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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

DAL/MESLEK

Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları

MODÜLÜN ADI

Kalp-Akciğer Makineleri

MODÜLÜN TANIMI

Dolaşım cihazlarından kalp–akciğer makinelerinin elektrik
devreleri ve bağlantılarını, pristaltik pompa arızalarının
giderilmesini, cihaz bakım ve kalibrasyonlarını ve arıza
müdahale yöntemlerini uluslararası standartlar dâhilinde
açıklayan öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

Bu modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Kalp-akciğer cihazlarına tamir, bakım ve kalibrasyon
tekniklerini uygulamak
Genel Amaç
Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, 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 EN61000–4–3, TS EN
61000–4–4 standartları dâhilinde gerekli ortam sağlandığında
manyetik rezonans ünitelerinin donanım arızalarını tespit edip
giderebileceksiniz.
Amaçlar
1. Cihazları ayırt edebileceksiniz.
2. Cihazların kurulumunu yapabileceksiniz.
3. Cihazların kalibrasyonunu yapabileceksiniz.
4. Güç ünite ve elektronik kart arızasını giderebileceksiniz.
5. Peristaltik pompa arızasını giderebileceksiniz.
6. Algılama ve O2-CO2 değişim ünitesi arızasını
giderebileceksiniz.
7. Cihazların periyodik bakımını yapabileceksiniz.
Ortam: Yaşam destek ve tedavi cihazları dal atölyesi,
hastanelerin biyomedikal üniteleri, firmaların kalp-akciğer
makinesinden sorumlu teknik servis birimleri
Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el
kitabı, kalp-akciğer makinesi ve diğer aparatları, el takımları,
ölçme aletleri

iii

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.

iv

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Tıp alanında tanı ve tedavi amaçlı olmak üzere farklı yapılarda tıbbi cihazlar
kullanılmaktadır. Bu cihazlar kullanıldıkları yerlere ve çalışma prensiplerine göre çeşitlilik
göstermektedir.
Tıp alanında kullanılan cihazlar arasında yaşam destek ve tedavinin ayrı bir yeri
vardır. Bu cihazlar çalışma prensipleri ve işlevleri açısından çeşitlilik göstermektedir.
Kalp-akciğer makineleri, kalp hastalıklarının ameliyatla tedavilerinde vazgeçilmez
cihazları arasında yerini almıştır.
Elinizdeki modülde yaygın olarak karşılaşacağınız kalp-akciğer makinelerinin
kullanım yerlerini ve önemli birimlerini görebileceksiniz.
Bu modülde cihazların temel prensibini oluşturan perfüzyon sisteminin ne olduğunu
ve nasıl gerçekleştirildiğini bulabileceksiniz.
Kalp-akciğer makinelerinde mikrobiyolojik risklerine karşı alınması gereken
önlemlerin sebeplerini anlayacak ve daha hassas bir teknik eleman olma yolunda
ilerleyeceksiniz.
Tıbbi cihaz ve sistemlerin bulunduğu ortamların insan sağlığı ve çevre için önemli
riskler taşıdığını unutmayınız. Bu cihazlarla çalışırken üzerinize düşen sorumluluğun son
derece büyük olduğunu ve çok küçük ihmallerin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceği
bilinciyle hareket ediniz ve tüm çalışmalarınızda bu duyarlılığı gösteriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Kalp-akciğer makinelerini ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Cihazın kullanıldığı hastane birimlerinde araştırma yaparak ne sayıda ve sıklıkta
kullanıldığını tespit ediniz. Bu araştırmayı bir ya da birkaç hastanede yapabilir
ve raporlayabilirsiniz.

1. KALP-AKCİĞER MAKİNESİ TANIMI VE
BÖLÜMLERİ

Resim 1.1: Kalp-akciğer makinesi

Kalp ameliyatlarında ameliyat sahasının hareketsiz ve kandan arındırılmış olması
gereklidir. Kalbin boşluklarının kanla dolu olması ve kendisinin vücuda kanı pompalaması
nedeniyle vücudun ihtiyacı olan kan dolaşımı başka bir mekanizma ile sağlamak gerekir.
Doku ve organlar kanla beslenir, kan çeşitli mineralleri, gazları, proteinleri vb. dolaşım
sisteminin merkezi olan kalp ve ona bağlı olan damarlar aracılığı ile taşır. Doku ve
organların kanla beslenmesine perfüzyon adı verilir. Kan dolaşımı durduğunda öncelikle
beyin hücreleri en fazla 5 dakika gibi kısa bir zaman içinde ölmektedir.
Kalp-akciğer makinesi (The Heart-Lung Machine) vücudun diğer organlarına
karbondioksitten arındırılmış ve oksijenlendirilmiş kan gönderilmesini sağlayarak kalbin ve
akciğerin görevlerini üstlenir, ameliyat sırasında kalp ile akciğerin durdurulmasına olanak
verir.
3

Kanın kalp-akciğer makinesi ile karbondioksitten arındırılarak ve oksijenlendirilerek
vücudun diğer organlarına pompalanması suretiyle kalp ve akciğerin devre dışı bırakılmasına
kardiyo-pulmoner by-pass denilir. Bu yöntem kullanılarak yapılan kalp ameliyatlarına açık
kalp ameliyatı denilir (Resim 1.2).

Resim 1.2: Açık kalp ameliyatı

1.1. Kalp-Akciğer Makinesi Bölümleri

Şekil 1.1: Kalp-akciğer makinesinin temel parçaları

Kalp-akciğer makinesinin bir veya birden fazla venöz kanül, hastadan gelen kanın
depolandığı rezervuar, kanın karbondioksitten arındırılıp oksijenlendirildiği oksijenatör, kanı
hastaya pompalayan pompa ve kanın ısısını artırıp azaltmayı sağlayan ısı değiştirici, artelyel
hat filtresi ve artelyel kanül gibi bileşenleri vardır. Ayrıca atardamar hattında hava ve
parçacık filtresi vardır (Şekil 1.1).

1.1.1.Venöz Kanüller (Venous Cannulas)
Venöz kanüller kanı hastadan ekstrakorporeal sirkülasyona seviye farkı veya pompa
oksijenatör sistemi ile drene ederler. Aort kapak ameliyatları, sol ventrikül çıkış yolu
ameliyatları, çıkan aorta ameliyatları ve koroner by-pass cerrahisi (CABG) rosedürlerinde
tek kanül kullanılır. Sağ atriyum veya sağ ventrikül içinde çalışılacaksa iki kanül kullanılır.
4

Perfüzyon esnasında santral venöz basınç (CVP) 15 mmHg’nın altında olmalı, ince duvarlı
venler kollaps oluşturup akımı sınırlayabileceğinden negatif basınç oluşturulmamalıdır.

Şekil 1.2: Venöz ve artelyel kanüllerin bağlantısı

1.1.2.Arteryel Kanüller (Arteryel Cannulas)
Arteryel kanül genelde çıkan aortaya veya innominate arter proksimaline yerleştirilir
(Şekil 1.2). Arteryel kanülün büyüklüğü hastanın vücut yüzeyine göre hesaplanır. İnternal
çap 6–24 F arasındadır. İnternal çapa göre basınç farkı değişir.

Resim 1. 3.a.b: Venöz kanül c: Arteryel kanül

1.1.3.Oksijenatör (Oxygenator)
Oksijenatörler aynı akciğer gibi O2 ve CO2 değiş tokuşu yapılan ortamlardır. Bu
cihazın görevi hastadan alınan CO2 konsantrasyonu çok olan kanı temizleyip oksijen
konsantrasyonu artırılmış bir biçimde hastaya sunmaktır.
Oksijenatör iki kısımdan oluşur: Kan haznesi ve filtredir. Kan perfüzyon
pompasından ve hastadan gelerek hazneye dolar. Buradan filtreye akar ve içerideki hollowfiber yapıdan geçerek oksijeni zengin bir biçimde oksijenatörden çıkarır. Bu işlem kalp eski
fonksiyonlarını kazanıp operasyon tamamlanana kadar devam eder. Bubble ve membran
oksijenatör olmak üzere iki tip oksijenatör vardır.
5

Resim 1.4: Oksijenatörler ve iç yapısı

Bubble oksijenatörlerde oksijen direkt olarak sistemik venöz kanla difüzyon sahasında
karşılaşır. Difüzyon sahasında kanın içinde binlerce küçük oksijen bubblesi oluşur. Gaz
değişimi her bir bubble etrafında oluşan ince film tabakasında olur. Karbondioksit bubble
içine diffüze olur, O2 ise kana geçer. Karbondioksit plazmaya oksijenden 20 kez daha hızlı
difüze olur.
Membran oksijenatörde ise gaz, kan ile direkt temasa girmez. Silikon veya poliprolen
mikropor membran vasıtasıyla kan ile gazın kompartmanları ayrılır (Şekil 1.3).

Şekil 1.3: Membran ve bubble oksijenatörlerdeki gaz değişimi

A: Bubble oksijenatörde kana devamlı olarak mikrobubble üreten bir sparger vardır.
Oksijen bubbleden kana, CO2’de bubblenin içine girer. B: Membran oksijenatörde ince
mikropor membran kan ve gaz kompartmanlarını ayırır, gazın basıncı ile O2 kana geçer
CO2’de dışarı diffuse olur.
Kana verilen dakikadaki oksijen, bubble ve membran oksijenatörlerde yaklaşık 400
ml iken akciğerde bu değer 2 litredir. Kandan CO2 alma bubble ve membran oksijenatörde
yaklaşık 350 ml iken akciğerde bu değer 1.6 litredir (Tablo1.1).

Tablo 1.1: Oksijenatörler ve akciğerlerin karşılaştırılması
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Günümüzde bubble oksijenatörlerin artık tarihi değeri vardır ve kullanılmamaktadır.
Yaygın olarak membran oksijenatörler kullanılmaktadır. Akciğerin kan-gaz değişim
alanına (100 m2) ne kadar yaklaşılabilirse membran oksijenatörlerdeki kan-gaz değişiminde
basınç azalabilecek ve kan travması ile diğer komplikasyonlar minimuma indirilebilecektir.

1.1.4. Isı Değiştirici (Heat Exchanger)
Kardiyopulmoner by-pass esnasında vücut ısısının kontrolü için ısı değiştirici
gereklidir. Isı değiştiricinin içinde 1°C ile 42 °C arasında su dolaşır. Kan 42 °C’nin üzerinde
ısıtılırsa kan proteinleri hasar görür. Kanın hastadan ayrıldığı ve girdiği yerdeki ısı farkından
dolayı soğuma genelde ısınmadan hızlı olur. Yetişkinde soğuma esnasında ısı dakikada 0,7–
1,5 °C azalır. Isınma esnasında ise dakikada 0,2–0,5 °C artar.

Resim 1.5: Oksijenatör ve ısıtıcı/soğutucu için re-usable sıcaklık probu (ısı probu)

1.1.5. Hava Kabarcık Dedektörü (Bubble Detector)
Tüplerde oluşabilen hasta için çok tehlikeli olan kabarcıkları tespit eder ve yok eder.

1.1.6. Pompalar (Pumps)
Kardiyopulmoner by-passta roller ve sentrifugal olmak üzere iki tip pompa kullanılır.
Sirkülatuar assist device’de kullanılan kapaklı pompalar klinikte rutin kullanılmaz (Şekil
1.4.B). Roller 180 mm Hg basınca kadar kanı hattan atabilir. Böylece devamlı akım sağlanır.
Roller pompa güvenli, ucuz ve kullanımı kolaydır. Çıkış hattında direnç olmadıkça ileri
doğru olan akım etkilenmez (Şekil 1.4.A).

Şekil 1.4: Pompalar A:Roller pompa B: Impeller pompa C: Centrifugal (sentrifugal) pompa

Sentrifugal pompalar hızlı dönen konsantrik koni şeklinde bir çark içerir. Bu çark kanı
yüksek hızla çevirir ve kan pompanın çıkışına ulaşır (Şekil 1.4.C).
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Şekil 1.5: Centrifugal (sentrifugal) pompa

Sentrifugal pompaların roller pompalara iki temel üstünlüğü vardır (Şekil 1.5).



Sentrifugal pompalarda geçici obstrüksiyon olsa bile yüksek geri basınç
oluşmaz.
Sentrifugal pompalarda tüp kompresyonu olsa bile geniş gaz embolileri
oluşmaz.

Kardiyoplejik solüsyon vermek için de roller tip pompalar kullanılır.
Pompa, bubble oksijenatör kullanıldığında oksijenatörden sonra, membran oksijenatör
kullanıldığında ise önce yer alır.

1.1.7. Filtreler (Filters)
Kan filtreleri, partikülleri ve gaz embolilerini engeller. Arteryel hat filtreleri bubble
oksijenatör sisteminde kullanılmalıdır. Arteryel filtreler naylon veya polyesterden yapılan,
25-40 µm por (elek deliği) büyüklüğü olan kalburlardır. Yüzey alanı 600–800 cm2, flow
miktarı 7 lt/dk., filtre içindeki basınç farkı 30 mmHg’dan azdır, 200 ml ön volüm (priming)
gerektirir.

Şekil 1.6: Arteryel filtreler ve iç yapısı
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1.1.8. Kardiotomi Aspiratör Sistemi (Cardiotomy Suction System)
İki sukker, konneksiyon tüpü, roller pompa, filtre ve rezervuar ünitesi kullanılır,
operasyon sahasındaki kanın tekrar dolaşıma katılması sağlanır. Hava-kan teması ve
aspirasyon sistemindeki türbülansdan dolayı hemoliz oluşur (Şekil 1.7). Aspirasyon
esnasında debrisler oluşacağından filtre kullanmak zorunludur.

Şekil 1. 7.a.b.c:Pompa başı, Hava-kan teması, Rezervuar

1.2. Kalp-Akciğer Makinesinin Bağlantıları

Şekil 1.8: Kalp-akciğer makinesinin şematik gösterimi

Şekil 1.8’de bir kalp-akciğer makinesinin şematik gösterimi verilmiştir. Burada beş
pompa kullanılmaktadır. Biri vücudun perfüzyonu için ikisi emici olarak ve diğer ikisi de
koroner arterlerin perfüzyonu içindir.
Ana perfüzyon sistemi 1 numaralı pompa başlığını içerir. Bu bir ısı değiştirici-oksijen
sağlayıcıdır. Bazı modellerde bu iki ünite ayrılmıştır. Böylece oksijen sağlayıcı ve ısı
değiştirici iki ünite hâlindedir. Isı değiştirici, bobinlerle izole edilmiş su içermektedir.
9

Şekil 1.9: Dört adet pompalı sistem
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Bu su ısısal olarak kan ile aynıdır. Bir ısı kontrol devresi, bu ısı değerini belirli
seviyede tutmakla ve ısı kayıplarını önlemekle görevlidir.
Bir oksijen değiştirme devresinin giriş portu negatif (-) oksijen tarafı olarak çıkış portu
ise pozitif (+) oksijen taraf olarak adlandırılır.
Kan hastanın vena cavasından alınır. Bir cannula üst vena cavanın içine, diğeri alt
vena cavanın içine yerleştirilir. Bu ikisi bir tüp içinde birleştirilir.
Kan vena cavadan tüp içinde geçerek oksijen değiştirici cihazın negatif oksijen
kısmına gelir. Tüpün diğer tarafı kanı pompa başından geçirerek pozitif oksijen tarafından
hastaya, femoral artere taşır.
2 ve 3 numaralı pompalar emici olarak kullanılır. 3 numaralı baş bir emme cihazı
olarak görülürken 2 numaralı baş, kalp görevi görmek üzere bir delik konumundadır. Emme
tipi baş, cerrahi müdahale sırasında, kanı toplamak için kullanılabilir. Bu kan, hastaya
transfer edilmeksizin kaybedilir. Emicilerden gelen kan bir rezervuar tankına alınır ve
negatif oksijen tarafında oksijen değiştiriciye taşınır.
4 ve 5 numaralı başların amacı, koroner arterlerin perfüzyonunu sağlamaktır. Koroner
arterlere yerleştirilen kanüllere, pompa başlarından geçmek suretiyle oksijen değiştiricinin
pozitif tarafındaki bir porttan, tüpün içindeki bir kısım kan yollanır. Şekil 1.9’da da dört adet
pompalı sisteme örnek verilmiştir.

Resim 1.6: İki farklı model, dört pompalı kalp akciğer makinesi
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1.3. Kam Tarihi
Kalp-akciğer makinesinin gelişmesi, intrakardiyak anomalilerin onarılmasını mümkün
kılmıştır. Kalbi dolaşımda devreden çıkarmak için dolaşım fizyolojisinin anlaşılması gerekir.
Kanın pıhtılaşmasının önlenmesi, kanın hareket etmesi için bir pompa ve son olarak
solunumun sağlanmasıdır. Bu nedenle kalp-akciğer makinesinin gelişiminden bir kesit
alınırsa


Geçen yüzyılda fizyologlar izole organların perfüzyonu ile ilgilenmişler ve bu
amaçla kanın oksijenlenmesini sağlayacak bir yönteme ihtiyaç duymuşlardır.

Resim 1.7: Kalp akciğer makinesinin tarihsel gelişimi



Von Frey ve Gruber 1885’te dönen bir silindir içine yerleştirilen ince bir film
üzerinden akmasıyla gaz alışverişinin temin edildiği bir kan pompasını tarif
etmişlerdir.



1895’te Jacobi kanı, kesip çıkarılmış ve mekanik olarak havalandırılan bir
hayvan akciğerinden geçirmiştir. 1926’da Rusya’da SS Brunkhonenko ve S
Tchetchuline hayvan akciğeri ve iki pompa kullanarak bir makine geliştirmişler,
bu makineyi ilk olarak organ perfüzyonunda daha sonra ise tüm hayvanı perfüze
etmek için kullanmışlardır. Kalp-akciğer makinesinin temel gereksinimlerinden
birisi antikoagülasyondur. Heparin 1915’te bir tıp öğrencisi olan Jay McLean
tarafından bulunmuştur. Sonuçlar 1916’da bildirilmiş, 1920’deki hayvan
deneyleri heparinin etkili bir antikoagülan olduğunu göstermiştir.
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John Gibbon, kalp-akciğer makinesinin gelişimine belki de herkesten daha çok
katkıda bulunan kişidir. İlk düşünce 1931’de masif pulmoner embolili bir
hastanın başında ortaya çıkmıştır. Kanın toplardamardan alınıp
oksijenlenebileceği bir cihazda toplanması ve daha sonra bir pompa vasıtasıyla
tekrar atar damardan dolaşıma katılması fikri kalp-akciğer makinesinin temeli
olarak düşünülmüştür. Gibbon’ın çalışmaları bunu takip eden 20 sene boyunca
Massachusetts General Hospital’da devam etmiştir. Gibbon 1937’de ilk kez
yaşamın suni bir kalp ve akciğer ile devam ettirilebildiğini bildirmiştir.
Gibbon’ın çalışmaları II. Dünya Savaşı ile kesintiye uğramıştır.



Bu sürede Clarence Crafoord İsveç’te (Carolinska Institute in Stockholm), J
Jongbloed Hollanda’da, Clarence Dennis Minessota’da, Mario Dogliotti
İtalya’da kalp-akciğer makinesi üzerine çalışmalarına devam ettiler.



Clarence Dennis ilk kez 1951’de kalp-akciğer makinesini klinikte kullandı. Çok
büyük kalbi olan atrial septal defekti olan 6 yaşındaki bir kız hasta başarı ile
kalp-akciğer makinesine bağlandı, ameliyat zor bir biçimde gerçekleştirildi
ancak hasta kan kaybı ve cerrahi olarak yaratılan triküspid stenozu nedeniyle
kaybedildi. Bu deneyimde kalp-akciğer makinesinin iyi çalıştığı görüldü.
1951’de Mario Digliotti kalp-akciğer makinesini büyük bir mediasten tümörü
rezeksiyonu sırasında kullandı. Parsiyel bypass (1 l/dk.) ile tümör başarı ile
çıkarıldı. Digliotti makinesini hiçbir zaman insanlarda açık kalp ameliyatları
için kullanmadı. Forrest Dodrill ise mekanik pompasını 1952’de sol bypass için
kullanmış ve 50 dakika süre ile sol ventrikülü devre dışı bırakıp mitral kapak
cerrahisi uygulamıştır. Bu ilk başarılı sol kalp by-passdır. Daha sonra Dodrill
makineyi 16 yaşında pulmoner stenozlu bir çocukta kullanmış ve ilk başarılı sağ
kalp by-passı gerçekleştirmiştir.

Resim 1.8: Kalp -akciğer makinesi ile açık kalp cerrahisi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bir kalp-akciğer makinesinin temel ünitelerini ayırt ediniz.

İşlem Basamakları
 Servis el kitabından kalp akciğer
makinesi temel birimleri ile ilgili
kısımları okuyunuz.

Öneriler
 Çalışma esnasında gerekli güvenlik
önlemlerini alınız ve aldırınız.

 Atölyenizdeki cihazınızın ana birimlerini
listeleyiniz.
 Bu birimlerin bağlantılarını kontrol
ediniz.

 Yetkili ile birlikte çalışınız.

 Tek kullanımlık kısımlarını tespit ediniz.
 Cihazın temel fonksiyonlarını
açıklayınız.
 Teknik servis formu doldurunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Servis el kitabından kalp- akciğer makinesi temel birimleri ile
ilgili kısımları okudunuz mu?
2. Atölyenizdeki cihazınızın ana birimlerini listeleyebildiniz mi?
3. Bu birimlerin bağlantılarını kontrol edebildiniz mi?
4. Tek kullanımlık kısımlarını tespit edebildiniz mi?
5. Cihazın temel fonksiyonlarını açıklayabildiniz mi?
6. Teknik servis formu doldurdunuz mu?

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

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kalp-akciğer cihazının görevini doğru olarak
belirtmektedir?
A) Kalp ameliyatlarında akciğer görevi görür.
B) Kalp ameliyatlarında damar görevi görür.
C) Kalbin kan pompalama ve akciğerin oksijen sağlama görevini sağlar.
D) Beyin ameliyatlarında beyine oksijen sağlar.

2.

Kalp-akciğer makinesi insan vücudunun tam olarak neresine bağlanır?
A) Beyin damarlarına
B) Böbrek damarlarına
C) Kılcal damarlara
D) Kalpten çıkan toplardamar ile atardamarlara

3.

Doku ve organların kanla beslenmesine ne ad verilir?
A) Kan akışı
B) Perfüzyon
C) Kardiyo-pulmoner by-pass
D) Arterial dolaşım

4.

Kalp-akciğer makinelerinde partikülleri ve gaz embolilerinin geçişini engelleyen birim
hangisidir?
A) Pompalar
B) Isı değiştiriciler
C) Kanüller
D) Filtreler

5.

Isı kontrolünde kanın proteinlerinin hasar görebileceği son değer nedir?
A) 42 °C’nin üzerinde
B) 15 0C’nin üstü
C) 22 0C
D) 36.60C’nin üstü

6.

Bubble dedektörü ne amaçla kullanılır?
A) Kan seviye tespiti için
B) Basınç değer tespiti için
C) Pompa dönüş hızı için
D) Hava kabarcığı tespiti için

7.

Rezervuarın kullanım amacı nedir?
A) Kanın ısıtılmasını sağlar.
B) Kanın dolaşımını sağlar.
C) Kanın depolanmasını sağlar.
D) Kanın vücuttan alınmasını sağlar.
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8.

Kana verilen dakikadaki oksijen miktarı, akciğerlerde kaç litre olarak gerçekleşir?
A) 400 ml
B) 800 ml
C) 2 l
D) 4 l

9.

Kandan CO2 alma bubble ve membran oksijenatörde yaklaşık ne kadardır?
A) 100 ml
B) 1 litre
C) 5 litre
D) 350 ml

10.

Atardamar hattında kullanılan filtreler nelerdir?
A) Hava filtresi
B) Parçacık filtresi
C) Isı kontrolü
D) Hem hava hem parçacık filtresi

11.

Numaralandırılmış malzemelerin isimlerini yazınız.

1…….……………..2……………….….3…………………..
4…………….….….5………………..…6…………………...
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
12.

( ) Pompa; bubble oksijenatör kullanıldığında oksijenatörden önce, membran
oksijenatör kullanıldığında ise sonra yer alır.

13.

( ) Bir oksijen değiştirme devresinin giriş portu negatif (-) oksijen tarafı olarak, çıkış
portu ise pozitif (+) oksijen taraf olarak adlandırılır.

14.

( ) Kardiyopulmoner bypassta roller ve sentrifugal olmak üzere iki tip pompa
kullanılır.
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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–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Kalp-akciğer makinelerinin kurulumunu yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Türkiye’deki kalp–akciğer makinesi üreten, satış ve tamirini gerçekleştiren
firmaları tespit ediniz.

2. KALP-AKCİĞER MAKİNESİ (KAM YA
DA CPB) KURULUMU
Kalp-akciğer makinesinin kurulumu ve kısımları hakkında aşağıda detaylı bilgi
verilecektir.

2.1. Kam Kısımları

Şekil 2.1: Kam kısımları
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Kam makinelerini çeşitlemede kullanılan pompalara göre ya da kurulumdaki
konfigürasyona göre isimlendirilebilir. Konfigürasyon çeşitliği sistem kontrol paneli ile
monitörün, ameliyat yapılan ortamının esnekliğine bağlı olarak konsol üzerine farklı
yerleştirmesiyle oluşturulmuştur.
Ameliyat ortamında cihazın konulacağı yer çok önemlidir. Bu durumda cihaz
konfigürasyonu belirlenir. Ameliyat ortamının fiziksel özelliklerine göre belirlenecek
konfigürasyon yanı sıra ameliyatı yapacak operatörlerin isteğine göre de davranılmalıdır.
Kam dört ana birimden oluşmaktadır. Bunlar; konsol birimi, sistem kontrol paneli
(SCP), sistem görüntüleme birimi (SMU) ve pompalardır. Cihaz ana konsol ünitesinin
üzerine diğer birimlerin montajı ile yapılandırılır. Bazı modellerde pompalar konsol üzerinde
sabittir. Yeni sistemlerde çok fonksiyonluluk esas alınmakta ve pompalarında farklı
konfigürasyonlar uygulanmaktadır.
Kurulumda cihaz paket hâlinde bulunur. Taşıma kurallarını dikkatlice uygulamak
gereklidir. Cihaz taşınırken ve açılırken yan yatırılmamalıdır.
Açılan cihaz steril olmayabilir. Bu nedenle bakım ve temizlik prosedürlerini takip
etmek gerekebilir.

2.1.1 Konsol
Kalp-akciğer makinesinin temel elemanı konsoldur. Pompalar ve görüntüleme sistemi
için gerekli güç kaynağını içerir. Acil durumlar için batarya güç sistemi, bu makineler için
sabit olup konsolun içinde yer alır. Özel denetim kontrol modüleri konsol içindedir. Şekil
2.2’de konsolun ön görünüşü, Şekil 2.3’te ise arka görünüşü gösterilmiştir.

Şekil 2.2: Konsolun ön görünüşü

Şekil 2.2’deki örnek modülde numaralandırılmış anahtarlar sırasıyla: 1. Ana güç
anahtarı, 2. Görüntüleme sistem anahtarı, 3. Batarya ile çalışma uyarı lambası, 4. Batarya
şarj gösterge lambası, 5. Bağımsız pompa güç anahtarlarıdır.
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Resim 2.1: Örnek bir konsol modülü

Resim 2.2: Konsol kapağındaki pompa aparatı
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Konsol üzerinde ya da modül erişim kısmında bulunabilecek birimler sırasıyla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dağıtım soketleri sigortası
Pompaların sigortası(1,2,3 veya 4)
Görüntüleme sistemi sigortası
Ana sigorta
Sistem topraklaması
24 V soket sigortası
Halojen lamba soketi
Güç kaynağı modülü
Hava kaçağı koruma modülü
Boş bölme (kullanılacaksa ultrasonik seviye dedektörü)
Sıcaklık modülü
Analog giriş/çıkış modülü
Basınç modülü
Konsol kontrol modülü
Dijital giriş/çıkış modülü
Sistem kontrol paneli
Monitör arabirim modülü

Şekil 2.3: Konsolun arka görünüşü
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2.1.2. Sistem Kontrol Paneli (SCP)

Resim 2.3: Sistem kontrol panel örneği

Kalp-akciğer makinesinin fonksiyonları sistem kontrol panelinden (SCP)
ayarlanmaktadır. Sadece pompaların akış ayarları bu kısımda bulunmaz. Pompa ayarları
pompanın üzerindeki kısımda bulunan panellerden yapılır.
SCP’deki tuşlar ve kontroller fonksiyonlarına göre bölümler hâlinde gruplanmıştır.
Resim 2.3’teki power source kısmında cihazın şebeke gerilimine bağlı olup olmadığı,
batarya durumu takip edilir. Hava dedektörü (air dedector) arterial hattaki hava
kabarcıklarını algılayarak pompayı durdurmak için kullanılmaktadır. Sistem dışı
çalışılabildiği gibi çalışma anında sesli ve görüntülü uyarı ile hava kabarcığı bildiriminde
bulunur (Resim 2.3). Şekil 2.5’te farklı bir modele ait SCP’nin görünüşü gösterilmiştir.
Resim 2.3’te gösterilen bir diğer kısım ise seviye dedektör kontrolüdür. Rezervuardaki
kan seviyesinin limitlerin altına düştüğü zamanlarda kullanıcıyı uyarmak veya artelyal
pompayı durdurmak için dizayn edilmiştir.
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Şekil 2.4: Sistem kontrol panel (SCP) örneği

2.1.2.1.Hava Kabarcığı Dedektörünün Sisteme Kurulması
Hava kabarcığı dedektörü yere paralel şekilde klemple pompa polune tutturulmalıdır.
Dedektörün konektörünün yere bakacak şekilde kleplenmesi unutulmamalıdır. Dedektör
kablosunun bir ucu bu konektöre diğer ucu da ana konsoldaki hava kabarcığı kısmına
takılmalıdır. Hava kabarcığı dedektörü arterial filtreden 5–8 cm aşağıya takılmalıdır.
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Resim 2.4: Hava kabarcığı dedektörü
takılmamış halde

Resim 2.5:Dedektör ve arterial filtre

Resim 2.6:Arterial hortuma yerleştirilmesi

Resim 2.7:Kurulumu tamamlanmış hava
kabarcığı dedektörü

2.1.3.Sistem Görüntüleme Birimi (SMU)
Sistem görüntüleme birimi ile ekranda, gerçek zamanlı EKG, basınç gibi çeşitli veri
sayfa bilgileri görüntülenmektedir. Sistem görüntüleme birimindeki tuşlar, verileri kayıt
etmede ve farklı sayfalara geçişte kullanılır. Genellikle ana bilgi ve mesajlar ekranın üst
yarısında, ikinci tip bilgiler alt yarısında gösterilir ve tuşlar vasıtasıyla değiştirilir. Alarm ve
uyarılar da ekranın en üst kısmında gösterilir.
Bilgiler ve ferfüzyon fonksiyonları renklerle kodlanmıştır (Resim 2.8). Bu kodlamalar
genellikle tüm modellerde aynıdır. Bunlar:
Kırmızı ==>Arterial bilgiler için
Mavi ==>Venöz bilgiler için
Yeşil ==>Gaz bilgisi için
Mor
==>Kardiyopleji bilgisi için
Yeşil ==> Dış bilgiler için
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Resim 2.8: Örnek bir sistem görüntüleme birimi

SMU görevleri sıralanırsa:







Arterial pulsatil pompalama eğrisi
Kardiyoploji ekranları
DIO dijital giriş 7çıkış modüllerinden gelen sinyalleri
AIO analog giriş/çıkış modülüne bağlı ise EKG ve basınç eğrileri
SCP sistem kontrol paneline r-tetikleme sinyali göndermek
Kullanıcıdan gelen verileri cihaza kaydetmek

2.1.4.Pompalar

Şekil 2.5: İki kafalı ve tek kafalı pompalar
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Resim 2.9:Fonksiyonel pompa yerleşimi örneği

Tek kafa ya da iki kafa pompa olarak tasarlanabilir. Özellik olarak farkları yoktur.
Pompalar ICE 601–1 B tipi güvenlik I. sınıf korumaya uygun olarak üretilir.

Resim 2.11: Pompa dönüş hızı analog ayarı

Resim 2.10: Pompa kontrol paneli

2.1.4.1. Pompa Kurulumu







Konsolün üst bölümünde bulunan pompaya ait elektrik soket kapağı açılır.
Pompanın kapalı pozisyonda olup olmadığı kontrol edilir.
Pompa kapalı ise düz bir şekilde konsola yerleştirilir.
Altta bulunan pinler pompanın sabitlenmesi için yeterlidir.
Pinler ayrıca konsol üzerinden topraklanmayı sağlar.
Pompa için gerekli elektriksel bağlantıda pinler vasıtasıyla temin edilir.
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Pompa kurulumunda dikkat edilmesi gereken alt kısımdaki pinlerin zarar
görmemesidir. Başka bir zemine bırakılacak ise plastik kapakların pinlere takılması gerekir.
Nemli bez ya da az yağlı yüzeylerle temas etmemelidir.

Şekil 2.6: Tek kafalı pompa ön paneli örneği

Şekil 2.6’daki örnek pompa panelinin numaralandırılmış kısımları sırasıyla 1. Hız
kontrol düğmesi, 2. LPM akış skalası (dış halka), 3. RPM (akış skalası -iç halka), 4. Ters
dönüş tuşu, 5. Hız/akış görüntüleme ekranı, 6. RPM/LPM tuşu, 7. RPM LED’i (sadece ikiz
kafalı pompalarda), 8. LPM (litre per minute-dakikada akan litre) LED’i, 9. Kontrol birimi
LED’leri, 10. Durum gösterge ekranı, 11. Menü (sayfa) tuşu, 12. Ayar tuşu, 13. Ters dönüş
güvenlik ayar tuşu
“Kurulum Sonrası Kontrol” cihaz kullanılmadan önce yapılmalıdır.
Eğer kurulum sonrası kontrol yapılmaz ise cihaz kullanıcısının, hastanın veya diğer
kişilerin yaralanmasına sebep olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kalp-akciğer makinesini istenen kullanım şekline göre düzenleyerek pompaların
kurulumunu yapınız.
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Dal atölyenizde ameliyat ortamı
oluşturunuz.
 Ameliyat yapacak kişi olarak
öğretmeninizin olduğunu varsayarak
ondan cihazı nasıl kullanacağınızla ilgili
bilgileri alınız.
 Servis el kitabı talimatlarını takip ediniz.
 Tüm bilgileri topladıktan sonra, en uygun
cihazı seçerek kurulum ya da
düzenlemeyi şekilden yararlanarak
oluşturunuz.
 Besleme anahtarının kapalı olduğunu
 Çalışma esnasında gerekli güvenlik
kontrol ediniz.
önlemlerini alınız ve aldırınız.
 Konsoldaki pompanın takılacağı
kısımdaki elektrik soket kapağını açınız.
 Pompanın kapalı pozisyonda olduğundan
emin olunuz.
 Pompayı düz bir biçimde yerine
yerleştiriniz.
 Yerleşimi kontrol ediniz.
 Teknik servis formu doldurunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Dal atölyenizde ameliyat ortamı oluşturabildiniz mi?
2. Ameliyat yapacak kişi olarak öğretmeninizin olduğunu varsayarak
ondan cihazı nasıl kullanacağınızla ilgili bilgileri alabildiniz mi?
3. Servis el kitabı talimatlarını takip edebildiniz mi?
4. Tüm bilgileri topladıktan sonra, en uygun cihazı seçerek kurulum
ya da düzenleme şeklini çizebildiniz mi?
5. Besleme anahtarının kapalı olduğunu kontrol edebildiniz mi?
6. Konsoldaki pompanın takılacağı kısımdaki elektrik soket kapağını
açabildiniz mi?
7. Pompa kapalı pozisyonda mı?
8. Pompayı düz bir biçimde yerine yerleştirebildiniz mi?
9. Yerleşimi kontrol ettiniz mi?
10. Teknik servis formu doldurdunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

31

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi konsol içerisinde bulunur?
A) Güç kaynakları
B) Kontrol monitörü
C) Hava kabarcık dedektörü
D) Sistem kontrol paneli

2.

Sistem görüntüleme biriminde kullanılan renk kodlamalarından hangisi yanlıştır?
A) Sarı ==>Arterial bilgiler için
B) Mavi ==>Venöz bilgiler için
C) Yeşil ==>Gaz bilgisi için
D) Mor
==>Kardiyopleji bilgisi için

3.

Pompa kurulumu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Pompa yerleşimi öncesi kablo bağlantısı yapılmalıdır.
B) Pompaların soketleri plastik bir kapakla kapatılmalıdır.
C) Pompa altındaki pinler direkt temas edeceğinden yerleşim direkt yapılır.
D) Pompaların birbirleri ile kablo bağlantıları seri olmalıdır.

4.

Hava kabarcığı dedektörü montajı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yere paralel şekilde klemple pompa polune tutturulmalıdır.
B) Dedektörün konektörünün yere bakacak şekilde klaplenmesi unutulmamalıdır.
C) Dedektör kablosunun bir ucu bu konektöre bağlanmalıdır.
D) Hava kabarcığı dedektörü arterial filtreden 5–8 cm yukarıya takılmalıdır.

5.

SMU görevlerinden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
A) Arteryal pulsatil pompalama eğrisini göstermek
B) Venöz kanül iç bağlantısını görüntülemek
C) AIO analog giriş/çıkış modülüne bağlı ise EKG ve basınç eğrileri göstermek
D) DIO dijital giriş 7 çıkış modüllerinden gelen sinyalleri göstermek

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Pompalar ICE 601–1 B Tipi Güvenlik I. Sınıf korumaya uygun olarak üretilir.

7.

( ) Acil durumlar için batarya güç sistemi, bu makineler için sabit olup monitörün
yanında yer alır.

8.

( ) Sistem görüntüleme birimindeki tuşlar, verileri kayıt etmede ve farklı sayfalara
geçişte kullanılır.
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9.

( ) Pompa kurulumunda dikkat edilmesi gereken alt kısımdaki pinlerin zarar
görmemesidir.

10.

( ) Özel denetim kontrol modüleri konsol yanındaki ayrı bir birimdedir.

11.

( ) Eğer kurulum sonrası kontrol yapılmazsa cihaz kullanıcısının hastanın veya diğer
kişilerin yaralanmasına sebep olur.

12.

( ) Dedektör kablosunun bir ucu bu konektöre diğer ucu da ana konsoldaki seviye
dedektör modülüne takılmalıdır.

13.

( ) Kontrol panelinde; görüntüleme sistemi sigortası, ana sigorta, sistem
topraklaması, 24 V soket sigortası, halojen lamba soketi, güç kaynağı modülü bulunur.

14.

( ) Power source kısmında cihazın şebeke gerilimine bağlı olup olmadığı pompa hızı
ile takip edilir.

15.

( ) Pompaların akış ayarları, sistem kontrol panelinden (SCP) bulunur.

16.

( ) Hava kabarcığı dedektörü rezervuardaki kan seviyesinin limitlerin altına düştüğü
zamanlarda kullanıcıyı uyarmak veya artelyal pompayı durdurmak için dizayn
edilmiştir.

17.

( ) Pompa panelinde hız kontrol düğmesi bulunmaz.

18.

( ) Sistem görüntüleme biriminde mavi==>venöz bilgiler için kullanılan renktir.

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
Kalp-akciğer makinelerinin kalibrasyonunu yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Cihazın kullanıldığı hastane birimlerinde araştırma yaparak ne sayıda ve sıklıkta
kalibrasyon işlemi yapıldığını tespit ediniz.

3. KAM KALİBRASYONU

Şekil 3.1: KAM blok diyagram

KAM genellikle sistem kontrol paneli (SCP), sistem görüntüleme birimi (SMU),
pompalar ve konsoldan oluşmuştur. Şekil 3.1’de temel bir KAM cihazı blok şeması
verilmiştir. Konsol güç kaynağı ve modülleri içermektedir. Sistem kontrol paneline aynı
zamanda sistemin ana bilgisayarı denebilir. Merkezi veri iletimi ile sistem görüntüleme
birimi pompa ve diğer modüller ile haberleşir.

3.1. Sistem Kontrol Paneli (Scp) Ayarları
Sistem kontrol panelindeki ilk ayarlama zaman ile ilgilidir. Bu ayar, işlemin tarihi
kadar işlem süresini de bilmek için önemlidir. Unutulmamalıdır ki KAM cihazına fazla
bağlanmak zorunda kalınan her an, vücuttaki organların çalışma düzeninin bozulacağı
anlamını taşır. Sırasıyla kontrol panelinden gün, ay ve yıl bilgileri ile saat, dakika ve saniye
ayarları yapılır.
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3.2. Sistem Görüntüleme Birimi ( SMU) Ayarları
Genellikle monitörün yanında bulunan kısımdan ayarlar yapılır. Uyarı işaretlerinden
biri COMM LED sistemin geri kalanı ile veri alışverişi olduğunda, diğeri OK LED monitör
biriminin self testi sorunsuz olarak tamamlanıp kullanıma hazır olduğunda bizi uyarır.
Ayarlama yapılan noktalar sırasıyla şöyledir:







Ekran zıtlık ayarı
Ekran parlaklık ayarı
EKG genlik ayarı, bu torrnavida ile ayarlanabilir potansiyometre, görüntülenen
EKG sinyalinin genliğini ayarlar.
Basınç genlik ayarı, bu tornavida ile ayarlanabilir potansiyometre, görüntülenen
giriş basınç sinyalinin genliğini ayarlar.
EKG pozisyon ayarı, bu tornavida ile ayarlanabilir potansiyometre,
görüntülenen EKG sinyalinin pozisyonunu ayarlar.
Basınç pozisyon ayarı, bu tornavida ile ayarlanabilir potansiyometre,
görüntülenen giriş basınç sinyalinin pozisyonunu ayarlar.

Bu ayar yöntemleri makinenin modeline göre analog ya da dijital olarak yapılabilir.

3.3. Pompa Ayarları
Her pompa, her tüp ölçüsü için gerçek çıkışa göre kalibre edilmiş, akış ekranına sahip
olmalıdır. Kalibrasyona yeni bir pompanın takılması, yeni bir tüp ölçüsünün ayarlanması
veya periyodik kontroller de yapılabilir. Bir vakanın kaydı sırasında, veri işlemeye
kaydedilen akış oranları bu kalibrasyonları temel aldığı için kalibrasyonun doğru bir şekilde
yapılması önemlidir.

3.3.1. Örnek Bir KAM Modeli Üzerinde Pompa Kalibrasyonunun (Akış
Oranının Kalibrasyonu) Yapılması

Resim 3.1:Ekran menüsünden Set UP tuşu



Tüp ölçüsünün seçimi için “Set Tube” görüntülenene kadar pompa üzerindeki
menü (sayfa) tuşuna basılır. Doğru tüp ölçüsü görüntülene kadar menü tuşuna
basılır. Uzun bir bip sesi duyana kadar üç saniye boyunca “Set” tuşuna basılı
tutulur.
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Kullanım kitapçığında tanımladığı gibi tüpü yerleştirip oklüzyon (oluk, çukur,
yerleştirilen yuva) ayarlanır. Gelecekteki aynı tip tüp için çabucak tekrar
ayarlanabilmesi amacıyla pompada mikro metre oklüzyon (oluk) ayarları
kaydedilir.

1.Pompa görünüşü

2. Tüpün yerleştirildiği kısım

3. Sağ ve sol kilitlemeler

4.Hortumlara takılı dedektörler

5. Dedektörün çıkartılması
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6. Dedektör yay kontrolü
Tablo 3.1: Pompadaki tüpün yerleşimi ve çıkarılabilir aksamlar

1. Pompanın “Cal Mode”a ayarlanması için “Cal Mode” görüntülenene kadar pompa
üzerindeki menü (sayfa) tuşuna basılır. Ardından, uzun bir bip sesi duyana ve ekran yanıp
sönene kadar üç saniye boyunca “Set” tuşuna basılı tutulur.
2. Tüpün her iki ucuna, en az 10 litre su bulunan plastik kovaya konulur. Pompa açılır
ve pompa hızını, ½ ID veya daha büyük tüpler için yaklaşık 60 RPM (revolution per minutedakikada devinim sayısı) veya daha küçük tüpler için 100 RPM (revolution per minutedakikada devinim sayısı) olarak ayarlanır. Kalibrasyon sonuna kadar pompa hızı
değiştirilmez.
3. Tüpün çıkış ucu toplama kabına taşınır ve yaklaşık bir dakika pompayı çalıştırarak
çıkan su toplanır. Ardından tüp çıkışı tekrar ana kovaya taşınır. Toplama kabındaki su
miktarı litre cinsinden hesaplanır.
4. Ekran, LPM (litre per minute-dakikada akan litre) moduna getirilir. Ayarlama
tornavidası kullanılarak bir dakikada toplanan su miktarı ile ekranda okunan LPM ((litre per
minute-dakikada akan litre) değerinin aynı olması için, pompa kanalının önündeki
potansiyometre ayarlanır.
5. Ekranda doğru akış değeri görüldükten sonra bunu hafızaya almak için “Set” tuşuna
üç saniye boyunca basılı tutulur. Uzun bir bip sesi, programlama işleminin tamamlanmış
olduğunu ve yeni akış eğrisinin hafızaya alındığını onaylar.
6. Bundan sonra pompa hızı değiştirebilir veya pompa kapatılabilir. Bu tüp ölçüsü
için, yeni akış oranı kalibrasyon eğrisi doğrusaldır ve pompa kapatılsa bile pompa
hafızasında kalacaktır.
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3.3.2. Venöz Oklüder Kalibrasyonu
Kullanılan venöz hattın oklüdera kalibrasyonu için:







Önce hattı oklüderden geçirin.
Oklüderi kilitleyin.
Oklüderin kapama düğmesine basın.
Sonra oklüderin açma düğmesine basın.
Bu durumda oklüder ekranında % 99 rakamını gözleyin.
Eğer gözlenmediyse hattın oklüdere kalibrasyonu için bu işlemi tekrarlayın.

Resim 3.2: Oklüzyon ayar paneli

3.3.3. Optik Takometre Kart Ayarı
Takometre çalışacağı pompaya göre ayarlanmalıdır. Eğer takometre başka bir
pompaya takılacaksa yeniden ayarlanmalıdır. (Test noktalarına ulaşmak için özel bir test
kablosuna ihtiyaç duyulabilir.). Örnek ayarlama prosedürü ikiz kafa pompa için Şekil 3.2’de
gösterilmiştir. Sabit hızda çalışan takometre sinyali Şekil 3.3’te gösterilmiştir.

Şekil 3.3: Sabit hızda takometre sinyalleri

Şekil 3.2: İkiz kafa tako kartı
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Ayarlama yapmak için izlenecek prosedür şudur:





Osilaskopun kanal A’sı J1:2’ye, toprağı J1:4’e bağlanır.
Pompa elle çevrilir veya düşük hızda çalıştırılır.

Kanal A’daki sinyal salınımlarının yaklaşık 2,5 V civarında simetrik
olması için sinyali POT 1 ile ayarlanır.

Kanal A’daki genliğin en az 2 Vp-p olduğu kontrol edilir.
Pompa maksimum hızda (250 RPM) çalıştırılır.

Örnek ayarlama prosedürü tek kafalı pompa için ise şu şekildedir:





Osilaskopun kanal A’sı TP1’e, kanal B’si TP2’ye ve toprağı TP3’e takılır.
Pompa elle çevrilir veya düşük hızda çalıştırılır.

Kanal A’daki (TP1) sinyal salınımlarının yaklaşık +2.5 V civarında
simetrik olması için sinyal POT 1 ile ayarlanır.

Kanal A’daki genliğin en az 2 Vp-p olduğu kontrol edilir.

Kanal B’deki (TP2) sinyal salınımlarının yaklaşık +2.5 V civarında
simetrik olması için sinyal POT 2 ile ayarlanır.

Kanal B’deki genliğin en az 2 Vp-p olduğu kontrol edilir.
Pompayı maksimum hızda (250 RPM) çalıştırılır.

Kanal A’daki (TP1) sinyal salınımlarının yaklaşık +2.5 V civarında
simetrik olması için sinyal POT 1 ile ayarlanır.

Kanal B’deki (TP2) sinyal salınımlarının yaklaşık +2.5 V civarında
simetrik olması için sinyal POT 2 ile ayarlanır.

Kanal A ve Kanal B’deki sinyaller arasında 90 ± 10º faz farkı olduğunu
kontrol edilir.

Şekil 3.4’te elde edilen sinyal şekilleri ile gösterilmiştir.

Şekil 3.4: Sabit hızda takometre ayarları
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3.4. Modül Ayarları
Güç yüzde oranı ayarı için (CCM) Şekil 3.5’te gösterilen sistem kontrol panelindeki
konsol grubuna bakılır. 1 numaralı kısım ekranda besleme gerilimi olması gereken yüzdesi
olarak görüntülenir. 2 numaralı kısım ise batarya kontrol tuşudur.

Şekil 3.5: Sistem kontrol paneli-konsol grubu

Konsol kontrol modülünün (CCM) kartı çıkartılır ve uzatma kartı ile beraber monte
edilir (bir KAM cihazı için).
Normal şehir beslemesinde, konsol grup ekranında % 100 görüntülenene kadar CCM
kartındaki POT 2 ayarlanır. Tüpün takılışı, oklüzyon ayarı ve basınç modülü ayarları
cihazdan cihaza farklılık gösterdiğinden kullanım kılavuzlarına bakılarak yapılması doğru
olacaktır.
Ayrıca simülatör kullanılarak dörtlü sıcaklık modülü (QTM)nün sıcaklık probu ile
SCP’ deki görüntülenen ile aynı değer olduğu kontrol edilir, ikili basınç modülündeki basınç
transdüserlerinin doğru olarak kalibre edildiği kontrol edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bir kalp-akciğer makinesi üzerinde SCP ve SMU kalibrasyonlarını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kalibrasyona başlamadan önce teknik
şartnameyi okuyunuz.
 Araç gereç ve ekipmanı hazırlayınız.

 Kalibrasyon yapmadan önce, ana besleme
anahtarını kapatınız ve fişi ana
beslemeden çıkarınız.
 El takımları, servis el kitabı, kalp-akciğer
 Çalışma esnasında gerekli güvenlik
makinesi simülatör ve analizörleri,
önlemlerini alınız ve aldırınız.
sterilizasyon kitlerini hazırlayınız.
 Kalibrasyonu yapılacak olan SCP ve
SMU’yu açınız.
 Cihazın beslemesini kesiniz.
 Ön taraftaki vidayı (SMU ve MPL’deki,
sadece SCP’de takılı bulunan MPR, MPC
veya MLC) ve arka taraftaki vidayı
çıkartınız.
 Kart gevşeyene kadar ortadaki delikteki
 Mikrobiyolojik risklere karşı tedbir alınız.
vidaya küçük bir tornavida ile bastırınız.
 Ekranın hasar görmemesi için,
 Konektörden kabloyu ayırınız.
SCP/SMU’yu yumuşak bir yere koyunuz.
 SCP kasasının arka tarafında aşağıdaki üç
vidayı çıkartınız (ROC veya LOC’da).
 SCP ön panelinin alt kısmını yaklaşık 10
mm dikkatlice dışa doğru çekiniz.
 Dışa doğru çekerken aynı zamanda, üst
kısım konsol kasasından çıkana kadar
yaklaşık 10 mm dışa doğru çekiniz.
 SCP ve SMU’nun kalibrasyon ayarları
için simülatör bağlantılarını yapınız.
 Kalibrasyona devam etmek veya
 Bunun için servis el kitabı SCP ayarları
bitirmek için SCP/SMU’yu tekrar
ve SMU ayarları bölümüne bakınız.
kapatınız.
 Kartın üzerindeki kabloları takınız.
 Üst kısmı yerleşene kadar, SCP/SMU’yu
yukarı doğru itiniz. SCP/SMU’yu kasa
 Güç bağlantılarının doğru olduğunu
içinde geriye doğru itiniz ve vidaları
kontrol ediniz.
sıkınız.
 Kabloların sıkışmadığını kontrol ediniz.
 Kalibrasyon tutanağı ve belgesi
hazırlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kalibrasyonu yapılacak olan SCP ve SMU’yu açabildiniz mi?
2. Cihazın beslemesini kestiniz mi?
3. Ön taraftaki vidayı (SMU ve MPL’deki, sadece SCP’de takılı bulunan
MPR, MPC veya MLC) ve arka taraftaki vidayı ve diğer vidaları
çıkardınız mı?
4. Konektörden kabloyu ayırdınız mı?
5. SCP ön panelinin alt kısmını yaklaşık 10 mm dikkatlice dışa doğru
çektiniz mi?
6. Dışa doğru çekerken aynı zamanda, üst kısım konsol kasasından
çıkana kadar, yaklaşık 10 mm dışa doğru çektiniz mi?
7. SCP ve SMU’nun kalibrasyon ayarları için simülatör bağlantılarını
yaptınız mı?
8. Kalibrasyona devam etmek veya bitirmek için SCP/SMU’yu tekrar
kapattınız mı?
9. Kartın üzerindeki kabloları taktınız mı?
10. Kalibrasyon tutanağı ve belgesi hazırladınız mı?

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.

( ) Simülatör kullanılarak; dörtlü sıcaklık modülü (QTM)nün sıcaklık probu ile
SCP’deki görüntülenen ile aynı değer olduğu kontrol edilir.

2.

( ) Sistem kontrol panelindeki ilk ayarlar zaman ayarlarıdır.

3.

( ) Pompa ayarlarından, tüp seçimini yapmak için pompa üzerindeki menü tuşuna ve
SCP paneline giriş yapılır.

4.

( ) Venöz oklüder kalibrasyonunda oklüder açıp kapatılarak % 1 değerine kadar
kalibrasyon tekrarlanır.

5.

( ) Optik tako kart ayarı yapılırken osilaskop kullanılarak sinyal şekilleri gözlemlenir.

6.

( ) Optik tako metre ayarı yapılırken pompa minimum hızda çalıştırılır.

7.

( ) Takometre çalışacağı pompaya göre ayarlanmaz.

8.

( ) Basınç transdüserlerinin kalibre edilmez.

9.

( ) KAM kalibrasyon yapılırken similatör kullanılmaz.

10.

( ) Oklüder kalibrasyonunda % 9 değeri olmalıdır.

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
Kalp-akciğer makinelerinin güç ünite arızalarını giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


KAM cihazındaki güç ünitelerinin bağlantı şemasını çıkarınız.

4. GÜÇ BİRİMLERİ
Güç birimleri konsol üzerinde bulunur. Ana açma kapama düğmesi güç ve şarj
göstergeleri de konsol üzerindeki panellerde mevcuttur. Konsol içerisinde temel üç enerji
birimleri Şekil 4.1’de numaralandırılmıştır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bataryalar
Besleme trafosu
Besleme trafo jampırları
Besleme bağlantıları
19" Raf (Raf içinde kontrol modülleri mevcuttur.)
Güç kaynağı kartı

Şekil 4.1: Konsol içi güç birimleri
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Ana besleme güç kaynağının ana güç dağıtım elemanları, Şekil 4.2’de gösterilmiştir.

Ana besleme kablosu ile fişi

Ana sigorta

Ana besleme filtresi

Kontak ettirici

Trafo

Güç kaynak kartı

Şekil 4.2: Ana besleme güç kaynağı bağlantısı

Şekil 4.3: Ana besleme trafosu

Ana besleme trafosu, farklı üç çıkış voltajı sağladığı gibi makineyi ana beslemeden
izole eder. Jampır konfigürasyonu ile farklı giriş voltajları uygulanabilir. Ana besleme
trafosu şekil 4.3’te görülmektedir. Girişler 110V-110V-230V-240V’tur. Bu değerlerden biri
kaynak voltajı olarak kullanılır.
Çıkış

Bağlantı noktası

19 V AC

PSB (güç kaynağı kartına)

29 V AC

BCM (batarya şarj modülü)

3 V AC

CCM (konsol kontrol modülü)

Tablo 4.1: Trafo çıkış değerleri ve bağlantı noktaları
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Güç kaynağı kartı, pompaları ve 19" rafı 24 VDC ile besler. PSB, biri pompalar, diğeri
de 19" raf için olmak üzere belirli devrelerin (gruplar) birleşmesinden oluşmuştur. Her bir
grup, bir doğrultucu, bir kapasitör ve röleden oluşur. Grup sayısı, makinenin 2, 4 veya 5
pompalı olmasına göre değişmektedir.
Güç kaynağı kartının üç amacı vardır:




Trafodan gelen 19 VAC gerilimi her bir grup için 24 VDC’ye çevirir.
Her bir grup için güç kaynağı tipini seçer (batarya veya trafo çıkışı). CCM’den
gelen sinyale göre seçim kontrol edilir.
Her bir grup için gücü açık veya kapalı (ON/OFF) olarak seçer (güç devresi
açık veya kapalı).

Şekil 4.4: Güç kaynağı kartı çalışma prensibi

Resim 4.1:Lamba bağlantısı

Güç kaynağı bölümünde konsol üzerindeki panelde sigortalar bulunur. Bunlar,
monitör ve pompa sigortalarıdır. Her pompanın açma kapama anahtarı bulunur.

Resim 4.2: Ana açma kapama düğmesi
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4.1. Bataryalar
Ana besleme kesildiğinde makineye güç sağlamak amacı ile sistemde iki adet bakım
gerektirmeyen kurşun batarya bulunmaktadır. Bataryaların şarj edilmeleri ve değişim
zamanları servis el kitaplarında mevcuttur. Şekil 4.5’te batarya ara bağlantı kablosu
gösterilmiştir. İki batarya birbirine ara bağlantı kablosu ile bağlanır. Çıkışı 24 V DC’dir,
sigortası yoktur. Güç kaynağı kartı ile batarya şarj modülü arasına 24 V’lık bağlantı kablosu
takılıdır.

Şekil 4.5:Batarya ara bağlantı kablosu

Konsol içinde çalışılması gerektiğinde, bataryalar arasındaki ana bağlantı kablosu
çıkarılmalıdır.

Resim 4.3:Konsol modül ve sigortaları
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4.2. Cihaz Güç Üniteleri İçin Ana Kontroller
Cihaz güç ünitelerinde ana kontroller yapılırken dikkat edilecek noktalar aşağıda
anlatılmaktadır.

4.2.1. Güç, Batarya ve Devre Kesiciler
Resim 4.4’teki örnek KAM cihazı için açıklanırsa cihaz şebeke gerilimine takılıp
çalıştırılırsa AC POWER ışığı ve batarya ışığı yeşil yanar. Batarya şarj ışığı bataryanın
durumunu gösterir. Yeşil ışık yanarsa batarya tam doludur. Sarı ışık yanarsa batarya yarım
doludur. Kırmızı ışık yanarsa batarya boşalmış durumdadır. Cihaz bataryadan çalıştırılırsa
DC güç kaynağı ışığı sarı yanar ve ekranda “ON BATTERY” mesajı gözlenir. Cihaz
kullanılmadan önce ilk olarak bataryanın durumu kontrol edilmelidir. DC kısımda ışıkların
rengi kırmızıya kadar inerse 10 ile 25 dakika arasında kullanım zamanı kalmış demektir.

Resim 4.4: Güç durum göstergeleri

Devre kesiciler cihazın bakım ve tamiri sırasında kapalı olmalıdır. Devre kesiciler güç
açma-kapama düğmesi gibi kullanılmamalıdır.
Servis kırmızı ışıldaklardan bir veya birkaçı yandığında DC güç kaynağının iç
kısımlarında teknik bir arıza vardır. Bu durumda servis el kitabına uygun olarak müdahale
yapılır.
Şebeke elektriği ile çalışırken makine geleneksel voltaj olan 220–240 (seçimsel 110–
220) V AC ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Cihaz bu modda çalışırken SCP üzerindeki
konsol ekranında hat gerilimi yüzde olarak görüntülenir. 230 VAC (seçimsel 110–220 VAC)
sistem tarafından algılanarak ekranda % 100 olarak görüntülenir. Sistemin şehir şebeke
gerilimi ile çalıştığı anlamına gelen ‘mains’ (şehir şebeke gerilimi) göstergesi yanar.
Batarya ile çalışırken CCM’deki güç kaynağı kararlı bir şekilde giriş voltajını
görüntüler. Eğer hat gerilimi % 85 ± % 5’lere düşerse makine otomatik olarak batarya ile
çalışmaya başlar. SCP üzerindeki konsol ekranı yanıp sönmeye başlar, yine SCP üzerindeki
‘Battery’ (batarya) göstergesi yanar, akustik alarm oluşur. SCP üzerinde bulunan yanıp
sönen hoparlör işaretli tuşa basılarak alarm susturulabilir. Sistem batarya ile çalıştığı sürece,
voltaj ekranı yanıp sönmeye başlar ve batarya voltajı görüntülenir. SCP üzerindeki ‘Battery’
(batarya) göstergesi yanar. Konsol üzerindeki batarya güç kontrol göstergesi yanar. Batarya
gücü, ana güç tuşu OFF (kapalı) iken batarya gücünden yararlanılmaz.
48

Yeterli şehir şebeke gerilimi sağlandığında, sistem otomatik olarak şehir şebeke
gerilimi ile çalışmaya başlar. Güç yetersizliği olsa bile makinenin batarya sistemi, sistemin
tamamını çalıştırmaya devam eder. Tüm pompalar, denetim modüllerini, görüntülemeye ve
kaydetmeye, çalışmaya devam eder. Şekil 4.5'te bataryanın boşalması esnasında voltaj
düşüşünü göstermektedir. Tam dolu bataryalar yaklaşık olarak 27,4 V gerilime sahiptir.
Batarya ile çalışmanın başında, batarya voltajı nispeten çok yavaş azalır. Batarya bittikçe
voltaj daha hızlı azalır. Batarya ile çalışılırken CCM batarya voltajını görüntüler. Batarya
voltajı 22 V olduğunda, sadece birkaç dakika kadar sistemi çalıştıracak kadar güç kalır.
Sistem akustik bir alarm vererek kullanıcıyı batarya sorunu için uyarır. Susturulması
mümkün olmayan çift bip şeklinde bir alarm sesi duyulur ve konsol üzerindeki batarya ile
çalışma uyarı lambası yanar.
Batarya voltajı 19,2 V olduğunda, pompa motorları çalışamaz ve sistem durur. Bu
durumda, sadece cihazın ana güç tuşunun kapatılması ile susturulabilen devamlı bir alarm
sesi duyulur.
Batarya ile çalışma süresini etkileyen koşullar:



Bataryaların durumu (eskiliği ve şarj durumu)
Bataryaların sisteme sağladığı güç

Sistemin tamamının ( Bir 4 LPM hızda çalışan arteryal pompa, 50 RPM hızda çalışan
üç sucker (emici) pompa, ekran ve görüntüleme) toplam batarya ile çalışma süresi yaklaşık
olarak 1,5 saattir (90 dk)).
Bununla birlikte, elektrik kesintisinin çok uzun süreceği durumlarda, kritik olmayan
pompaların önceden kapatılması, batarya ile çalışma süresini uzatacaktır. Perfüzyonist,
elektrik kesintisinin ne kadar süreceğini bilmediği durumlarda, pompa ihtiyaçlarını
düşünerek batarya ile çalışma süresini dengeleyecek şekilde plan yapmalıdır.

Şekil 4.5: Batarya ile çalışma esnasında batarya voltaj eğrisi
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Tablo 4.2’de sadece iki adet pompa kullanan makinenin batarya ile çalışırken yaklaşık
olarak harcadığı güç miktarını gösteren, kabaca hazırlanmış bir kılavuzdur.

Nispi Güç Tüketimi
Arteryal pompa

1

%53

Sucker pompa2

%30

Sistemin kullandığı, tamamen

%11

Halojen lamba

%6

Tablo 4.2: Nispi güç tüketimi

Kalp-akciğer cihazı ana şebekeye bağlanıp ana güç tuşunun ON olduğu her durumda
batarya otomatik olarak şarj olur. Bataryalar şarj olmaya başladığında, konsol üzerinde
bulunan sarı batarya şarj lambası yanar.
Konsol ana şebekeye bağlıyken konsol örtülmez. Hava akışı engellenirse bataryalar
şarj olurken aşırı ısınabilir. Tamamen boşalmış olan bataryalar yaklaşık 15 saate şarj olur.
Geceleyin makinenin şarj edilmesi durumunda, cihaz fişi ana beslemeye takılır, ana güç tuşu
ON durumuna getirilir. Her bir pompa modülünün besleme tuşu OFF durumuna alınır.

4.3. Teknik Veriler















Besleme gerilimi …………………………..230 VAC, 50-60 Hz
Batarya tetikleme üst gerilimi …………... ~196VAC
Çekilen maksimum akım ………………... 7A
Güç kaynağı sigortası …………………… 16 A
Ana sigorta ……………………………… 7A
Pompa sigortaları ………………………… 16 A
Görüntüleme sistem sigortası ……………. 16 A
Dağıtıcı soket sigortası …………………... 12 A
Koruma sınıfı …………………………… 1. sınıf, B tipi
Bataryalar ……………………………….. 12 V, 30AH, jel dolumlu
Halojen lamba sigortası ………………… 3 A
Çalışma sıcaklığı ………………………… 100C-400C
Saklama sıcaklığı ……………………….. 00C -500C
Ağırlık …………………………………… 50-100kg aralıklarında
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kalp-akciğer makinesinin enerji kontrollerini yapınız

İşlem Basamakları

Öneriler

 Teknik şartnameyi okuyunuz.
 Servis el kitabından birimlerin enerji
değerlerini kontrol ediniz.
 Her birimin giriş–çıkış gerilim değerlerini
ölçünüz.
 Referans değerlerle karşılaştırınız.
 Çalışma esnasında gerekli güvenlik
önlemlerini alınız ve aldırınız.
 Mikrobiyolojik risklere karşı tedbir alınız.

 Kablo kontrollerini yapınız.
 Arızalı birimle ilgili kartların sinyal
kontrollerini yapınız.
 Arızayı gideriniz.
 Arıza sonrası kullanıma hazır duruma
cihazı getiriniz.
 Arıza tespit ve arıza giderme formu
doldurunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Teknik şartnameyi okudunuz mu?
2. Servis el kitabından birimlerin enerji değerlerini kontrol ettiniz mi?
3. Her birimin giriş –çıkış gerilim değerlerini ölçtünüz mü?
4. Referans değerlerle karşılaştırdınız mı?
5. Kablo kontrollerini yaptınız mı?
6. Arızalı birimle ilgili kartların sinyal kontrollerini yaptınız mı?
7. Arızayı giderdiniz mi?
8. Arıza sonrası kullanıma hazır duruma cihazı getirdiniz mi?
9. Arıza tespit ve arıza giderme formu doldurdunuz mu?

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

Kalp-akciğer makinesinin ana bilgisayarı aşağıdaki birimlerden hangisinde bulunur?
A) Pompalarda
B) Sistem kontrol panelinde
C) Harici olarak herhangi bir bilgisayar
D) Sistem monitöründe

2.

SCP tam görevi aşağıdakilerden hangisinde tam olarak yazılmıştır?
A) Mikroişlemci içeren her bir modülle iletişim sağlamak
B) Oksijen sağlamak
C) Filtre görevi yapmak
D) Elektrokardiyografi sinyallerini göstermek

3.

Sistem görüntüleme birimi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) SCP’ ye R-tetikleme sinyali göndermek
B) Kullanıcıdan gelen sinyalleri kaydetmek
C) EKG ve basınç eğrilerini görüntülemek
D) Basınç modülünü kontrol etmek

4.

Ekran kartının TP6 test noktasında kaç voltluk gerilim ölçülür?
A) +5 V
B) +8 V
C) 0 V
D) +12 V

5.

Monitör kablosu nereye bağlanır?
A) Filtrelere
B) LEMO konektöre
C) Direk boyunca MIM’a ilerler
D) Pompalara

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Devre kesiciler cihazın bakım ve tamiri sırasında kapalı olmalıdır.

7.

( ) Hat gerilimi % 85±% 5’lere düşerse makine otomatik olarak batarya ile çalışmaya
başlar.

8.

( ) Elektrik kesintisinin çok uzun süreceği durumlarda, kritik olmayan pompaların
önceden kapatılması, batarya ile çalışma süresini kısaltır.

9.

( ) Tamamen boşalmış olan bataryalar yaklaşık 1(bir) saate şarj olur.
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10.

( ) Batarya voltajı 19,2 V olduğunda, pompa motorları çalışamaz ve sistem durur.

11.

( ) Sistemin tamamının (bir 4 LPM hızda çalışan arteryal pompa, 50 RPM hızda
çalışan üç sucker (emici) pompa, ekran ve görüntüleme) toplam batarya ile çalışma
süresi yaklaşık olarak 1,5 (bir buçuk) saattir.

12.

( ) Cihaz kullanılmadan önce ilk olarak bataryanın durumu kontrol edilmelidir.

13.

( ) DC kısımda ışıkların rengi kırmızıya kadar inerse 100 ile 250 dakika arasında
kullanım zamanı kalmış demektir. Basınç transdüserlerinin kalibre edilmez.

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
Kalp-akciğer makinelerinin peristaltik pompa arızasını giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



KAM pompaların gelişimi hakkında araştırma yapınız.
Bu pompaların biyomedikalden başka hangi cihazlarda kullanıldığını araştırınız.

5. KAM POMPA ARIZALARI
Kalp-akciğer makinesinin en önemli parçalarından olan pompaların arızaları ile ilgili
olarak görüntülü uyarı mesajları verilir. Bu mesajlara göre arıza giderme işlemleri uygulanır.
Kamda kullanılan pompaların yapısı, kısımları, çalışması ve pompa arızaları hakkında
aşağıda detaylı olarak bilgi verilecektir.

5.1. Peristaltik Pompa
Cihazın en önemli parçası peristaltik pompadır. Pompa, sıvıları taşımak için kullanılan
mekanik bir aygıttır. Bir pompa, sıvıyı düşük basınçtan yüksek basınca hareket ettirir ve
bundan dolayı bir basınç farkı oluşturur. Peristaltik pompa, step motor, sürücü ünitesi, mikro
kontrol ünitesi, lastik hortum ve sıkıştırma tekerleklerinden oluşur. Temel mantık, yuvarlak
tekerleklerin motor tarafından belirlenen hızlarda döndürülerek hortumun sıkıştırılması ve
sıvının transferi yöntemine dayanır.

Şekil 5.1: Peristaltik pompa
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Peristaltik pompa, sıvı akış hızının zamana bağlı olarak istenen hızda yapılmasını
sağlar. Sıvı ile direkt temas eden herhangi bir mekanik aksam içermez. İdeal bir pompa 500
mmHg’lık basınca karşı 7 l/dk. akım hızında kan pompalayabilmelidir. Güç kesintisi
durumunda elle çalıştırılabilmelidir.
Peristaltik pompada kullanılan tüp seti de önemlidir. Peristaltik pompaya takılacak
tüpün et kalınlığı (iç çeper), dış çapı çalışmada dönme hızı ile sıvının her turda ne kadar
hacimle yollandığını etkiler. Yanlış tüp seçimi cihazda seçilen ayarların hastaya giden
değerlerle aynı olmamasına sebep olur. Bir diğer sorun da motor rulmanlarını bozmasıdır.
Kam makinelerinde pulsatil (titreşimli-kesintili) olmayan akım sağlayan iki tip pompa
kullanılmaktadır: Roller pompa ve sentrifugal kan pompası
Roller pompalar: Son 40 yıldır kamda en sık kullanılan pompadır. Çift başlıdır, döner
başlıkları vardır. Geniş kalın bir tüpün, ana pompa odacığında sıkıştırılması ile kanın ileri
doğru atılması sağlanır. Böylece kesintisiz nonpulsatil akımı sağlar.

Resim 5.1: Roller pompa

Akım-rollerların dakikadaki dönüş sayısına, tüpün büyüklüğüne, yolun uzunluğuna
bağlıdır. Döner başlıklı pompalar yük bağımsız elektrik motoru ile çalışır. Roller pompalar
daha ucuzdur. Prime hacmi düşüktür. Afterloaddan bağımsızdır, bu yüzden çok yüksek
basınç yaratabilir. Hafifçe pulsatil akım yapabilir. Masif hava embolisi oluşma riski vardır.
Sentrifugal pompa: Kinetik bir pompadır. Yapay girdap prensibi ile çalışır.
Elektromanyetik alanda dönen bir koni vardır. Bunun dönmesi ile oluşan merkezkaç kuvveti
kanı sirküler olarak dönmeye zorlar ve ileri doğru iter. Afterloada bağımlıdır. Pompanın
distalinde basınç yükseldiğinde akım düşer. Sentrifugal pompaya fazla miktarda hava girerse
kan tabakaları arasındaki yaklaştırıcı güçler ortadan kalkar ve pompalama durur. Hava
pompalayamamaları nedeniyle masif hava embolisi riski düşer. Primer volümü yüksektir.
Pulsatil (titreşimli-kesintili) akım sağlayamaz.

Resim 5.2: Sentrifugal pompalar
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Pulsatil akım: Pulsatil akımda mikro dolaşıma ek enerji aktarımı söz konusudur.
Vücut dışı dolaşım devresine ve hastaya bu enerjinin aktarımı asıl sorunu oluşturur. Aynı
zamanda yararları da vardır. Bu ekstra kinetik enerji; eritrositlerin taşınmasına yardımcı olur,
kapiller perfüzyonu artırır, lenfatik fonksiyona yardımcı olur, hücresel metabolizmaya
olumlu etkisi söz konusudur.

5.2. Pompa Arızaları
Sistemin en önemli parçalarından olan pompaların arızaları ile ilgili öncelikle ekran
bilgilerinden uyarı mesajları verilir. Pompa akış ekranında firma ve modele göre farklılık
gösterse de bazı temel mesaj bildirimleri geneldir. Bu bildirimler:







Pompa hız kontrol düğmesi pozisyon değişimi
Aşırı hızlanma
Self test sonucu
Bakım sonrası çalışma süresi ekran bilgileri
Ana bilgisayar bağlantı hataları
Konsol kontrol modül hataları

Resim 5.3: Kam pompası

Pompa, gerektiği gibi çalışmıyorsa açıldığında veya çalışma esnasında uyarı ya da
hata veriyorsa yapılan servislere cevap vermiyorsa pompa mekanik müdahale için hazırlanır.
Asla sorunlu veya sorunlu olabileceğini düşünülen pompa çalıştırılmaz.

5.2.1. Pompa Motorlarının Arızaları
Sorunlu bir pompanın en basit çözümü, o pompanın görevini başka bir pompaya
aktarmak veya başka bir pompa modülü ile yer değiştirmektir. Bununla birlikte, pompaları
değiştirmeden önce pompanın herhangi bir modül tarafından durdurulmadığından emin
olmak için hata kodlarını gözden geçirilmesi gerekir. Eğer bir modül pompayı durdurursa
aynı isimle atanmış başka bir pompayı da durduracaktır.
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5.2.2.Arıza Tespit İçin Yapılacak Kontrol İşlem Sırası
Pompa kasasının içine dokunmadan önce pompa kapatılır.
Pompanın dış kısmı:





Mekanik arıza için pompa kasasının içi ve tüp kilitleme kontrol edilir.
Kılavuz silindirlerinin düzgün çalıştığı, sıkı ve hasarsız oldukları kontrol edilir.
Kılavuz silindirlerinin düzgün çalıştığı ve pinin ortasında emniyet olduğu
kontrol edilir.
Silindir bloğunun düzgün çalıştığı kontrol edilir.

Resim 5.4: Tüp kilidi kontrolü




Oklüzyon kilidinin çalışması ve yaylanma fonksiyonu kontrol edilir.
Tüp kilitlemesinin düzgün çalıştığı ve yerleştirme sisteminin yaylanma
fonksiyonu kontrol edilir.

Resim 5.5: Oklüzyon kontrol




Oklüzyon kontrol düğmesinin iki adet durdurma vidası ile tutturulmuş olduğu
kontrol edilir.
Oklüzyon kontrol edilir.
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Resim 5.6: Oklüzyon düğme ve yay kontrolü

Pompanın ön kısmı

Pompanın ön panelinin sekiz vida ile tutturulduğu kontrol edilir.

Tüm tuşlara basılır, belirgin ve sağlam olduklarından emin olunur.
Pompa alt kapağı

ODU konektöründeki pinlerin kasa içinde güvende oldukları kontrol edilir.

Alt kapağın alt vida ile tutturulduğu kontrol edilir.
Kayış kontrolü

Ön panel açılır ve EMI korumanın şaseye sabitlendiğinden emin olunur.

Kayış gerginliği (maksimum esneme 3 mm) ve bükülmediği kontrol edilir.
Şase

Alt kapak açılır, EMI korumanın kapağa sabitliğinden emin olunur.

Fan temizlenir ve kabloların durumu, izolasyonları kontrol edilir.
Pompa fonksiyonu

Pompa çalıştırılır ve self testi geçtiği kontrol edilir.

Pompanın LPM ile RPM arasında geçiş yapabildiği kontrol edilir.
Hız kontrolü

Pompa maksimum hızda çalıştırılıp ekranda 250 +/- 1 RPM kontrol edilir.

Hız, el takometresi ile kontrol edilir. (+/-1 RPM).

Pompa çalışırken ters moda ayarlanmadığı kontrol edilir.

Pompa ters moda ayarlanır.

Pompa maksimum hızda çalıştırılıp ekranda 250+/- 1 RPM kontrol edilir.

Hız, el takometresi ile kontrol edilir. (+/- 1 RPM).

Alarmları kontrolleri yapılır.

Mod (ARTERİAL, SLAVE, SUCKER, AUX, CARD) ayarlanarak pompanın
durdurulması kontrol edilir.
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5.2.3. Pompaların Elektronik Kart Kontrolleri
Pompaların çalışması için “Kam” içerisinde bulunan elektronik kartlar şunlardır:
Tek kafalı pompa kartları için







Ön panel kartı
Ara bağlantı kartı
Kontrol kartı
Güvenlik sistem kartı
Motor kontrol kartı
Optik tako kartı

Kart arızalarını tespit için temel işlem sırası:




Kart gözle kontrol edilir.
Jampırların yerleşimi kontrol edilir.
Servis el kitabında verilen noktalardan gerilim kontrolleri yapılır.

5.2.4. V- Kayışlarının Değiştirilmesi
Pompalarda kayış sorunu olduğunda kayışın mutlaka değiştirilmesi gereklidir. İşlem
basamakları:










Pompa açılır.
V- kayış gerginleştirici gevşetilir.
Aylan takımı kullanarak kayış kasnağı açılır.
V-kayışları çıkartılır ve tekrar kullanılmaması için kesilir.
Her iki V-kayışı da değiştirilmelidir.
Çift alınan kayışlar motor kasnağına takılır.
V-kayışları kayış kasnağına takılarak bir bant ile sabitlenir.
Kayış kasnağı rotora monte edilir. Bant çıkarılır.
Kayışlar 3 mm’den daha fazla esnemeyene kadar gerginleştirici ile V-kayışları
gerdirilir.

5.2.5. Tako Jeneratör Kömürlerinin Değiştirilmesi







Alt kapak açılır.
Kurşunlar çıkarılarak tako jeneratör kömürleri çıkarılır.
Kömürler teker teker değiştirilir.
Alt kapak kapatılır.
Kömürleri bilemek için pompa ters yönde maksimum hızla üç saat boyunca
çalıştırılır.
Pompa normal yönde maksimum hızda üç saat çalıştırılır.

Motor kömür değişimi de aynı şekilde yapılmaktadır. Değişim sonrası pompalar
yüksek hızda her iki yönde üç saat çalıştırılarak kömürler bilenmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

“Kam” pompa arızasını tespit ederek gideriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Teknik şartnameyi okuyunuz.
 Pompanın arızasını, ekrandaki hata kodunu
okuyarak belirleyiniz.
 Pompayı kapatmadan önce takometre ile
devir ve hız sayıları ölçünüz.
 Pompanın içini açmak için pompayı
kapatınız.
 Pompayı konsoldan ayırmak için yukarı
kaldırınız.
 Pompanın altındaki lastik pabuçlar zarar
görmüş ise değiştiriniz.
 Ön tarafı sola gelecek şekilde pompayı
yatırınız.
 Pompanın altındaki altı vidayı çıkartınız
(ikiz kafalı pompalarda sekiz vida).
 Alt tablayı dikkatlice kendinize doğru
çekiniz. Tablanın içini yukarıya doğru
çevirerek masaya koyunuz.
 Pompanın arızasını mekanik ve elektronik
kart arızalarını tespit ederek tamir ediniz.
 Ön paneli kapatmadan önce tüm
bağlantıların yerinde olduğunu kontrol
ediniz.
 Kartlarında sıkı bir şekilde bağlandığını
kontrol ediniz.
 Fiziksel kontrolleri yapınız.
 Teknik servis formu doldurunuz.

 Çalışma esnasında gerekli güvenlik
önlemlerini alınız ve aldırınız.
 Araç gereç ve ekipmanları hazırlayınız.
Takometre, sterilizasyon kitleri, el
takımları ve multimetre
 Konsola bağlamadan ve konsoldan
ayırmadan önce pompayı kapatınız.
 Pompa açıkken ayrılması sonucu, dâhilî
elemanlar arızalanabilir.
 Dikkatli olunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Mikrobiyolojik risklere karşı tedbir aldınız mı?
2. Pompanın arızasını, ekrandaki hata kodunu okuyarak belirlediniz
mi?
3. Pompayı kapatmadan önce takometre ile devir ve hız sayıları
ölçtünüz mü?
4. Pompanın içini açmak için pompayı kapattınız mı?
5. Pompa lastik pabuçlarını kontrol ettiniz mi?
6. Alt tablayı çıkardınız mı?
7. Pompa arızasını tespit ettiniz mi?
8. Pompayı yerine yerleştirdiniz mi?
9. Teknik servis formu doldurdunuz mu?

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

( ) Sentrifugal pompa, kinetik bir pompadır. Yapay girdap prensibi ile çalışır.

2.

( ) Peristaltik pompa, step motor, sürücü ünitesi, mikro kontrol ünitesi, lastik hortum
ve sıkıştırma tekerleklerinden oluşur.

3.

( ) Peristaltik pompaya takılacak tüpün et kalınlığı (iç çeper) ve dış çapı, çalışmada
dönme hızı ile sıvının her turda ne kadar hacimle yollandığını etkilemez.

4.

( ) İdeal bir pompa 50 mmHg’lık basınca karşı 70 l/dk. akım hızında kan
pompalayabilmelidir.

5.

( ) Asla sorunlu veya sorunlu olabileceğini düşünülen pompa çalıştırılmaz.

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–6
ÖĞRENME FAALİYETİ–6
AMAÇ
Kalp-akciğer makinelerinin algılama arızalarını ve O2-CO2 değişim ünitesi arızasını
giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Kam cihazındaki algılama birimlerini araştırarak teknik bir tanıtım ve
bilgilendirme afişi hazırlayınız.
Algılama birimlerinin ayrı ayrı hayati önemini açıklayan bir yazı hazırlayınız.

6. ALGILAYICILAR
Kalp-akciğer makinelerinin algılama birimleri hakkında aşağıda detaylı bilgi
verilecektir.

6.1. Akış Kontrolleri
Pompalardaki akış öncelikle pompa panellerinden kontrol edilir. Özellikle akış
göstergelerinin doğru çalışması önemlidir. Bu işlemler için tüp iç çapları seçimi yapılmalıdır.
Bir pompada ¼’ün, 3/3’ün, 6 mm, 8 mm, S4:1, S2:1 gibi servis formlarındaki ifadeler tüp
çap ve oranlarını ifade eder.
Akış gösterge hızı ölçülen LPM ( Liters per minute) değerini gösterir. Akış hızı için
ayar yapılırken en düşük limit bilinmelidir. Bu değer genellikle 0,0–9,9 l/dk. arasındadır.

6.1.1. Flow Sensörü
Akış sensörü tüpten geçen akışın limitini belirler. Flow sensör açılarak ultrasonik
sensör jeli sürülür, flow sensör üzerindeki ok yönünde kan akışını sağlayacak şekilde tubing
içine konur ve flow sensör kapatılır. En iyi ölçüm için flow sensör tubing üzerindeki
herhangi bir parçadan 30 cm sonraya takılmalıdır.

6.1.2. Akış Birimleri
Hatlardaki akış oranları çeşitli birimlerde gözlenebilir. Bu birimler kontrol panelindeki
seçimle belirlenir. Bu birimler:
l/dk.
----- dakikadaki litre
ml/kg/dk.
-----dakikada kilogram başına düşen litre
l/dk./m2
-----hastanın yüzey alanının metrekaresine dakikada düşen litre
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Ayrıca diğer bir kontrol edilen ölçüm de hasta vücut ağırlığıdır. Sisteme girilebilen
1.0-300 kg arasındadır. Bir diğer veri de hasta boyudur. 30-250 cm arası değer girilebilir. Bu
değerler modellere göre değişim gösterebilir. Hastanın yüzey alanı (BSA) veriler girildikten
sonra makine tarafından yapılır.
Zaman içindeki pompa hız değişim ayarları da sistem tarafından takip edilir ve
ekranda ilgili pompa ismi ile gösterilir (Şekil 6.1 ). Verilen grafik örneğinde dikey eksen
hızı, yatay eksen de zamanı gösterir. Rate, dakikadaki pompa dönüşünü “Width”, pompanın
yüksek hızda ne kadar süre çalışacağını bir pompa dönüşünün yüzdesi olarak ifade eder.
Base ise pompanın bir dönüşte düşük hızda tutulmasını belirtir. Bu düşük hız yüksek hızın
yüzdesi olarak belirtilir.

Şekil 6.1: Pompa hız göstergeleri örneği

6.2. Hava Kabarcığı Dedektörü (Bubbel dedektör)
Kan devresi içinde bulunabilecek hava kabarcıkları hastada emboli
oluşturabileceğinden koruyucu bir önlem olarak setin bir bölümünde, kan ultrasonik bir hava
dedektörünün önünden geçer. Bu odacığa hava gelirse ultrasonun geçişi
engellenebileceğinden sistem uyarılır ve akım durdurucular otomatik olarak kapanır.

Rasim 6.1: Hava kabarcık dedektörü
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Resim 6.2: Hava kabarcık dedektörü ve kartları

Hava kabarcık modülünün hassasiyeti 5 mm’den büyük hava kabarcığında anında
pompayı durduracak biçimdedir. Algılama ise 300 µm’den büyükse gerçekleşir. Sensördeki
ultrasonik enerji 0.1µWs. Kabarcık dedektörleri hava kabarcık sensörü, ultrasonik jel,
kabarcık sensör sapı ve sensör insertlerinden oluşur.

6.3. Seviye Sensörü
Açık kalp cerrahisinde kullanılan oksijenatörün reservuar kısmındaki kan seviyesini
ölçmeye yarar. Bu seviye dedektörü küçük pet şeklinde olup polikarbonat reservuara
yapıştırılarak kullanılır. Sensör petleri seviye kontrolü yaparken çalışacak seviye sensörü
kapasitif olarak çalışır. Bu seviye dedektör petleri tek kullanımlıktır.
Ultrasonik seviye algılama, seviye dedektör modülü, sensör sapı ve ultrasonik jelden
oluşur. Sensörden yayılan enerji maksimum 1 µWs’dir.

6.4. Sıcaklık Modülü (QTM)
QTM, yaygın tip ara birimle donatılmış olan standart ölçülerde bir modüldür. SCP’de
dört farklı sıcaklık ölçümü görüntülenilir. Şekil 6.2’de yaygın kalp-akciğer makinesinde
kullanılan ısıtma modülü gösterilmiştir.

Resim 6.2: Dörtlü sıcaklık modülü

Resim 6.3: Sıcaklık modülü ve prop çıkışı
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Sıcaklığın aşılması durumunda akustik bir alarm tetiklemesi için SCP üzerinden
sıcaklık limitleri ayarlanabilir. QTM, bir durdurma modülü değildir. Akustik alarm, sadece
perfüzyonisti sıcaklık kontrol sistemini kontrol etmesi için uyarır. Kullanılan sıcaklık
probları sarı yaylı YSI 400 serisi problar olmalıdır.
Bazı ülkeler, hasta güvenliğini garantilemek için QTM’nin özel bir testten
geçirilmesini ister. Modül mühürlenir ve bu mühür bozulmadıkça modülü tekrar alabilir.
Dört harici giriş çoğaltıcıya girer ve bunlar daha sonra güçlendirici üzerinden A/D
çeviriciye iletilir. HIGH_RES hattı sayesinde güçlendirme 8 veya 24’e ayarlanabilir.
Ana ekrandan arterial ve venöz ısıları gözlenebilir. Gözlenebilen ısılar 0.00 C ve 500 C
arasındadır. Ayrıca kardiyopleji solüsyon ısısı da kontrol edilir.
Arterial hattaki basınç 50-990 mm Hg aralığında gözlemlenir. Aynı şekilde
kardiyopleji hattı basıncı da bu değerler arasında izlenir. Basınç kontrolleri için kullanılan bir
modül mevcuttur. Kam cihazı için örnek:







Ölçüm aralığı…………………….. -997- +997mmHg
Kararlılık ………………………….1 mmHg
Yakalama aralığı…………………..± mmHg
Transdüser akım kaynağı………… + 5 volt
Reaksiyon zamanı………………... 5 saniye
Basınç transdüseri ölçüm aralığı… -50-300 mmHg

Sıcaklık ölçümlerinin bir kontrol modülü bulunur. 5000 derecede 0.10 C kararlılıkta
çalışan, ikişer adet yetişkin ve çocuk propları bulunan bir modüldür.

6.4.1. Oksijenatör ve Isıtıcı/Soğutucu İçin Re-Usable Sıcaklık Probu (Isı Probu)
Resim 6.4’teki propların teknik özellikleri: Hipodermik paslanmaz çelik kilitli sensör
kılıfıdır. Boy: 36,5 mm, çap: 2,5 mm, kablo boyu: 3 m’dir. YSI400 sıcaklık monitörleri ile
uyumludur. Erim: 0-70 ºC, Doğruluk: ± 0,2 ºC. Konnektör tipi: 1/4” ve 1/8” Gitar Jak

Resim 6.4: Sıcaklık propları
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6.5. Gaz Akışı
Sistemde gaz akış ve gaz karışım oranları ayarlanır. Bu işlemler merkezî sistem
tarafından da gözlenir. Hava oksijen ve karbondioksit hatlarından cihaza bu gazlar girer ve
kullanıcının istediği oranda bu gazlar karıştırılıp gaz çıkışından dışarıya verilir. Sistem
kontrol panelinden gaz alarm limitleri ve karışım biçimleri belirlenir. Resim 6.5’teki FiO2
tuşu ile gaz karışım limiti ayarlanır. Buradaki değişimler hata mesajı ile bildirilir. FiO 2
değerleri 0,25-0,30-0,35-……-0,80 arasında ayarlanabilir. O2 anahtarı oksijenin hava ile mi
yoksa % 95 oksijen, % 5 karbondioksit ile mi karışacağını belirtmek amacı ile kullanılır.

Resim 6.5: FiO2 ve CO2 kontrol düğmeleri

CO2 (l/dk.) kontrolü tuşlarla yapılmaktadır. Start tuşuna basıldığında 15 sn. gaz çıkışı
verilir, istendiğinde işlem durdurulur. Gaz analog anahtarları ise çıkış gazının akışını kontrol
etmek için kullanılır. FiO2 ve gaz akış değişimleri ana ekrandan sürekli kontrol edilir.

Resim 6.6: Resim gaz bağlantıları
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6.6. Arıza Örnekleri
1. örnek arıza: Hata mesajı



Arıza nedenleri

Donanım veya yazılım hatası
Çözüm önerileri

Sistem reset (5 saniyeliğine açılıp kapatılması gerekir.)

2. örnek arıza: Ekranda sıcaklık belirmiyor.



Arıza nedenleri

Sensör arızalı veya bağlanmamış.
Çözüm önerileri

Prob ve kablolar

3. örnek arıza: Ekranda sıcaklık farklı mesajlarla gösterilmiş(-**- gibi).



Arıza nedenleri

Self-test sorunu veya modülün olmaması
Çözüm önerileri

Sıcaklık kontrol edilir.

4. örnek arıza: Ekrandaki sıcaklığın yanıp sönmesi



Arıza nedenleri

Sıcaklığın alarm limitleri dışında olması
Çözüm önerileri

Sıcaklık düzeltilir veya alarm limitleri değiştirilir.
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6.7. Fonksiyon Testleri
Herhangi bir sorunu gidermek için yapılan servisten sonra arıza sonrasında cihazın
tamamında kontrol yapılması önemlidir.
Fonksiyon testleri iki kategori hâlinde bilgiler içermektedir.
Değişim: Sisteme herhangi bir ayar yapılmasından veya herhangi bir parçanın
modülün vb. değişimden sonra yapılacak kontroller
Servis: Periyodik bakım servislerinde yapılacak kontrollerdir.
SCP
Değişim Servis Kontrol
X

-

Tümü ile son test

SMU
Değişim Servis Kontrol
X

-

Tüm sinyal eğrilerinin doğru olarak görüntülendiği kontrol edilir.

X

-

Kayıt sisteminin çalışması kontrol edilir.

POMPALAR
Pompanın Dış Kısmı

∆ Uyarı

Pompa kasasının içine dokunmadan önce pompayı kapatınız.

X

-

Mekanik arıza için pompa kasasının içi ve tüpü kilitleme kontrol
edilir.

X

-

Kılavuz silindirlerinin düzgün çalışması, sıkı ve hasarsız oldukları
kontrol edilir.

X

-

Kılavuz silindirlerinin düzgün çalışması ve pinin ortasında emniyete
olduğu kontrol edilir.

X

-

Silindir bloğunun düzgün çalıştığı kontrol edilir.

X

-

Oklüzyon kilidinin çalışması ve yaylanma fonksiyonu kontrol edilir.

X

-

Tüp kilitlemesinin düzgün çalışması ve yerleştirme sisteminin
yaylanma fonksiyonu kontrol edilir.

X

-

Oklüzyon kontrol düğmesinin iki adet durdurma vidası ile tutturulmuş
olduğu kontrol edilir.

X

-

Oklüzyon kontrol edilir.
Pompanın ön kısmı

X

X

Pompanın ön panelinin sekiz vida ile tutturulduğu kontrol edilir.
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X

X

Tüm tuşlara basılır, belirgin ve sağlam olduklarından emin olunur.
Pompa alt kapağı

X

-

ODU konektöründeki pinlerin, kasa içinde güvende oldukları kontrol
edilir.

X

-

Alt kapağın alt vida ile tutturulduğu kontrol edilir.
Kayış kontrolü

X

-

Ön paneli açılır ve EMI korumanın şaseye sabitlendiğinden emin
olunur.

X

-

Kayış gerginliği (maksimum esneme 3 mm) ve bükülmediği kontrol
edilir.
Şase

X

-

Alt kapak açılır, EMI korumanın kapağa sabitliğinden emin olunur.

X

-

Fanı temizlenir ve kabloların durumu, izolasyonları kontrol edilir.

TEK KAFALI POMPA KARTLARI ( RPM 20-310, RPM 20-320)
Ön panel kartı
X

-

Kart göz ile kontrol edilir.
Ara bağlantı kartı

X

-

Kart göz ile kontrol edilir.
Kontrol kartı

X

-

Jampırların yerleşimi kontrol edilir.

X

-

Toprak TP1’e takılır ve TP5’teki gerilimi kontrol edilir.

X

-

Kart gözle kontrol edilir.
Güvenlik sistem kartı

X

-

Kart gözle kontrol edilir.

X

-

Jampırların yerleşimi kontrol edilir.

X

-

Toprak TP1’e takılır ve TP5’teki gerilimi kontrol edilir.
Motor kontrol kartı

X

-

Kart gözle kontrol edilir.

X

-

Jampırların yerleşimi kontrol edilir.

X

-

TP2’ye 24 V, TP0’a toprak takılır; TP2, TP3 ve TP4’deki gerilimleri
kontrol edilir.

X

-

TP1’e toprak takılır ve TP106’daki gerilimi kontrol edilir. (sadece
Haziran 1996’dan sonraki pompalarda).
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Motor kontrol modülü 1 (sadece haziran 1996’dan önceki
pompalarda)
X

-

TP1’e toprak takılır ve TP6’daki gerilimi kontrol edilir.
Optik tako kartı

X

-

Kart gözle kontrol edilir.

X

-

Takometre sinyalleri kontrol edilir. 4.1.4 optik takometre kart ayarına
bakılır.

X

-

Jumper(atlatma elemanı)(atlatma elemanı)ları kontrol edilir.

İkiz kafa pompa kartları(TPM 20-330)
Ön panel kartı
X

-

Kartı gözle kontrol edilir.

X

-

Jumper(atlatma elemanı)ların yerleşimi kontrol edilir.
Ara bağlantı kartı

X

-

Kart gözle kontrol edilir.
Kontrol kartı

X

-

Kart gözle kontrol edilir.

X

-

Jumper(atlatma elemanı)ların yerleşimi kontrol edilir.

X

-

Toprak TP1’e takılır ve TP5’teki gerilimi kontrol edilir.
Güvenlik sistem kartı

X

-

Kart gözle kontrol edilir.

X

-

Jumper(atlatma elemanı)ların yerleşimi kontrol edilir.

X

-

Toprak TP1’e takılır ve TP5’teki gerilimi kontrol edilir.

X

-

Toprak kontrol kartındaki TP1’e takılır ve TP5’teki gerimi kontrol
edilir.
Optik tako kartı

X

-

Kart gözle kontrol edilir.

X

-

Takometre sinyalleri kontrol edilir. 4.1.4 optik tako metre ayarlarına
bakılır.
Motor kontrol kartı

X

-

Kart gözle kontrol edilir.

X

-

Jumper(atlatma elemanı)ların yerleşimi kontrol edilir.

X

-

TP0’a toprak takılır ve TP2’deki gerilimi kontrol edilir.

X

-

TP1’e toprak takılır ve TP3, TP4 ve TP11’deki voltaj kontrol edilir.
72

Pompa fonksiyonu
X

-

Pompa çalıştırılır ve self testi geçtiği kontrol edilir.

X

-

Pompanın LPM ile RPM arasında geçiş yapabildiği kontrol edilir.
Hız kontrolü

X

-

Pompa maksimum hızda çalıştırılıp ekranda 250 +/- 1 RPM kontrol
edilir.

X

-

Hız, el takometresi ile kontrol edilir. (+/-1 RPM).

X

-

Pompa çalışırken ters moda ayarlanmadığı kontrol edilir.

X

-

Pompa ters moda ayarlanır.

X

-

Pompa maksimum hızda çalıştırılıp ekranda 250+/- 1 RPM kontrol
edilir.

X

-

Hız, el takometresi ile kontrol edilir. (+/- 1 RPM.)

X

-

Alarmların kontrolleri yapılır.

X

-

Mod (ARTERİAL, SLAVE, SUCKER, AUX, CARD) ayarlanarak
pompa durdurulması kontrol edilir.

X

-

Hareketli paraların hareket edip etmediği kontrol edilir.

X

-

Güç kaynağı ve bataryalar ölçülerek kontrol edilir.

KONSOL

MODÜLLER
X

-

Güç kaynağı modülünün doğru ve kararlı olduğu kontrol edilir.

X

-

Konsol kontrol modülü kontrol edilir. 4.1.5 modül ayarlarına bakılır.

X

-

Monitör interface (arayüz) SCP’deki görüntülenenle aynı olduğuna
dikkat edilir.

X

-

Hava kabarcık detektör modülü (ABD)nün algılama devresinin mikro
kabarcıkları algıladığı kontrol edilir.

X

-

Dörtlü sıcaklık modülü (QTM)nün sıcaklık probu ile SCP’deki
görüntülenen ile aynı değerde olduğu kontrol edilir. (simülatör
kullanın).

X

-

İkili basınç modülündeki basınç transdüserlerinin doğru olarak kalibre
edildiği kontrol edilir. (simülatör kullanın).

X

-

Hava emboli koruma modülü (AEP)nün seviye algılama devresinin
doğru olarak çalıştığını kontrol ediniz, farklı modlardaki pompaları
durdurduğu belirlenir.

X

-

Analog I/O modülünün haricî sinyalleri algıladığı kontrol edilir.

X

-

Dijital I/O modülünün haricî sinyalleri kaydettiği kontrol edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kalp-akciğer makinesinin algılama birimlerinin kontrollerini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Teknik şartnameyi okuyunuz.
 Servis el kitabından algılama birimlerin
talimatlarını okuyunuz.
 Akış hızlarını kontrol ediniz.
 Akış hız hatalarını belirleyiniz.
 Hava kabarcık dedektörünü kontrol ediniz.
 Seviye dedektör kontrollerini yapınız.
 O2 ve CO2 gaz karışım modül ve
bağlantılarını kontrol ediniz.
 Çalışma esnasında gerekli güvenlik
 Birimlerin alarm, lamba ve hata
önlemlerini alınız ve aldırınız.
mesajlarını kontrol ediniz.
 Her birimin giriş–çıkış gerilim değerlerini  Mikrobiyolojik risklere karşı tedbir
ölçünüz.
alınız.
 Referans değerlerle karşılaştırınız.
 Kablo kontrollerini yapınız.
 Arızalı birimle ilgili kartların sinyal
kontrollerini yapınız.
 Arıza sonrası kullanıma hazır duruma
cihazı getiriniz.
 Arıza tespit ve arıza giderme formu
doldurunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Teknik şartnameyi okudunuz mu?
2. Servis el kitabından algılama birimlerinin talimatlarını takip
ettiniz mi?
3. Akış hızlarını kontrol ettiniz mi?
4. Akış hız hatalarını belirlediniz mi?
5. Hava kabarcık dedektörünü kontrol ettiniz mi?
6. Seviye dedektör kontrollerini yaptınız mı?
7. O2 ve CO2 gaz karışım modül ve bağlantılarını kontrol ettiniz
mi?
8. Birimlerin alarm, lamba ve hata mesajlarını kontrol ettiniz mi?
9. Her birimin giriş–çıkış gerilim değerlerini ölçtünüz mü?
10. Referans değerlerle karşılaştırdınız mı?
11. Kablo kontrollerini yaptınız mı?
12. Arızalı birimle ilgili kartların sinyal kontrollerini yaptınız mı?
13. Arıza sonrası kullanıma hazır duruma cihazı getirdiniz mi?
14. Arıza tespit ve arıza giderme formu doldurdunuz mu?

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

( ) l/dk. Saniyedeki litre

2.

( ) ml/kg/dk. Dakikada gram başına düşen litre

3.

( ) l/dk./m2 hastanın kilosuna dakikada düşen litre

4.

( ) Hava kabarcık modülünün hassasiyeti 5 mm’den büyük hava kabarcığında anında
pompayı durduracak biçimdedir.

5.

( ) Akış sensörü tüpten geçen kanın akışının limitini belirler.

6.

( ) Ana ekrandan arterial ve venöz ısıları gözlenebilir. Gözlenebilen ısılar 0 0 C ve 5 0
C arasındadır.

7.

( ) Ana ekrandan kardiyopleji solüsyon ısısı da kontrol edilir.

8.

( ) En iyi ölçüm için flow sensör tubing üzerindeki herhangi bir parçadan 3 mm
sonraya takılmalıdır.

9.

( ) Rate, dakikadaki pompa dönüşünü ifade eder.

10.

( ) Base, pompanın yüksek hızda ne kadar süre çalışacağını bir pompa dönüşünün
%’si olarak ifade eder.

11.

( ) Width ise pompanın bir dönüşte düşük hızda tutulmasını belirtir.

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.

76

ÖĞRENME FAALİYETİ–7
ÖĞRENME FAALİYETİ–7
AMAÇ
Kalp-akciğer makinelerinin bakımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kam cihazındaki üç aylık bakım çalışmalarını gözlemleyiniz.

7. KAM PERİYODİK BAKIMI
Kalp-akciğer makinelerinde periyodik bakım yapılırken nasıl yapılacağı nelere dikkat
edilmesi gerektiği ve bakım aşamaları hakkında aşağıda detaylı olarak anlatılmaktadır.

7.1.Temizlik ve Dezenfekte Edilmesi
Herhangi bir kan ve akmış olan sıvıları yok etmek için pompa kafaları, pompa kafa
silindirleri ve tüp yuvaları da dâhil olmak üzere tüm yüzey temizlenir.
Bölmelerin ve paçaların içine su gitmesini önlemek için sünger sıkılarak kurutulmadır.
Pompa ve kontrol panellerinin temizliğinde, evlerde kullanılan sıradan bulaşık yıkama
sıvıları önerilmektedir. Eğer gerekli ise plastik yüzeyler için uygun olan dezenfekte ediciler
kullanılabilir. Kontrol panellerinin yakınlarına su gitmesinden kaçınmak gerekir.
Polimer kaplamalı yüzeylere zarar verebileceği için asit, baz gibi kimyasallarla
aşındırıcı malzemeler kullanılmamalıdır. Kontrol panellerine ve konektörlere vb. zarar
verebileceği için eter, aseton gibi kimyasallar sistemin hiçbir bölgesinde kullanılmamalıdır.
Herhangi bir anestezi sıvısının sistemin herhangi bir bölümüne veya yedek parçasına
dökülmesine izin verilmez. Foram (izofloran) gibi kimyasallar çok zarar verici olabilir.
Gerekliyse alüminyum ve paslanmaz çelik yüzeylerdeki inatçı lekeleri çıkartmak için
katı bir sünger (scotchbrite veya benzeri) kullanılmalıdır. Eğer istenirse paslanmaz çelik
yüzeyler, parlatma amacı ile üretilmiş olan hafif aşındırıcı cilalar ile parlatılabilir.
Temizleyici ve parlatıcıların plastik yüzeyli bölmelere temas etmesine izin verilmemelidir.
Paslanmaz çelik bölgelerde, sıvılara karşı koruyamamaktan kaynaklanan pas lekeleri
oluşursa paslanmayı azaltma bilgileri için yetkili servis ile temasa geçilir.
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7.1.1. Pompalar
Pompaların temizlenmesi gerekiyorsa yerlerinden çıkartılıp düz bir zemine
konulabilir. Pompa konsoldan ayrılmadan önce pompanın kapalı olduğundan emin olunur.
Pompa konsola yerleştirildiğinde, tüm elektriksel bağlantılar otomatik olarak yapılmaktadır.

7.1.2. Sensörler
Eski jel kalıntılarını çıkartmak için ultrasonik seviye sensör yüzeyi temiz ve nemli
bezle silinir. Tüm jeli çıkartmak için kabarcık sensörünü açarak beyaz silikon yastığı ılık su
ile durulanır.

7.1.3. ON/OFF (Açma/Kapama) Tuşlarının Sıkışması
Konsolun ön tarafındaki açma/kapama tuşları kirlenmeden dolayı sıkışabilir veya
takılabilir. Tuşu temizlemek için:




Keskin bir alet (bistüri vb.) lens ile onu çevreleyen çerçeve arasına sokulur ve
lensin her iki taraf gevşeyene kadar dikkatlice kaldırılır.
Lens ile çerçevesi temizlenir.
Lens tekrar yerine yerleştirilir.

7.2. Periyodik Bakım Aşamaları
Her 500 saatte bir yapılan periyodik bakım aşamaları:
Parça

Yapılacaklar

 Tekerlekler

Kilitleme mekanizması kontrol edilir.

 Çekmece

Çekmecenin sessizce açılıp kapandığı kontrol edilir.

 Erişim paneli

Erişim panelinin kendinden kapanmadığı kontrol edilir.

 Sabitleme pinleri

Sabitleme pinllerinin sıkı olduğu kontrol edilir.

 SMU

Gerektiği gibi dönmesini ve kilitlenmesi kontrol edilir.

 SCP

Gerektiği gibi dönmesini ve kilitlenmesi kontrol edilir.

 Anahtarlar

Elektriğin sorunsuz açılıp kapandığı kontrol edilir.

 Sigortalar
 Konnektörler

Birçok defa elektriği açılıp kapatılarak problem olmadığı kontrol
edilir.
LEMO konektörler çıkartılır ve pinlere basıldığında geri
gitmedikleri kontrol edilir.

 Fan

Çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

 Seviye sensörü

Sensörde veya kablosunda herhangi bir hasar olmadığı kontrol
edilir.
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 Kabarcık sensörü

Sensörde veya kablosunda herhangi bir hasar ve de jel kalıntısı
olmadığı kontrol edilir.

 Pompalar

Kılavuz pinlerinin kolayca döndüğü kontrol edilir.
Silindirlerini kolayca döndüğü kontrol edilir.
Kilitleme mekanizmasını çalıştığı kontrol edilir.
Tüp tutucu mekanizmasını çalışması kontrol edilir.
ODU (Pompaların alt tarafında, konsolün ise üstünde bulunan ve
pompa ile sistemin bağlantısını sağlayan konektördür.) kontak
pinlerinin geriye kaçmadığı kontrol edilir.
Fanın çalıştığından emin olmak gerekir.
Kayışların iyi durumda ve sıkı olduğu kontrol edilir.

 Genel

Her pompanın oklüzyonunu (pompanın yerleştirildiği oyuk,
yuva) su ve tüp kullanılarak kontrol edilir. Bakınız kalp-akciğer
makinesi kullanım kitapçığı.
Bir takometre ile pompa kafalarını her iki yönde de 250 RPM ile
döndüğü kontrol edilir.
Pompaların bütün modlara programlanabildiği kontrol edilir.
Her durdurma modülünün pompayı durduğu ve geçiştirme
fonksiyonunun çalıştığı kontrol edilir.
Kaçak akımının kabul edilebilir olduğu kontrol edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kalp-akciğer makinesinin algılama birimlerinin kontrollerini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Servis el kitabından bakım talimatlarını
okuyunuz.
 Açma-kapama anahtarı, besleme kablosu
ve topraklama kontrolünü yapınız.
 Akış dedektörü kontrolünü yapınız.
 Alarm sistemi fonksiyon kontrolünü
yapınız.
 Batarya kontrolünü (10 dk. fiş takılı
değilken çalıştırma) yapınız.
 Cihaz açılış testini yapınız.
 Cihaz aksesuarlarının tamlık ve sağlamlık
kontrollerini yapınız.
 Fonksiyon kontrollerini yapınız.
 Pompa kontrollerini yapınız.
 Bakım tutanağı doldurunuz.
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 Çalışma esnasında gerekli güvenlik
önlemlerini alınız ve aldırınız.
 Mikrobiyolojik risklere karşı tedbir
alınız.

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Servis el kitabından bakım talimatlarını takip ettiniz mi?
2. Açma-kapama anahtarı, besleme kablosu ve topraklama kontrolü
yaptınız mı?
3. Akış dedektörü kontrolü yaptınız mı?
4. Alarm sistemi fonksiyon kontrolü yaptınız mı?
5. Batarya kontrolü (10 dk. fiş takılı değilken çalıştırma) yaptınız mı?
6. Cihaz açılış testi yaptınız mı?
7. Cihaz aksesuarlarının tamlık ve sağlamlık kontrollerini yaptınız mı?
8. Fonksiyon kontrollerini yaptınız mı?
9. Pompa kontrollerini yaptınız mı?
10. Bakım tutanağı doldurdunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

81

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bakım öncesi yapılması gereken ilk uygulamadır?
A) Cihazın temizlenmesi
B) Sterilize edilmesi
C) Kurumsal yönetmelikler ve yönergeleri okumak
D) Cihazın doğru bir şekilde çalıştığını kontrol etmek

2.

Aşağıdakilerden hangisi bakım sırasında kullanılan araç ve gereçlerden değildir?
A) Takometre
B) El takımları
C) Bakım kitleri
D) Sterilizasyon kitleri

3.

Aşağıdakilerden hangisini bakım sırasında yapılmaması gerekir?
A) Temizlik
B) Pompalara enerji vererek çalıştırmak
C) Sterilizasyon
D) Mekaniksel kontrol

4.

Mekaniksel kontrol ne zaman yapılır?
A) Temizlik ve dezenfekte yapıldıktan sonra
B) Cihaz arızalandığında
C) Periyodik olarak (her beş yüz saate)
D) Yılda bir kere

5.

Bakım tutanağını hazırlamanın en asil görevi nedir?
A) Normal bir prosedür olması
B) Servis zamanlarının belirlenerek kullanıcı ile aramızdaki pürüzleri kaldırmak için
C) Bakım sırasının doğru takip edilmesini sağlamak için
D) Bakımın doğru yapılmasını sağlamak için

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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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kalp-akciğer cihazının görevini doğru olarak
belirtmektedir?
A) Kalp ameliyatlarında akciğer görevi görür.
B) Kalp ameliyatlarında damar görevi görür.
C) Kalbin kan pompalama ve akciğerin oksijen sağlama görevini sağlar.
D) Beyin ameliyatlarında beyine oksijen sağlar.

2.

Kalp-akciğer makinesi insan vücudunun tam olarak neresine bağlanır?
A) Beyin damarlarına
B) Böbrek damarlarına
C) Kılcal damarlara
D) Kalpten çıkan toplardamar ile atardamarlara

3.

Doku ve organların kanla beslenmesine ne ad verilir?
A) Kan akışı
B) Perfüzyon
C) Kardiyo-pulmoner by-pass
D) Arterial dolaşım

4.

Kalp-akciğer makinesinde kandaki partikülleri ve gaz embolilerinin geçişini
engelleyen birim hangisidir?
A) Pompalar
B) Isı değiştiriciler
C) Kanüller
D) Filtreler

5.

Isı kontrolünde kanın proteinlerinin hasar görebileceği son değer nedir?
A) 42 °C’nin üzerinde
B) 15 0C’nin üstü
C) 22 0C derece
D) 36.60C’nin üstü

6.

Bubble dedektörü ne amaçla kullanılır?
A) Kan seviye tespiti için
B) Basınç değer tespiti için
C) Pompa dönüş hızı için
D) Hava kabarcığı tespiti için

83

7.

Rezervuarın kullanım amacı nedir?
A) Kanın ısıtılmasını sağlar
B) Kanın dolaşımını sağlar
C) Kanın depolanmasını sağlar
D) Kanın vücuttan alınmasını sağlar

8.

Kana verilen dakikadaki oksijen miktarı, akciğerlerde kaç litre olarak gerçekleşir?
A) 2 Litre
B) 800 ml
C) 400 ml
D) 4 Litre

9.

Kandan CO2 alma bubble ve membran oksijenatörde yaklaşık ne kadardır?
A) 100 ml
B) 350 ml
C) 5 litre
D) 1 litre

10.

Atardamar hattında kullanılan filtreler nelerdir?
A) Hem hava hem parçacık filtresi
B) Hava filtresi
C) Parçacık filtresi
D) Isı kontrolü

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

( ) Her pompa, her tüp ölçüsü için gerçek çıkışa göre kalibre edilmiş, akış ekranına
sahip olmalıdır.
( ) Akış sensörü tüpten geçen sıvının özelliğini belirler.
( ) Devre kesiciler cihazın bakım ve tamiri sırasında kapalı olmalıdır.
( ) Devre kesiciler güç açma-kapama düğmesi gibi kullanılmalıdır.
( ) Peristaltik pompa, sıvıları taşımak için kullanılan mekanik bir aygıttır.
( ) Kalp-akciğer makinelerinde güç birimleri çıkış kartı üzerinde bulunur.
( ) Kalp-akciğer makinelerinde ana açma kapama düğmesi, güç ve şarj göstergeleri
konsol üzerindeki panellerde mevcuttur.
( ) Peristaltik pompa, sıvı ile direkt temas eden bir mekanik aksam içinde olmalıdır.
( ) Peristaltik pompa, sıvı akış hızının zamana bağlı olarak istenen hızda yapılmasını
sağlar.
( ) En iyi ölçüm için flow sensör tubing üzerindeki herhangi bir parçadan 35 cm
sonraya takılmalıdır.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11-1
11-2

C
D
B
D
A
D
C
C
D
D
REZERVUAR
POMPA
OKSİJENERATÖR/ISI
DEĞİŞTİRİCİ
FİLTRE
VENÖZ KANÜL
ARTERİAL KANÜL
Yanlış
Doğru
Doğru

11-3
11-4
11-5
11-6
12
13
14

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

A
A
C
D
B
D
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

B
A
D
D
C
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış

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

Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
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ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-7’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

C
A
B
C
A

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C
D
B
D
A
D
C
A
B
A
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
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