezenfekte maddeler kullanılarak yapılır.

Resim 3.1: Dezenfektan

Bu işlemler dışında kullanıcılar cihaza gerekli parametreleri girmekte hekimin istediği
oksijen basınç ve süre ayarını yapmaktadır. Bunun dışında cihazın elektronik ve mekanik
bakımı ve kalibrasyonuyla ilgili işlem yapmamaktadır.
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3.2. Servis bakımları
HBOT cihazlarının bakımını yapan teknik personel, servis el kitabına göre bakım
aşamalarını uygulamaktadır.












Servis bakım kitabı okunmalıdır.
Bakımı yapılacak cihaza ait önceki bakım raporları gözden geçirilmelidir.
Bakımı yapılacak HBOT cihazının bulunduğu ortama girmeden önce gerekli
dezenfekte koşulları yerine getirilmelidir.
Bazı durumlarda bakımı yapılacak HBOT cihazının bulunduğu ortamda değişik
yaşam destek cihazları hatta cihazlara bağlı hasta bulunabilir. Bu gibi durumda
gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Hastaların etkileneceği düşünüldüğünde
işlemler için kurum yetkilisine bilgi vererek uygun ortamın sağlanması talep
edilmelidir.
Çalışma esnasında gerekli sessizliğe uyulmalıdır.
Bakımı yapılacak cihazın yaşam destek cihazı olduğu akıldan çıkarılmadan
bakım ve arıza mümkün olan en kısa sürede giderilmeye çalışılmalıdır.
HBOT cihazının bulunduğu ortam koşulları gazölçer, nemölçer, ışıkölçer,
ısıölçer, gürültü ölçer cihazlarla kontrol edilmelidir.
HBOT cihazının aparatlarını elle ve gözle fiziki muayenesi yapılmalıdır.
Bağlantı hortumları, kablolar, elle ve gözle fiziki olarak kontrol edilmelidir.
Aparatları ve bağlantı elamanları kontrol sonucunda tespit edilen hatalar
düzeltilerek bu konuda kullanıcılara gerekli uyarılar yapılmalıdır.

3.2.1. Sık Sık Karşılaşacağınız Durumlar
Yıpranmış, özelliğini yitirmiş ya da dikkatsiz kullanım sonucu hasar görmüş
elamanların uygun olmayan malzeme ve teknikle tamiratının yapıldığı görülecektir. Bu gibi
müdahalelerin cihazın ömrünü kısaltacağı hatta fonksiyonlarını yitirerek fayda yerine zarar
vereceği konusunda kullanıcılar uyarılmalıdır.






HBOT cihazının fonksiyonları gerekli ölçü aletleri ile test edilmelidir. HBOT
cihazına entegre ölçüm aletlerinin ve sensörlerinin eldeki kalibrasyonu yapılmış
ölçü aletleriyle senkronisazyonu sağlanmalıdır.
Arızalı birimi orijinal parça kullanılarak değiştirilmelidir. Arızalı olmayan
ancak yakın zamanda arıza çıkarması olası birimleri de kullanıcılara gerekli
açıklama yapılarak değiştirilmelidir.
Değişimi yapılan birim elle ve gözle fiziki muayeneden geçirdikten sonra
fonksiyon testinden geçirilmelidir.
Teknik servis tutanağı doldurulmalıdır. Gerekli onayları alıp sözlü olarak da
kullanıcılara yapılan bakımla ilgili açıklamalarda bulunulmalıdır.
Bakımı yapılan HBOT cihazının bulunduğu ortamı geride atık malzeme ve
takım bırakmadan temiz ve tertipli bir şekilde terk edilmelidir.
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Önemli uyarı
Montaj, bakım, kalibrasyon, ve arıza gidermek için çağrıldığınız HBOT cihazlarının
kabin kapaklarını basınç altında açıp kapayabilmek mümkün değildir.
Cihazın bulunduğu bölümde güvendiğiniz bir elaman yoksa kabin içi arızaya
müdahale etmek için tek başınıza kabin içine girmeyiniz.
HBOT basınç odalarında uygulanan basınçlı hava dekompresyona girmiş hasta için
iyileştirici özellik içerirken hasta yanında bulunan sağlık personeli ya da kalibrasyon için
basınç odasında bulunan teknik personel için dekompresyon riski barındırır. Uzun sürecek
işlemler için hekim önerileri doğrultusunda belirli süre sonunda oda dışına çıkınız.
Kabin içinde iş arkadaşlarınız ile şakalaşmayınız, kabin içinde iş arkadaşınızı şaka
amaçlı kapalı tutmayınız.
Kabin içinde sigara içmeyiniz duman ya da gaz içerebilecek işlemleri yaparken
kapının ve havalandırma kanallarının açık olduğundan emin olunuz.
Yetkiniz dışı hava ve oksijen adaptörlerini kurcalamayınız.
Hava tüplerine sert cisimlerle vurmayınız ya da metal yüzeylerinde açık kabloların
ark yapmamasına özen gösteriniz.
Hava tüpleri içinde basınçlı hava barındırır. Çarpma ya da ark sonucu delinme
olasılığında güçlü bir bomba gibi patlayabilir.
Kapalı yer fobiniz varsa bunu öğretmeninize / işvereninize açıklayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Hiperbarik oksijen tedavisi cihazının bulunduğu ortamın, kurulmuş olan cihaza
uygunluğunu kontrol ediniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Servis bakım kitabını okuyunuz.
 Bazı durumlarda bakımı yapılacak
 Bakımını yapacağınız cihaza ait önceki
HBOT cihazının bulunduğu ortamda
bakım raporlarını gözden geçiriniz.
değişik yaşam destek cihazları hatta
 Bakımını yapacağınız HBOT cihazının
cihazlara bağlı hasta bulunabilir. Bu gibi
bulunduğu ortama girmeden önce gerekli
durumda gerekli güvenlik tedbirlerini
dezenfekte koşullarını yerine getiriniz.
alınız. Hastaların etkileneceğini
 HBOT cihazının bulunduğu ortam
düşündüğünüz işlemler için kurum
koşullarını gazölçer, nemölçer, ışıkölçer,
yetkilisine bilgi vererek uygun ortamın
ısıölçer, gürültü ölçer cihazlarla kontrol
sağlanmasını talep ediniz.
ediniz.
 Çalışma esnasında gerekli sessizliğe
 HBOT cihazının aparatlarını elle ve
uyunuz. İş arkadaşlarınız ile
gözle fiziki muayenesini yapınız.
şakalaşmayınız. Ortamda varsa hasta
 Bağlantı hortumlarını, kablolarını, elle
yakınları ile iyi dilekler dışında iletişim
ve gözle fiziki olarak kontrol ediniz.
kurmayınız. İşlem uzun sürecekse çalışma
 Aparatları ve bağlantı elamanlarını
ortamında herhangi bir şey yemeyiniz ve
kontrol sonucunda tespit ettiğiniz
içmeyiniz. Bu gibi ihtiyaçlarınızı uygun
hataları düzelterek bu konuda
koşulları sağlayıp bina dışında ya da
kullanıcılara gerekli uyarıları yapınız.
kafeteryada gideriniz.
 Kurulumu yaptığınız bölümü temiz ve
 Bakımını yapacağınız cihazın yaşam
tertipli bir şekilde geride parça, atık
destek cihazı olduğunu aklınızdan
malzeme ve el takımı bırakmadan terk
çıkarmadan bakımı ve arızayı mümkün
ediniz.
olan en kısa sürede gidermeye çalışınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Servis bakım kitabını okudunuz mu?

2.

Bakımını yapacağınız cihaza ait önceki bakım raporlarını gözden
geçirdiniz mi?
Bakımını yapacağınız HBOT cihazının bulunduğu ortama
girmeden önce gerekli dezenfekte koşullarını yerine getirdiniz
mi?
HBOT cihazının bulunduğu ortam koşullarını gazölçer,
nemölçer, ışıkölçer, ısıölçer, gürültü ölçer cihazlarla kontrol
ettiniz mi?
HBOT cihazının aparatlarını elle ve gözle fiziki muayenesini
yaptınız mı?
Bağlantı hortumlarını, kablolarını, elle ve gözle fiziki olarak
kontrol ettiniz mi?
Aparatları ve bağlantı elamanlarını kontrol sonucunda tespit
ettiğiniz hataları düzelterek bu konuda kullanıcılara gerekli
uyarıları yaptınız mı?
Kurulumu yaptığınız bölümü temiz ve tertipli bir şekilde geride
parça, atık malzeme ve el takımı bırakmadan terk ettiniz mi?

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Evet

Hayır

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

( ) HBOT cihazlarının sadece dış ve iç temizliği kullanıcılar tarafından uygun
dezenfekte maddeler kullanılarak yapılır.

2.

( ) Kullanıcılar hastanın yaşam fonksiyonlarını ölçen ve kaydeden sensörleri hastanın
vücuduna yerleştirir.

3.

( ) Kullanıcılar cihazın elektronik ve mekanik bakımı ve kalibrasyonuyla ilgili
işlemleri de yapar.

4.

( ) Bakımın yapılacağı HBOT cihazının bulunduğu ortama girmeden önce gerekli
dezenfekte koşulları yerine getirilmelidir.

5.

( ) Bakımı yapılacak cihazın yaşam destek cihazı olduğu akıldan çıkarılmadan arıza
mümkün olan en kısa sürede gidermeye çalışılır. Cihazın bakımı da en kısa zamanda
yapılır.

6.

( ) Yıpranmış özelliğini yitirmiş ya da dikkatsiz kullanım sonucu hasar görmüş
elamanların uygun olmayan malzeme ve teknikle tamiratlarını yapmak mümkündür.

7.

( ) Çalışma esnasında gerekli sessizliğe uyulur. İş arkadaşları birbirleri ile
şakalaşmamalıdır. Ortamda varsa hasta yakınları ile iyi dilekler dışında iletişim
kurulmaz.

8.

( ) Bazı durumlarda bakımı yapılacak HBOT cihazının bulunduğu ortamda değişik
yaşam destek cihazları hatta cihazlara bağlı hasta bulunabilir. Bu gibi durumda gerekli
güvenlik tedbirlerini alınır. Hastaların etkileneceği düşünülen işlemler için kurum
yetkilisine bilgi verilerek uygun ortamın sağlanması talep edilir.

9.

( ) Bakımı yapılacak cihaza ait önceki bakım raporlarının gözden geçirilmesine gerek
yoktur.

10.

( ) HBOT cihazının bulunduğu ortam koşullarını gazölçer, nemölçer, ışıkölçer,
ısıölçer, gürültü ölçer cihazlarla kontrol edilir.

11.

( ) Arızalı birim orijinal parça kullanarak değiştirilir.

12.

( ) Arızalı olmayan ancak yakın zamanda arıza çıkarması olası birimlerin
değiştirilmesi gerekmez.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarının kalibrasyonu yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Servis el kitapçığını okuyarak kalibrasyon aşamaları hakkında ön bilgiler
edininiz.
Önceki kalibrasyon notlarını ve sertifikalarını gözden geçirmelisiniz.
Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

4. HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZLARININ KALİBRASYONU
4.1. Kalibrasyonun Tanımı
Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını
veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının
belirlenmesi ve belgelenmesi için yapılan ölçümler dizisidir.
Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiye “Biyomedikal Cihazlarda Kalibrasyon”
modülünde ulaşılabilir.
Cihazların imalatçı tarafından önerilen bir şekilde, belirlenen uluslararası kıstaslara
uygun olarak çalışmasının sağlanması, tanı ve tedavi hizmetlerinin kalitesini arttıracak,
bunun sonucunda da hasta memnuniyetinin artması sağlanmış olacaktır. Sağlık
kuruluşlarının kendi alanlarında saygın bir konum kazanmaları da verdikleri tanı ve tedavi
hizmetlerinin kalitesiyle doğru orantılıdır.

4.1.1. Kalibrasyona Yönelik Ölçme İşlemi ve Ölçüm Raporunda Bulunması
Gereken Hususlar
Kalibrasyona yönelik ölçme işleminde, ölçme işleminin yapılacağı ortam şartlarının
belirlenmesi, ölçüm yapılacak noktaların doğru tespit edilmesi, uygun ölçme cihazının
seçimi ve personelin eğitimli olması oldukça büyük önem kazanmaktadır. Ölçüm raporunda
aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir:
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Referans cihaz tanımı
Kalibrasyon talimatı
Referans değerler
Ölçüm değerleri
Ölçüm belirsizliği ve belirsizlik toleransları
Özel koşullar
Kopya sayfalar için kopya kaşesi ve imza
Yazılı onay olmadan kısmen kopyalanmayacağını belirten bir beyan
Ölçülen büyüklüklerin uygun ölçü birimleri
Sertifikanın ölçüm raporunun ilgili sertifikaya ait olduğunu tanımlamak
amacıyla üst bilgi olarak cihaz markası model ve seri nu.

4.1.2. Kalibrasyon Sertifikasında Bulunması Gereken Hususlar


Kalibrasyonun yapıldığı laboratuvara ait bilgiler

Kalibrasyonun yapıldığı yer

Kalibrasyonun yapıldığı tarih

Müteakip kalibrasyon tarihi

Sertifika tarihi

Sertifika nu.



Kalibrasyonu yapılan cihaza ait bilgiler

Cihazın tanımı

İmalatçısı

Modeli ve seri nu.

Cihazın ait olduğu birim

Sipariş nu.



Kullanılan referans standartlar

Kalibratörlerin adı

Kalibratörlerin modeli

Kalibratörlerin seri numaraları

Kalibratörlerin sertifika geçerlilik süreleri



Kalibrasyonun yapıldığı çevre şartları

Sıcaklık

Nem

Sıcaklık dengeleme zamanı



Kalibrasyon metodu

Akredite eden kuruluşa ait bilgiler

Kalibrasyonu yapan teknik personelin adı soyadı ve imzası

Onay makamı, mühür ve imza
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4.2. Çalışma Testleri
HBOT cihazlarını öncelikle her bir bölümü teker teker sonra hepsini beraber
çalıştırarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
Bu çalıştırma testi esnasında bölümlerin teker teker ve beraber çalışmasında eş
güdümsüz ya da düzensiz çalışmalarını tespit edilir.
Cihazın elektronik, elektromekanik ve kontrol panelinin düzenli çalışıp çalışmadığı
kontrol edilir. Gürültülü sarsıntılı ve kesik çalışan elaman olup olmadığı kontrol edilir.
Kontrol panelinden yapılan ayarlamalara elemanların tepki verip vermedikleri kontrol
edilir. Özellikle şarj ünitesinin otomatik olarak çalışıp çalışmadığı kapasitör ünitesinin
gerekli enerjiyi sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.

4.3. Fonksiyon Test Aşamaları
Servis el kitabı okunup kalibrasyon aşamaları öğrenilmelidir. Kalibrasyon aşamaları
takip edilmelidir.

4.3.1. Kalibrasyon İçin Cihaz Seçimi
Kalibrasyonu yapılacak üniteye uygun ölçü cihazlarını seçilir. Seçilecek ölçüm
cihazlarının da kalibrasyonunun doğru ve güvenilir bir şekilde yapıldığından emin
olunmalıdır.

Resim 4.1: Kalibrasyon test cihazı kalibratörü

4.3.2. Ortam Koşullarını Kontrol Etmek
Ortam koşulları fiziki olarak kontrol edilir. İyi bir kalibrasyon için ortam sıcaklığının
normal oda sıcaklığında, ortam neminin normal oda neminde, ortam aydınlatmasının 40–50
lüks şiddetinde olması gerektiği göz önünde bulundurulur.

4.3.3. Kalibrasyon Yapmak
Uygun kalibratörleri kullanarak kalibrasyonu yapılacak HBOT cihazının ünitelerinin
kalibratörlerle senkronosyonu sağlanır. Bu işlem anında izin verilen kalibrasyon ayarları
dışında cihazın ayarları ile oynanmamalıdır. Görev dışında işlemler yapılmamalıdır.
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Cihazın aparatları kontrol edilir.
Cihazın bağlantı kabloları kontrol edilir.
Cihaz fiziksel olarak kontrol edilir.
Cihazı kullanıcı kontrolünde çalıştırarak çalışan üniteleri ses açısından da
kontrol edilir.

4.3.4. Sertifika Doldurmak
Yukarıda da açıklandığı gibi kalibrasyonu yapılan HBOT cihazına ait kalibrasyon
raporunu doldurarak kullanıcılara gerekli açıklamaları yapılır ve kalibrasyon sertifikasını
yetki dâhilinde imzalanarak gerekli onay, imza ve mühür işlemleri yaptırılır. Kalibrasyonun
yapılamadığı cihaz parçalarının değişiminin yapılması sağlanır. Kalibrasyonu nu yapılmayan
cihazlara kalibrasyon sertifikası doldurulmamalıdır.
Kalibrasyon sertifikasının bir nüshası alınıp ortam uygun bir şekilde terk edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Laboratuvarınızda bulunan HBOT cihazının kalibrasyonunu yapınız.
İşlem Basamakları
 Servis el kitabındaki kalibrasyon
aşamalarını okuyunuz.
 Kalibrasyon için uygun kalibratörü
seçiniz.
 Ortam koşullarından oda sıcaklığının,
oda neminin ve ortam aydınlatmasının
istenilen değerlerde olduğunu kontrol
ediniz.
 Kalibratör yardımı ile HBOT’nin ısı,
nem, basınç gibi değerleriniz. İstenilen
düzeyde olduğunu test ediniz.
 Cihazın aparatlarını kontrol ediniz.
 Cihazın bağlantı kablolarını kontrol
ediniz.
 Cihazın fiziksel kontrolünü yapınız.
 Kalibrasyon sertifikasını doldurunuz.

Öneriler
 Kalibrasyonunu yapacağınız HBOT
cihazının bulunduğu ortama girmeden
önce gerekli dezenfekte koşullarını yerine
getirdiğinizden emin olunuz.
 Bazı durumlarda kalibrasyonu yapılacak
HBOT cihazının bulunduğu ortamda
değişik yaşam destek cihazları hatta
cihazlara bağlı hasta bulunabilir. Bu gibi
durumda gerekli güvenlik tedbirlerini
alınız. Hastaların etkileneceğini
düşündüğünüz işlemler için kurum
yetkilisine bilgi vererek uygun ortamın
sağlanmasını talep ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Servis el kitabındaki kalibrasyon aşamalarını okudunuz mu?

2.

Kalibrasyon için uygun kalibratörü seçtiniz mi?

3.

Ortam koşullarından oda sıcaklığının, oda neminin ve ortam
aydınlatmasının istenilen değerlerde olduğunu kontrol ettiniz
mi?
Kalibratör yardımı ile HBOT cihazının ısı, nem, enerji ve akım
gibi değerlerinin istenilen düzeyde olduğunu test ettiniz mi?

4.
5.

Cihazın aparatlarını kontrol ettiniz mi?

6.

Cihazın bağlantı kablolarını kontrol ettiniz mi?

7.

Cihazın fiziksel kontrolünü yaptınız mı?

8.

Kalibrasyon sertifikasını doldurdunuz mu?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.( ) Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını
veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi,
sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler
dizisidir.
Ölçüm raporunda aşağıdaki hususlardan yer alması gerekenleri Doğru ise D,
yanlış ise Y olarak işaretleyiniz.
2.

( ) Referans cihaz tanımı, kalibrasyon talimatı, referans değerler.

3.

( ) Ölçüm değerleri, ölçüm belirsizliği ve belirsizlik toleransları

4.

( ) Kalibrasyonu yapılacak cihazın rengi, ağırlığı

Aşağıdaki hususların kalibrasyon sertifikasında bulunması gerekenleri Doğru ise
D,yanlış ise Y olarak işaretleyiniz.
5.

Kalibrasyonun yapıldığı laboratuvara ait bilgiler

6.

Kalibrasyonun yapıldığı yer, kalibrasyonun yapıldığı tarih, müteakip kalibrasyon tarihi

7.

Kalibrasyonun yapıldığı binanın durumu

8.

Sertifika tarihi, sertifika numarası

Kalibrasyonu yapılan cihaza ait aşağıdaki bilgilerden bulunması gerekenleri
Doğru ise D,Yanlış ise Y olarak işaretleyiniz.
9.

İmalatçısı, cihazın tanımı

10.

Modeli ve seri numarası, cihazın ait olduğu biri

Aşağıda verilen Kalibrasyonun yapıldığı ortama ait bilinmesi gereken çevre
şartları Doğru ise D, Yanlış ise Y olarak işaretleyiniz.
11.

Ortam sıcaklığı, nem, sıcaklık dengeleme zamanı

12.

İyi bir kalibrasyon için ortam sıcaklığı normal oda sıcaklığında, ortam nemi normal
oda neminde, ortam aydınlatması 40–50 lüks şiddetinde olmalıdır.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Hiperbarik oksijen tedavi cihazlarının arızalarını giderebileceksiniz

ARAŞTIRMA





Servis el kitabını okuyunuz.
Olası arıza kaynaklarını ve giderilme yollarını tespit ediniz.
Kesintisiz güç kaynakları ve arızaları hakkında ön bilgi edininiz.
Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

5. HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZLARININ ARIZALARI














Öncelikli olarak servis el kitabının olası arızalar kısmı gözden geçirilmelidir.
Gerekli olabilecek tüm takımlar ve ölçüm cihazları gözden geçirilerek takım
çantasına yerleştirilmelidir.
Olası arızalarda değişmesi gerekebileceği düşünülen malzeme ve yedek parçalar
unutulmamalıdır.
Program dâhilinde mümkün olduğunca çağırılan yere hızlı bir şekilde
ulaşılmaya çalışılmalıdır. Arızasına gidilen cihazın yaşam destek cihazı olduğu
hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır.
Gerekli şartlar sağlanarak arızalı cihazın bulunduğu ortama girilir.
Kullanıcı şikâyetleri dikkatli bir şekilde dinlenir. Kullanıcıların verdiği bilgiler
çoğu zaman doğru ipuçları verecek ve arıza tespitinde zaman kazandıracaktır.
Kullanıcı kullanımı kontrol edilmelidir. Bazı durumlarda yanlış kullanım
sonucu ya da eksik bilgi nedeniyle çalışması normal ünite arızalı olarak
algılanabilir.
Fiziksel kontroller yapılmalıdır.
Çalıştırma testini yaparak anlatılan arıza görülmelidir.
Ortam şartları ısı, nem, ışık, havalandırma, gürültü yönünden kontrol
edilmelidir.
Cihaza ait enerji girişi ya da besleme kaynağı kontrol edilmelidir.
Arızalı üniteye ait iki ya da daha çok arızanın aynı anda olabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
Detaylı işleme geçmeden, oldukça basit gibi görünen, yapılması gerekenler
tekrar gözden geçirilmelidir. Bunlar, cihazın besleme kaynağına bağlanmamış
olması, içine akümülatörün konmamış olması, ünitelerin birbiriyle bağlantısını
sağlayan jakların takılmamış olması, cihazın beslemesinin yapıldığı sigortanın
atmış olması ya da ana şalterin kapalı olması, darbe ya da ezilme sonucu kablo
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veya hortumların hasar görmesi, cihazın üzerinde bulunan çalıştırma şalterinin
açılmamış olması gibi bilgisizlik ya da unutkanlığın oluşturduğu durumlardır.
Bu gibi durumlarla sıklıkla karşılaşılabileceği unutulmamalıdır.
Tüm bunları yaptıktan sonra olası arızayı gerekli teknikler uygulanarak tespit
edilir.
Tespit edilen arıza tekniğine uygun olarak giderdikten sonra kullanıcıların
cihazı kullanması sağlanır. Eksik veya yanlış bilgi sahibi kullanıcılara cihazın
teknik donanımları hakkında gerekli bilgi verilir.

HBOT cihazlarında olası arıza başlıkları aşağıdaki gibidir:






Kompresör ve kabin ünitesi arızaları
Algılama arızaları
Monitör ve görüntü birimi arızaları
Elektronik kart arızaları
Güç ünite arızaları

5.1. Hiperbarik Oksijen Tedavi Cihazlarının Kompresör ve Kabin
Ünitesi Arızaları
Ünite arızaları aşağıda anlatılmıştır.

5.1.1. Motorlar


HBOT cihazlarında bulunan motorlar şunlardır:

Cihaza entegre edilmiş aspiratör motoru (bazı modellerde)

Gerekli havalandırmaya ve sirkülasyonu sağlayan fan motoru

Basınç kabinine istenilen basıncı sağlayan turbo şarjlı vakum kompresör
motoru



HBOT cihazlarında kullanılan bu motorlar normal iş ortamlarında kullanılan
motorlardan oldukça değişiktir. Bu değişiklikler:

Diğer motorlara göre oldukça sessiz çalışan / çalışması gereken
motorlardır.

Bu motorlar titreşim üretmeyen özel balans sistemleri ile tasarlanmıştır.

Ortamın steril olması göz önünde tutulduğunda iç donanımları dış
çevreden izole edilmiştir. Bu motorların yanması ya da kısa devre olması
sırasında duman, is ve alev çıkarmaması için veya patlamaması için dış
çeperleri özel alaşımlardan oluşturulmuştur.

Bu motorlar genellikle kollektörsüz yani fırçasız motorlardır.

Bu motorlar HBOT cihazında değişimleri çabuk yapılacak şekilde
elektrik bağlantı jakları ve cihaza pratik bağlantı klipsleri ile
üretilmişlerdir.
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Bu bilgilerin ışığında HBOT cihazlarında bulunan bu motorların bakımını yaparken
sahip oldukları özellikleri değiştirecek ya da azaltacak işlemlerden kaçınılmalıdır. Motorlar
çalışsa bile yukarıda açıklandığı gibi titreşim ve ses üretiyorsa bu motorlar değiştirilir. Yetki
haricî bu motorları tamir etmeye ya da donanımlarını değiştirmeye çalışılmamalıdır.
Yapılması gereken işlemler şunlardır:


Kullanıcı şikâyetleri dinlenir, anlatılan arıza ya da eksikler test edilir.











Aspiratör motorunun vakum tüplerini değiştirmek
Aspiratör motoruna ait bağlantı hortumlarını değiştirmek
Aspiratör motorunun vakum ayar potansiyemetresinin düzenli ve
güvenilir çalışmasını sağlamak ya da değişimini yapmak
Aspiratör motoru gerekli emişi yapamıyorsa motoru değiştirmek
Havalandırma fan motorunun anti bakteriyel hava filtresini değiştirmek
Titreşimli ve sesli çalışan havalandırma fan motorunu değiştirmek
Basınç kabinine gerekli basıncı sağlayan turbo şarjlı vakum motorunun
gerekli vakum ayarlarını yapmak ve istenilen basıncı oluşturmasını
sağlamak
Bu motora ait vakum hortumlarını gerekiyorsa değiştirmek
Kompresör hava giriş ünitesinin anti bakteriyel filtresini değiştirmek
Bu motor titreşimli ve sesli çalışıyorsa motoru değiştirmek

5.1.2. Basınç Kabini
HBOT cihazlarının basınç kabinleri anti bakteriyel kir tutmayan kanserojen partikül
içermeyen temizlemesi kolay, yanmaz, pürüzsüz malzemeden gerekli basınca dayanıklı
üretilmiştir.
Bunun yanında içerideki basıncın azalıp çoğalmaması için dış ortamdan izole
edilmiştir. Bu izolasyonu sağlayan giriş deliklerindeki anti bakteriyel contalardır.
Yapılması gereken işlemler şunlardır:





Kullanıcı şikâyetleri dinlenir, anlatılan arıza ya da eksikler test edilir.
Kırılmış, yıpranmış basınç kabininin birimleri değiştirilir.
Basınç kabininin gözlem ve kontrol girişlerine ait contalar gözden geçirilir;
yıpranmış, özelliğini yitirmiş contalar değiştirilir.
Giriş kapılarının contaları ve kapama klipsleri kontrol edilir; laçkalaşmış,
özelliğini yitirmiş klipsler değiştirilir.

46

5.1.3. Sıkıştırma Mekaniği
HBOT cihazlarının kabinlerinin bazı durumlarda normal hava basıncından daha farklı
olması istenir. Bu basınç farkını sağlayan birim turbo şarjlı vakum kompresörüdür.
Kompresör bazı durumlarda mevcut basıncı düşürmek (vakum anı) bazı durumlarda
da basıncı arttırmak için özel olarak tasarlanmış bir hava sıkıştırma kompresörüdür.
Ancak basınç kabininde bulunan kişi ya da kişilerin travmaya maruz kalmış hastalar
olduğu düşünülecek olursa bu basınç değişim işlemi yüksek hava üfleme ya da hava emme
olarak algılanmamalıdır.
Basınç değişimi kompresörün tankında sağlanarak uygun bir şekilde bakım kabinine
aktarılmaktadır.
Bu işlemin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle kabinin sızdırmaz olması,
hava hortumlarında delik ve kaçak olmaması, kompresörün hava giriş kısmının açık olması,
filtresinin temiz olması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Yapılması gereken işlemler şunlardır:


Kullanıcı şikâyetleri dinlenir, anlatılan arıza ya da eksikler test edilir.







Kabini gözden geçirerek sızdırmaz olduğundan emin olunmalıdır.
Kabinin doğru yerleşmemesi sonucu contalar ve sızdırmazlığı sağlayan
fitiller görevlerini yapamaz hâle gelmiş olabilir. Bu sorun giderilir,
ezilmiş zorlanmış conta ve fitiller varsa bunların değişimi yapılır.
Basınçlı hava hortumları gözden geçirilir; bükülmüş, yıpranmış ya da
delinmiş hortumlar değiştirilir.
Kompresörün hava giriş kısmının açık ve filtresinin temiz olduğundan
emin olunmalıdır. Filtresi kirlenmiş hava giriş süzgeçleri, dolmuş ya da
nemlenmiş filtreler değiştirilir.
Hava giriş kısmının nemden tozdan ya da tıkanma olasılığından uzak
olarak görev yapması sağlanır.
Uygun olmayan ortam havasının, neminin ve direk gelen güneş ışığının
cihazın ünitelerinde sorunlar yaratabileceği kullanıcılara anlatılır, mevcut
şartların cihazın kullanım talimatına uygun hale getirilmesi konusunda
kullanıcılar bilgilendirilir.

5.1.4. Teknik Servis Tutanağı Doldurmak
Kompresör arızası giderilen HBOT cihazına ait yapılan işlemler ve varsa değiştirilen
parçalar teknik servis tutanağına işlenir. Tutanağın gerekli birimlere onay işleminden sonra
ortam temiz ve geride artık, takım bırakmadan terk edilir.
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5.2. Hiperbarik Oksijen Tedavi Cihazlarının Algılama Arızaları
Arızalarla ilgili iki testten bahsedilecektir. Bunlar:

5.2.1. Analiz Testi
HBOT cihazlarında kabin içindeki hastanın vücut fonksiyonlarını algılayan, gerekli
oksijeni ve basıncı girilen parametreler doğrultusunda sağlamaya yarayan değişik sensörler
bulunur. Bunlar:













HBOT zamanlama sensörü
Kabin içi basınç algılama sensörü
Kabin içi sıcaklık sensörü
Kabin içi oksijen sensörü
Işık sensörü
Gürültü ölçücü sensör
Kalp fibrilasyon algılama sensörleri
Nabız sensörleri
Solunum sensörleri
Tansiyon sensörleri
Vücut ısısı sensörü
Hayati fonksiyon izleme sensörleri olarak sıralanabilir.

Bu sensörler bazen çalışma ömürlerini doldurdukları için bazen kullanım hataları
yüzünden bazen ortamın uygun olmaması (kir, nem, aşırı sıcaklığa maruz kalma) bezen de
darbelere maruz kalma nedeniyle sensörün kendisi ya da bağlı olduğu iletişim kablosu hasar
görebilir.
HBOT cihazının belki en küçük ama en önemli parçalarının bu sensörler olduğu
unutulmamalıdır. Çünkü gerekli ortamı bu elemanlar algılar ve hasta için gerekli şartların
sabit olarak sunulabilmesini bu elemanlar sağlar.
Bu elemanların çalışmaması ya da eksik, yanlış çalışması durumunda dekompresyona
girmiş hasta için en önemli yaşam destek ünitesi olarak kullanılan HBOT cihazının fayda
yerine zararlı olacağı unutulmamalıdır.
Öncelikli olarak yapılması gerekenler şunlardır:






Kullanıcı şikâyetleri dinlenir, anlatılan arıza ya da eksikler test edilir.
Gerekli parametreler girilerek cihaz çalıştırıldıktan sonra sensörlerin algılama
yapıp yapmadıkları kontrol edilir.
Ani değişen ortam şartlarına anında tepki verip vermedikleri ve hassasiyetleri
kontrol edilir.
Algılama esnasında diğer olumsuz şartlardan etkilenip etkilenmediği kontrol
edilir.
Sensörlerin birbirlerinden etkilenmeleri kontrol edilir.
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Sensörlerin iletişim kabloları kontrol edilir.
Bazı algılama sensör proplarında güvenliği sağlamak için iki adet sensör
bulunur. Bunların birbiriyle uyumu kontrol edilir.
Arızalı olduğu tespit edilen ya da kararlı çalışma göstermeyen sensörler üretici
firmanın önerdiği ya da sağladığı orijinal yenileriyle değiştirilir.
Hiçbir şekilde (zorunlu hâller dışında) sensörleri ya da iletişim kablolarını tamir
etme yönüne gidilmemelidir.
Sensörler, cihaz üzerinde yerini üretici firmanın belirttiği gibi yerleştirilir.
Sensörlerin kullanımı konusunda kullanıcılar bilgilendirilir. Kullanıcı
kullanımları izlenir.

5.2.2. Simülasyon Testi
Gerekli arızaları giderdikten sonra değişimi yapılan sensörlerin sisteme uyumunu
HBOT cihazını çalıştırarak birimleri tek tek ve birbiriyle uyum içinde çalışması gözlenir.
Öncelikli olarak yapılması gerekenler şunlardır:













Cihaz çalıştırılır ve değişimi yapılan sensörün çalışması ve değişen şartlara
tepkisi kontrol edilir.
Değişimini yaptığınız sensörün diğer sensörlerle uyumu kontrol edilir. Örneğin,
basınç sınırlayıcı sensör değiştirildiyse basıncı ölçen sensörün algılaması uygun
bir şekilde artırıldığında değişimi yapılan sensörün buna tepkisi gözlemlenir.
Basıncı kontrol eden sensörünün hiçbir şekilde izin verilen basınç değeri
dışında basınç uygulanmasına izin vermediği kontrol edilir.
Işık şiddetini ölçen sensörün izin verilen ışınım dışındaki aydınlatmaya izin
vermediği kontrol edilir.
Nabız algılayıcı sensörün değişen ortam şatlarını gerekli hızda tepki verip
vermediği kontrol edilir.
Hastanın vücut ısısını ölçen ısı sensörünün izin verilen ısı değerleri dışında
alarm ünitesini devreye soktuğu kontrol edilir.
Hastanın hayati fonksiyonlarını ölçen sensörün tepkileri gerektiğinde sensörün
normal bir kişi üzerinde denenmesi sağlanarak değişimleri kontrol edilir.
Tansiyon sensörünün tepkileri kontrol edilir.
Solunum sensörünün tepkileri ventilatör (solunum cihazı) olarak adlandırılan
ünitenin hava girişi engellenerek kontrol edilir.
Değişimi yapılan sensörlerin kalibrasyonlar eldeki kalibratörler vasıtası ile
yapılır.
Gerekli simülasyon testi yerine getirildikten sonra kullanıcının cihazı kullanımı
kontrol edilir.
Eksik veya yanlış kullanım davranışı gözlenirse bu konuda gerekli bilgiler
kullanıcılara anlatılır.
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5.2.3. Teknik Servis Tutanağı Doldurmak
Algılama arızası giderilen HBOT cihazına ait yapılan işlemler ve varsa değiştirilen
parçalar teknik servis tutanağına işlenir. Tutanağın gerekli birimlere onayından sonra ortam
geride artık, takım bırakmadan ve temiz terk edilir.

5.3. Hiperbarik Oksijen Tedavi Cihazlarının Monitör ve Görüntü
Birimi Arızaları
HBOT cihazlarının monitör ve görüntü birimi arızasını gidermeden önce servis el
kitabının ilgili bölümü okunarak bu sistemler hakkında ön bilgiler edinilir.
HBOT cihazlarında hastanın vücut fonksiyonlarını ve kabin şartlarını izleyebilen
görüntü cihazları, monitörler mevcuttur. Bu görüntü sistemleri merkezî bir bilgisayara
bağlanarak da izlenen değişiklikler kaydedilebilir. Bilgisayar vasıtası ile izlenen cihazdan
alınan bilgiler, HBOT cihazı kullanıcılarına aktarılarak anında müdahale imkânı sağlanabilir.
HBOT cihazına entegre bu sistemlerin yanında kamera ile görüntüleme, izleme ve
kayıt sistemlerini öğrenmek, gelişen teknolojik sistemler karşısında daha avantajlı hâle
gelmek demektir.

5.3.1. Sinyal Takibi
Öncelikli olarak yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır:















Gerekli hazırlıklar yapılarak ortama girilir.
Kullanıcı şikâyetleri dinlenir.
Fiziksel kontroller yapılır.
Bağlantı kablolarını, bağlantı jaklarını, bağlantı terminalleri kontrol edilir.
Monitör besleme girişi ve şalteri kontrol edilir.
Besleme hattında bir sorun tespit edildiğinde tekniğine uygun olarak yetki
dâhilinde müdahalede bulunulur.
Sinyal takibi yapmak için ölçüm ve test cihazı seçilir.
Eğri izleyici ve osiloskoplar bu işlem için önerilen cihazlardır.
Öncelikle bağlantı kablosu test edilir.
Problemli kablo, jak ve bağlantı terminalleri değiştirilir.
Sensörlerden gelen sinyal test edilir.
Sensör gerekli sinyali üretemiyorsa sensör değiştirilir.
Sensörlerden gelen sinyal normal değerlerde ancak bu sinyaller görüntü
ortamında görülemiyorsa muhtemel arıza görüntüleme cihazında ve/veya
monitörde olabilir.
Gelen sinyali sağlam görüntüleme cihazında ve/veya monitörde test edilen
sonuçlar olumlu ise arızalı olduğu tespit edilen görüntüleme cihazı ya da
monitör yenisi ile değiştirilir.
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5.3.2. Teknik Servis Tutanağı Doldurmak
Görüntü ve monitör arızası giderilen HBOT cihazına ait yapılan işlemler ve varsa
değiştirilen monitörler teknik servis tutanağına işlenir. Değişimini yaptığınız eski ve yeni
monitörlerin markası, seri numaraları, eski monitörün kullanım süresi tutanağa işlenir.
Tutanak gerekli birimlere onaylattırıldıktan sonra ortam geride artık, takım bırakılmadan ve
temiz bir şekilde terk edilmelidir.
Monitörler üretici firmalar tarafından belirli süreler dâhilinde garanti kapsamında
üretilmektedir. Değişimi yapılan monitörün garanti belgesi düzenlenerek ilgili birime verilir.

5.4. Hiperbarik Oksijen Tedavi Cihazlarının Elektronik Kart
Arızaları
HBOT cihazlarının elektronik kart arızasını gidermeden önce servis el kitabından ilgili
bölüm okunarak gerekli ön bilgiler öğrenilir.
HBOT cihazların elektronik kartlarının değişim sistemlerini, modüllerin birbiriyle
bağlantısını, arıza çıkarması olası parçaları tanımak gerekir. Kartların besleme gerilimlerini
parça değişimine izin verebilir olup olmadığını, değişim için uygun jaklara sahip olup
olmadıklarını incelemek arızayı bulma ve gidermede büyük kolaylıklar sağlar.

5.4.1. Test Noktaları















Arıza bulmayı kolaylaştıracak test noktaları şema üzerinde tespit edilir.
Ölçme sonunda okumanız gerekli değerler kaydedilir.
Cihaz üzerinde yapılacak ölçümlerde kullanılacak cihaz seçimi yapılır.
Cihaza ait ortama gerekli önlemler alınarak girilir.
Kullanıcı şikâyetleri dinlenir.
Öncelikli olarak gözle ve / veya elle fiziki kontroller yapılır.
Eldeki test cihazı ile (avometre-eğri izleyici-osilaskop-spektrum analizör ) tespit
edilen test noktaları ölçülür.
Ölçüm yapılan değerler kaydedilerek durum analizi yapılır.
Ölçüm sonuçları ve durum analizi sonucu tespit edilen arızalı parça uygun bir
şekilde devreden çıkarılır.
Çıkarılan kartı fiziksel olarak incelenir.
Gerektiğinde tekrar ölçüm yapılarak arıza kaynağından emin olunur.
Arızalı kartı yenisi ile değiştirilir.
Zorunlu haller dışında hiçbir şekilde arızalı kart cihazın bulunduğu ortamda
tamir edilmez.
Değişimi yapılan kartın varsa seri numarası, üretim tarihi, üretici firma ve arıza
şekli kaydedilir.
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5.4.2. Devre Analizi
Değişimi yapılan kartla ilgili olarak














Cihaz çalıştırılır.
Değişimi yapılan kartın biriminin tek başına çalışması gözlemlenir.
Arıza durumunun devam edip etmediği gözlemlenir. Sıklıkla bir arıza nedeninin
birden çok parçadan kaynaklanabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
Birime ait arızanın giderildiğinden emin olunduysa birimin diğer birimlerle
uyumu diğer birimler de devreye alınarak gözlemlenir.
Denetleyici üniteye değişik parametreler girilerek değişimi yapılan kartın bu
komutlara tepkisi ve hassasiyeti izlenir.
Değişimi yapılan kartın bağlı olduğu birime gerekli bilgileri veren sensörler
fiziki olarak incelenir.
Sensörlerin sisteme uyumu kontrol edilir. Üretici firmalar cihazlarını
geliştirdikçe eş güdüm içinde çalışan parçaları da değiştirme yolunu seçebilirler.
Örneğin, eski nesil ama sağlam bir kartla eş güdüm içinde çalışan bir sensör,
değişimi yapılan yeni nesil kartla uyum içinde çalışamayabilir.
Böylesi durumda sensörü de yeni nesil kartla uyum içinde çalışabilen yeni
sensörle değiştirmek gerekir.
Her koşulda değişimi yapılan kart ünitesi eldeki kalibratör ile kalibre edilir.
Gerekli simülasyon testi yerine getirildikten sonra kullanıcının cihazı kullanımı
kontrol edilir.
Eksik veya yanlış kullanım davranışı gözlenirse bu konuda gerekli bilgiler
kullanıcılara anlatılır.
Elektronik kartların ortam neminden etkilenebileceği kullanıcılara anlatılarak bu
konuda dikkatli olmaları önerilir.

5.4.3. Teknik Servis Tutanağı Doldurmak
Elektronik kart arızası giderilen HBOT cihazına ait yapılan işlemler ve varsa
değiştirilen elektronik kartlar teknik servis tutanağına işlenir. Tutanak gerekli birimlere
onaylatıldıktan sonra ortam geride artık, takım bırakmadan ve temiz bir şekilde terk edilir.

5.5. Hiperbarik Oksijen Tedavi Cihazlarının Güç Ünitesi Arızaları
HBOT cihazlarının güç ünitesi arızalarını giderilmeden önce servis el kitabında ilgili
bölüm incelenerek ön bilgi edinilmelidir.
Bunun dışında yaşam destek ünitelerinin tümünün enerji kesilmesi durumunun kabul
edilemez olması nedeniyle kesintisiz güç kaynakları üzerinden çalıştırıldıklarını bilmek ve
özel yarı iletkenler konusunda ön bilgiler edinmek gerekir. Bilindiği gibi kesintisiz güç
kaynaklarının en önemli elemanları IGBT ve GTO’lardır.
Kesintisiz güç kaynaklarının diğer önemli parçalarını akümülatörler oluşturmaktadır.
Bu nedenle akümülatörler hakkında ön bilgi edinmek gerekmektedir.

52

Kesintisiz güç kaynaklarının önemli diğer parçası transformatörlerdir. Şebeke
gerilimini akümülatör gerilimine düşüren ya da akümülatör gerilimini şebeke gerilimine
yükselten bu elemanlar hakkında ön bilgi edinilmelidir.
HBOT cihazlarında kullanılan akü, trafo, kompresör, kompresör motorları ve
elektronik devre elemanları normal iş ortamlarında kullanılan devre elemanlarından oldukça
değişiktir. Bu değişiklikler:










HBOT cihazlarında kullanılan akümülatörler diğer akümülatörlere göre daha
hafif ancak daha yüksek verimde çalışabilen tiptedir.
Bu aküler tam kuru tip akülerdir.
Defalarca şarj / deşarj akımına dayanacak şekilde üretilmişlerdir.
HBOT cihazlarında kullanılan trafolar diğer trafolara göre oldukça sessiz
çalışan / çalışması gereken trafolardır.
Bu trafolar titreşim üretmeyen özel balans sistemleri ile dizayn edilmişlerdir.
Ortamın steril olması göz önünde tutulduğunda iç donanımları dış çevreden
izole edilmiştir. Bu trafoların yanması ya da kısa devre olması esnasında
duman, is ve alev çıkarmaması ya da patlamaması için dış çeperleri özel
alaşımlardan oluşturulmuştur.
Bu trafolar HBOT cihazında değişimleri çabuk yapılacak şekilde elektrik
bağlantı jakları ve cihaza pratik bağlantı klipsleri ile üretilmiştir.
HBOT cihazlarında kullanılan enerji ve iletişim kabloları hassas değerlerde
iletim yapan yanmaz tip kablolardır.

Bu bilgilerin ışığında HBOT cihazlarında bulunan bu elamanların bakımını yaparken
sahip oldukları özellikleri değiştirecek ya da azaltacak işlemlerden kaçınılmalıdır. Trafolar
çalışsa bile yukarıda açıklandığı gibi titreşim ve ses üretiyorsa bu trafolar değiştirilmelidir.
Yetki harici bu trafoları tamir etmeye ya da donanımlarını değiştirmeye çalışılmamalıdır.
Yapılması gereken işlemler şunlardır:


Kullanıcı şikâyetleri dinlenir, anlatılan arıza ya da eksikler test edilir.









Şarjlı batarya ünitesini değiştirmek
Şarj trafosu batarya ara bağlantı kablolarını değiştirmek
Kabin içi aydınlatma potansiyemetresinin düzenli ve güvenilir
çalışmasını sağlamak ya da değişimini yapmak
Kabin içi aydınlatma ampullerini değiştirmek
Kabin içi haberleşme ve vücut fonksiyon ölçücü bağlantı kablolarını
değiştirmek
Titreşimli ve sesli çalışan şarj trafosunu değiştirmek
Ses sistemi elamanlarını değiştirmek
Gerilim doğrultma devresi elamanlarını değiştirmek
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5.5.1. Sigortalar
HBOT cihazlarının kendi iç donanımları arasında cihaz güvenliğinin dışında kullanıcı
ve hasta güvenliğine yönelik bazı sigorta ve koruma röleleri mevcuttur. Bunlar hakkında ön
bilgi edinmek arızaya müdahaleyi kolaylaştıracaktır.
Öncelikli olarak yapılması gerekenler şunlardır:

















Gerekli hazırlıkları yapılarak ortama girilir.
Kullanıcı şikâyetleri dinlenir.
Sırası ile önce besleme hattındaki şebeke sigortalarının açık olduğu kontrol
edilir.
HBOT cihazının kendi üzerinde bulunan şebeke gerilimi hattında bulunan
sigorta kontrol edilir.
HBOT cihazı üzerinde kullanıcıları ve hastaya kaçak akımdan korumaya
yönelik kaçak akım rölesi ve devre kesici sigortalar mevcuttur. Bu elemanlar
kontrol edilir.
Tespit edilen atık sigorta yetki dışında şebeke hattında bulunuyorsa bu sigortaya
müdahalede bulunulmamalıdır. Yetkili birime haber vererek cihazın besleme
hattındaki gerimin açılması sağlanır.
Cihaz üzerindeki sigorta atık ise bu sigortayı yenisi ile değiştirilir ve sigortanın
atma nedeni araştırılır.
Cihaz üzerinde genellikle cam tüp formunda elektronik devre sigortaları
kullanılmaktadır. Atık sigortayı tamir etme yoluna gidilmemelidir.
Devrenin kesilmesine koruma ve kaçak akım röleleri neden olmuşsa
elamanların üzerindeki reset butonuna basılarak devreye gerilim verilir.
Bununla beraber nedenleri araştırılır. Cihazın metal yüzeylerinde gerilim kaçağı
olup olmadığı ölçü aletiyle kontrol edilir.
Devreye gerilim verdikten sonra uygun test noktalarından ölçüm yapılarak
gerilim kontrol edilir.
Devreye gerilim verildikten sonra cihaz çalıştırılarak cihazın fonksiyonlarının
çalışması kontrol edilir.
Değişimi yapılan sigorta akım değerlerin üretici firmanın belirttiği değerlerde
olmasına özellikle dikkat edilmelidir.
Gerekli simülasyon testini yerine getirdikten sonra kullanıcının cihazı kullanımı
kontrol edilir.
Eksik veya yanlış kullanım davranışı gözlenirse bu konuda gerekli bilgiler
kullanıcılara anlatılır.
Elektrik şebeke geriliminin tehlikeleri hakkında kullanıcılara bilgi verilip bu
konuda dikkatli olmaları önerilir.

Sıklıkla karşılaşılan tehlikeli durumlar şunlardır:


Yaşam destek ünitelerinin neredeyse tümü kesintisiz güç kaynakları üzerinden
beslendiği için kullanıcılar, cihazın fişini şebekeden çekince tehlikenin ortadan
kalktığını düşünürler.
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Temizlik dışında arızalı üniteye bakmak amacıyla yetkileri dışında
müdahalelerde bulunmaları durumunda kesintisiz güç kaynağı çıkış geriliminin
kullanıcılar için tehlikeli bir değere sahip olduğu kullanıcılara açıklanmalıdır.

5.5.2. Doğrultucular
HBOT cihazları yukarıda da açıklandığı gibi sıklıkla kesintisiz güç kaynakları
üzerinden çalıştırılmaktadır. Kesintisiz güç kaynakları bilindiği gibi enerjisini akümülatörler
üzerinden almaktadır. Bu nedenle doğrultma devrelerinin düzenli ve verimli çalışması ve
daima akümülatörleri şarjda tutması gerekmektedir. Doğrultucu devreler hakkında bilgi
edinmek, doğrultucuların elemanlarını ve özelliklerini tanımak, çalışma sistemini bilmek
doğrultucu arızalarını seri ve tekniğine uygun olarak gidermeye yardımcı olacaktır.
Öncelikli olarak yapılması gerekenler şunlardır:
















Gerekli hazırlıklar yapılarak ortama girilir.
Kullanıcı şikâyetleri dinlenir.
Doğrultucularda şebeke gerilimini akümülatör gerilimini düşüren
transformotorlar bulunur. Öncelikle trafo primer devresine şebeke geriliminin
geldiğinden emin olunur.
Şebeke normal gerilimi gelmiyorsa devre takibi yapılarak sigorta, şalter ve
kesici rölelerin açık olduğundan, enerji kablosunun şebekeye bağlı olduğundan
ya da ezilip, kopmuş olmadığından emin olunur.
Tetkik dâhilinde gerekli müdahaleler yapılarak trafonun primer uçlarına şebeke
normal geriliminin gelmesi sağlanır.
Trafonun sekonder çıkış gerilimi ölçülür. Bazı durumlarda sadece ölçme
yetmeyebilir. Sistem normal gerilim değerini vermesine karşın yükleme anında
gerilimi kesebilir. Bunu kontrol etmek için gerekli yük dirençlerini
bulundurmak ve bu dirençlerle sistemi kontrol etmek gerekebileceği
unutulmamalıdır.
Trafo sekonder çıkış gerilimi istenen değerlerde değilse trafo değerlerine uygun
trafo ile değiştirilir.
Trafo sekonder çıkış gerilimi normal değerlerinde ise diyot gruplarının giriş
çıkış gerilimleri ölçülür.
Diyot gruplarının çıkış gerilimleri normal değerlerinde değilse diyot ya da diyot
grupları yenileriyle değiştirilir çünkü diyotların giriş uçlarından AC gerilim,
çıkış uçlarından DC gerilim ölçülür.
Diyot grupları sisteme soğutucuları ile bütünleşik oldukları için soğutucularını
uygun şekilde bağlanması sağlanır.
Diyot giriş çıkış gerilimleri normal değerlerinde ise doğrultucu regüle devresi
ya da tank kondansatörleri kontrol edilir.
Regüle entegresi ya da tank kondansatörü arızalı ise arızalı elemanı yenileriyle
değiştirmek gerekir.
Buraya kadar yukarıda açıklandığı gibi devre takibi yapılmış olmasına rağmen
sistemin arızası devam ediyorsa akü grupları, koruma ve şarj kontrol ünitesi
olarak adlandırılan konjektörler kontrol edilir.
Arızalı şarj konjektörü yenileri ile değiştirilir.
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Sistemin doğru çalıştığını akü ya da akü grup gerilimine eş değer gerilimi, akü
bağlantı noktalarından yapılacak ölçümle kontrol edilir. Ancak bu ölçme işlemi
esnasında akümülatör grupları sistemden ayırılır.
Ölçüm sonuçları normal değerlerinde ise akümülatör grupları devreye alınarak
sistemin çalışması kontrol edilir.
Yukarıda sıralanan işlemlerden ölçme işlemleri dışında olan işlemleri sistemin
enerjisini keserek yapmak gerektiği unutulmamalıdır.
Arızası giderilen doğrultucu devreyi “Kuvöz” cihazı çalıştırılarak kontrol edilir.
Gerekli simülasyon testi yerine getirildikten sonra kullanıcının cihazı kullanımı
kontrol edilir.
Eksik veya yanlış kullanım davranışı gözlenirse bu konuda gerekli bilgiler
kullanıcılara anlatılır.
Elektrik şebeke geriliminin tehlikeleri hakkında kullanıcılara bilgi verilip bu
konuda dikkatli olmaları önerilir.

5.5.3. Bataryalar
Akümülatörler HBOT cihazlarının enerji kesintilerinde de çalışabilmelerini sağlayan
güç ünitelerinin önemli elemanlarıdır. Gelişen teknolojiye paralel akümülatörler bakım
gerektirmeyecek şekilde üretilmelerine rağmen tekniğine uygun olmayan kullanım koşulları,
taşıma sırasındaki darbeler, en önemlisi uygun yapılmayan şarj ve deşarj nedeniyle
normalden daha kısa sürede kullanılmaz hâle gelmektedir.
Akümülatörler hakkında edinilecek bilgilerin akümülatör arızalarını sorunsuz
gidermeye yardımcı olacağı unutulmamalıdır.

Resim 5.1: Kesintisiz güç kaynaklarında kullanılan kuru tip akü
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Resim 5.2: Akümülatör iç donanımı ve şarj göstergesi

Öncelikli olarak yapılması gerekenler şunlardır:
















Gerekli hazırlıklar yapılarak ortama girilir.
Kullanıcı şikâyetleri dinlenir.
Sigorta ve doğrultucu kısmında yapılacak ölçüm sonuçları, akümülatörleri
gözden geçirmeyi gerektirebilir.
Akümülatörlerin arızalarını gidermeye başlamadan önce ortamda gerekli
önlemler alınmalıdır.
Akümülatörlerin hücre gözlerine ait kapaklar kuvöz cihazının bulunduğu
ortamda açılmamalıdır. Akümülatörler çalışma esnasında asit buharı oluşturur.
Öncelikle fiziki olarak akümülatörler kontrol edilir.
Birçok üretici firma akümülatör üzerinde gözlem noktaları dizayn etmiştir. Bu
noktalar akümülatör üretici firmanın önerileri doğrultusunda kontrol edilir.
Gözlem noktası yeşil ise akümülatör şarjlı, gözlem noktası siyah ise şarjsız,
gözlem noktası beyaz renkte ise akümülatör ömrünü tamamlamış demektir.
Akümülatörü sistemden ayırılır.
Fiziki olarak kontrol edilen akümülatör yük altında ölçüm yapılabilecek şekilde
tasarlanmış yük dirençli voltmetre ile kontrol edilir.
Ölçüm sonuçları normal ise akümülatör sisteme bağlanarak ampermetre yardımı
ile deşarj ve şarj akımları kontrol edilir.
Kontrol sonucunda akümülatörün şarj olmadığı ya da devreye akım veremediği
tespit edilirse, akümülatör değiştirilir.
Akümülatör üretici firmaları her ne kadar kuru tip akü olduğunu belirtse de
akümülatörler içinde insan vücudu için tehlikeli sülfürik asit bulunur. Bu
durumu bilerek akümülatörü taşıma sırasında gerekli özeni gösterilmelidir.
Arızası giderilen ya da değişimi yapılan akümülatör kuvöz cihazı çalıştırılarak
kontrol edilir.
Gerekli simülasyon testi yerine getirildikten sonra kullanıcının cihazı kullanımı
kontrol edilir.
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Eksik veya yanlış kullanım davranışı gözlenirse bu konuda gerekli bilgiler
kullanıcılara anlatılmalıdır.
Akümülatörlerin tehlikeleri hakkında kullanıcılara bilgi verilip bu konuda
dikkatli olmaları önerilmelidir.

HBOT cihazlarında sıklıkla 12 volt DC gerilim veren akümülatörler kullanılır. Bazı
cihazlar 24 volt DC ya da 48 volt DC gerilim ile çalışır. Bu durumda akım kapasiteleri
uyması koşuluyla 24 volt sistem için 2 adet 12 voltluk akü, 48 voltluk sistem için 4 adet 12
voltluk akü seri bağlanarak istenilen gerilim değerine ulaşılabilir.
İstenen cihazın daha uzun süre ile enerji kesilmesinde çalışması ise cihaz çalışma
gerilimine eşit gerilimde akümülatörler paralel bağlanarak bağlı oldukları cihazı daha uzun
süre ile besleyebilirler.
Bu durum sıklıkla uçaklarda ya da helikopterlerde, gemiden hasta naklinde
karşılaşılabilecek sorunlardır.

5.5.4. Teknik Servis Tutanağı Doldurmak
Akümülatör arızası giderilen HBOT cihazına ait yapılan işlemler ve varsa değiştirilen
akümülatörler teknik servis tutanağına işlenir. Değişimi yapılan eski ve yeni akülerin
markası, seri numaraları, eski akünün kullanım süresi tutanağa işlenir. Tutanak gerekli
birimlere onaylatıldıktan sonra ortam temiz bir şekilde bırakılmalıdır.
Akümülatörler üretici firmalar tarafından belirli süreler dâhilinde garanti kapsamında
üretilmektedir. Değişimi yapılan akümülatörün garanti belgesi düzenlenerek ilgili birime
verilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Laboratuvarınızda bulunan HBOT cihazının olası elektronik kart arızasını gidermek
için gerekli testleri yapınız.

















İşlem Basamakları
Arıza bulmanızı kolaylaştıracak test
noktalarını şema üzerinde tespit ediniz.
Ölçme sonunda okumanız gerekli
değerleri kaydediniz.
Cihaz üzerinde yapacağınız ölçümlerde
kullanacağınız cihaz seçimini yapınız.
Cihaza ait ortama gerekli önlemleri
alarak giriniz.
Öncelikli olarak gözle ve / veya elle
fiziki kontrolleri yapınız.
Elinizdeki test cihazı ile (avometre -eğri
izleyici - osilaskop - spektrum analizör)
tespit ettiğiniz test noktalarından ölçüm
yapınız.
Ölçüm yaptığınız değerleri kaydederek
durum analizi yapınız.
Ölçüm sonuçları ve durum analizi
sonucu tespit ettiğiniz arızalı parçayı
uygun bir şekilde devreden çıkartınız.
Çıkarttığınız kartı fiziksel olarak
inceleyiniz.
Gerektiğinde tekrar ölçü yaparak arıza
kaynağından emin olunuz.
Arızalı kartı yenisi ile değiştiriniz.
Cihazı çalıştırınız.
Değişimini yaptığınız kart biriminin
çalışmasını gözlemleyiniz.
Birime ait arızanın giderildiğinden emin
olduysanız birimin diğer birimler ile
uyumunu gözlemleyiniz.
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Öneriler
Kullanıcı şikâyetlerini dinleyiniz.
Zorunlu haller dışında hiçbir şekilde
arızalı kartı cihazın bulunduğu ortamda
tamir etme yolunu seçmeyiniz.
Değişimini yaptığınız kartın varsa seri
numarası, üretim tarihini, üretici firma ve
arıza şeklini kaydediniz.
Genelde bir arıza nedeninin birden çok
parçadan kaynaklanabileceğini aklınızdan
çıkarmayınız.
Eksik ya da yanlış kullanım davranışı
gözlemlerseniz, bu konuda gerekli
bilgileri kullanıcılara anlatınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Arıza bulmanızı kolaylaştıracak test noktalarını şema üzerinde
tespit ettiniz mi?

2.

Ölçme sonunda okumanız gerekli değerleri kaydettiniz mi?

3.

Cihaz üzerinde yapacağınız ölçümlerde kullanacağınız cihaz
seçimini yaptınız mı?

4.

Cihaza ait ortama gerekli önlemleri alarak girdiniz mi?

5.

Öncelikli olarak gözle ve / veya elle fiziki kontrolleri yaptınız
mı?
Elinizdeki test cihazı ile (avometre-eğri izleyici-osilaskopspektrum analizör ) tespit ettiğiniz test noktalarından ölçüm
yaptınız mı?
Ölçüm yaptığınız değerleri kaydederek durum analizi yaptınız
mı?
Ölçüm sonuçları ve durum analizi sonucu tespit ettiğiniz arızalı
parçayı uygun bir şekilde devreden çıkarttınız mı?

6.

7.
8.
9.

Çıkarttığınız kartı fiziksel olarak incelediniz mi?

10.

Gerektiğinde tekrar ölçü yaparak arıza kaynağından emin
oldunuz mu?

11.

Arızalı kartı yenisi ile değiştirdiniz mi?

12.

Cihazı çalıştırdınız mı?

13.

Değişimini yaptığınız kart biriminin çalışmasını gözlemlediniz
mi?
Birime ait arızanın giderildiğinden emin olduysanız birimin
diğer birimler ile uyumunu gözlemlediniz mi?

14.

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise “Ölçme Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) HBOT arızası için çağrıldığında gerekli olabilecek tüm takımları ve ölçüm
cihazları gözden geçirilerek takım çantasına yerleştirilir.

2.

( ) Kullanıcı şikâyetleri dikkatli bir şekilde dinlenir. Kullanıcıların verdiği bilgiler
çoğu zaman doğru ipuçları vereceğinden arıza tespitinde zaman kazanılmış olur.

3.

( ) Arızalı üniteye ait iki ya da daha çok arızanın aynı anda olabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.

4.

( ) HBOT cihazlarında kullanılan trafolar normal iş ortamlarında kullanılan trafolara
oldukça benzer.

5.

( ) HBOT cihazlarında bulunan trafoların bakımı yapılırken sahip oldukları
özellikleri değiştirecek ya da azaltacak işlemler yapılabilir.

6.

( ) HBOT cihazlarının kabin temizliği çamaşır suyu ya da deterjanla yapılabilir,
kablo bağlantılarında kopukluk varsa kopuk kablolar eklenip bantla sarılabilir.

7.

( ) HBOT cihazının belki en küçük ama en önemli parçaları algılama sensörleridir.

8.

( ) Sensörlerin çalışmaması ya da eksik, yanlış çalışması durumunda dekompresyona
girmiş hasta için en önemli yaşam destek ünitesi olarak kullanılan HBOT cihazı fayda
yerine zararlı olabilir.

9.

( ) Görüntü ve monitör birimi arızalarında normal avometreler yeterlidir.

10.

( ) Algılayıcı sensörlerden gelen sinyali sağlam görüntüleme cihazında ve/veya
monitörde test edilir, sonuçlar olumlu ise arızalı olduğu tespit edilen görüntüleme
cihazı ya da monitör yenisi ile değiştirilir.

11.

( ) Zorunlu hâller dışında hiçbir şekilde arızalı kartı cihazın bulunduğu ortamda tamir
etme yolu seçilmemelidir.

12.

( ) Doğrultucularda şebeke gerilimini akümülatör gerilimini düşüren transformotorlar
bulunur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) HBOT cihazları dekompresyona girmiş hastaların tedavisi ve gerektiğinde dalgıç
eğitimi yapıldığı özel donanımlı cihazlardır.

2.

( ) HBOT cihazları her yerde bulunan portatif cihazlardır.

3.

( ) HBOT cihazları sadece tedavi amacı ile kullanılan cihazlardır.

4.

( ) Geç iyileşen yaraların bazı durumlarda tedavileri HBOT cihazlarında yapılır.

5.

( ) HBOT cihazının kabin yüzeyi paslanmaz çelikten, basınca dayanıklı şeffaf
malzemeden imal edilmiştir.

6.

( ) HBOT cihazları sadece şehir şebekesinden çalıştırılabilir.

7.

( ) HBOT cihazları dalgıç eğitimi işlevi gibi yeniliklerle de donatılmıştır.

8.

( ) HBOT cihazlarında kabin içindeki hasta ya da sağlık personeliyle iletişimi
sağlayan ses sistemi mevcuttur.

9.

( ) Kabin bölümünde oluşmuş deformasyon ve kırıklıklar izole bant ile tamir
edilebilir.

10.

( ) HBOT cihazlarının kabin kapısını açmak her durumda mümkündür.

11.

( ) Akıllı kontrol modülü ile hasta vücut fonksiyonları hassas bir şekilde kontrol
edilir.

12.

( ) HBOT cihazının yaşamsal işlevleri HBOT denetleci tarafından denetlenir.

13.

( ) HBOT cihazları kullanıcılar tarafından sadece dış ve iç temizliği uygun
dezenfekte maddeler kullanılarak yapılır.

14.

( ) Kullanıcılar, dekompresyona girmiş hastaya kabin içine yanında bir sağlık
personeli ile birlikte yerleştirip uygun basınçta oksijene tedaviyi uygulanan hekimin
önerisi ile verirler.

15.

( ) Kullanıcılar, aynı zamanda cihazın elektronik ve mekanik bakımı ve
kalibrasyonuyla ilgili işlemleri de yapmaktadırlar.

16.

( ) Bakımı yapılacak HBOT cihazının bulunduğu ortama girmeden önce gerekli
dezenfekte koşullarını yerine getirmelidir.
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17.

( ) Bakımını yapacağınız cihazın yaşam destek cihazı olduğu akıldan çıkarılmadan
bakımı ve arızayı mümkün olan en kısa sürede giderilmeye çalışılmalıdır.

18.

( ) Yıpranmış özelliğini yitirmiş ya da dikkatsiz kullanım sonucu hasar görmüş
elamanların uygun olmayan malzeme ve teknikle tamiratlarını yapmak mümkündür.

19.

( ) Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını
veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi,
sapmalarının belirlenmesi ve doküman hâline getirilmesi için kullanılan ölçümler
dizisidir.

Ölçüm raporunda aşağıdaki hususlardan yer alması gerekenleri Doğru ise D,
Yanlış ise Y olarak işaretleyiniz.
20.

( ) Referans cihaz tanımı, kalibrasyon talimatı, referans değerler

21.

( ) Ölçüm değerleri, ölçüm belirsizliği ve belirsizlik toleransları

22.

( ) Kalibrasyonu yapılacak cihazın rengi, ağırlığı

Aşağıdaki hususların kalibrasyon sertifikasında bulunması gerekenleri Doğru ise
D, Yanlış ise Y olarak işaretleyiniz.
23.

Kalibrasyonun yapıldığı laboratuara ait bilgiler

24.

( ) Kalibrasyonun yapıldığı yer, kalibrasyonun yapıldığı tarih, müteakip kalibrasyon
tarihi

25.

( ) HBOT cihazı arızası için çağrıldığında gerekli olabilecek tüm takımlar ve ölçüm
cihazları gözden geçirilerek takım çantasına yerleştirilmelidir.

26.

( ) Kullanıcı şikâyetleri dikkatli bir şekilde dinlenir. Kullanıcıların verdiği bilgiler
çoğu zaman doğru ipuçları vererek arıza tespitinde zaman kazandırır.

27.

( ) Arızalı üniteye ait iki ya da daha çok arızanın aynı anda olabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.

28.

( ) HBOT cihazlarında kullanılan trafolar normal iş ortamlarında kullanılan trafolara
oldukça benzer.

29.

( ) HBOT cihazlarında bulunan elamanların bakımı yapılırken sahip oldukları
özellikleri değiştirecek ya da azaltacak işlemler yapılabilir.

30.

( ) HBOT cihazının kabloları gözden geçirilir, yıpranmış özelliğini yitirmiş kablolar
temizlenerek yerlerine takılır.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyetlere geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
SORU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DOĞRU
Doğru
Doğru

YANLIŞ

X
X
Doğru
Doğru
X
Doğru
Doğru
Doğru
X
X
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ÖĞRENME FAALİYETİ– ’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


HINÇAL Ali Ercan, Hiperbarik Oksijenle Tedavi Cihazlarında Kurulum,
Bakım, Kalibrasyon ve Arıza Giderme, GATEM Ders Notları, Gebze, 2006.
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