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AÇIKLAMALAR 
KOD 523EO0252 

ALAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları 

MODÜLÜN ADI Kan Sayım Elektromekanik Sistemler 

MODÜLÜN TANIMI 
Kan sayım cihazlarında bulunan elektromekanik sistemleri, 

çalışma ilkelerini, kan sayım cihazlarında gerekli kalibrasyon 

ve ayar işlemlerinin yapılmasını ve bakım işlemlerini öğreten 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Alan ortak ve kan sayımda elektronik sistemler modüllerini 

tamamlamış olmak 

YETERLİK Kan sayım cihazlarında elektromekanik arızaları gidermek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Kan sayım cihazının elektromekanik-mekanik arızaların 

giderilmesini, fonksiyon testini, bakımını ve kalibrasyonunu 

standartlara uygun ve hatasız yapabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Kan sayım cihazlarında motor arızalarını 

giderebileceksiniz. 

2. Kan sayım cihazlarında mekanik arızaları 

giderebileceksiniz. 

3. Kan sayım cihazlarında elektromekanik valf arızalarını 

giderebileceksiniz. 

4. Kan sayım cihazlarında özel birimlerin arızalarını 

giderebileceksiniz. 

5. Kan sayım cihazlarında fonksiyon testi yapabileceksiniz. 

6. Kan sayım cihazlarının  genel bakımını yapabileceksiniz. 

7. Kan sayım cihazlarında kalibrasyon yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Servis el kitabı, el takımları, alana özel iş güvenliği 

malzemeleri, avometre, osilaskop, devre şemaları, kan sayım 

cihazı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Kan sayım cihazları tıbbi laboratuvar cihazlarının en başta gelenidir. Kan sayım 

cihazlarından elde edilen sonuçların teşhis açısından önemi bu cihazı tıbbi laboratuvarın 

vazgeçilmez cihazı hâline getirmiştir. Bu cihazların bulunmadığı bir hastane veya poliklinik 

laboratuvarı düşünülemez. 

 

Kan sayım cihazlarının kurulumu, gerekli periyodik bakımlarının yapılması, 

gerektiğinde tamir ve onarımlarının yapılması tıbbi cihaz teknisyenlerinin en temel becerileri 

arasında yer almaktadır. 

 

Bu modülde kan sayım cihazları ile ilgili olarak servis işlemleri sırasında ihtiyaç 

duyacağınız bilgiler verilecektir. “Kan sayım cihazlarında kullanılan elektronik sistemler 

nelerdir? Bu sistemlerin yapıları ve kullanım amaçları nelerdir? Bu sistemler ile ilgili olarak 

sık karşılaşılan arızalar nelerdir, nasıl giderilir?” sorularının cevaplarını öğreneceksiniz.  

 

Modülü başarı ile bitirdiğinizde kan sayım cihazlarının temel elektromekanik 

sistemlerini, görevlerini, yapılarını ve çalışma sistemlerini öğrenerek bunlarla ilgili olarak 

meydana gelebilecek her türlü arızayı giderebilecek ve gerekli bakımlarını yapabileceksiniz.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Kan sayım cihazlarında kullanılan elektrik motorlarında meydana gelebilecek arızaları 

giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Kan sayım cihazlarında ne tür elektrik motorlarının (AC, DC, Step) 

kullanıldığını araştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 Araştırma işlemleri için biyomedikal teknik servislerinden, internet ortamından 

ve kan sayım cihazlarına ait teknik servis dokümanlarından faydalanabilirsiniz. 

 

1. KAN SAYIM CİHAZLARINDA 

ELEKTRİK MOTORLARI 
 

Elektrik motorları, elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren elektrik makineleridir. 

Kan sayım cihazlarında hareket eden tüm sistemlerin hareketini sağlayan temel elemanlar 

elektrik motorlarıdır. Kan sayım cihazlarında mekanik hareketlerin tamamı elektrik 

motorlarından elde edilen mekanik enerjiden sağlanır.  

 

Kan sayım cihazının tüm birimlerinde farklı tiplerde elektrik motorları bulunur. 

Propların yatay ve dikey hareketleri step motorlar tarafından sağlanır. Numune sisteminde 

tüperin cihaz içinde taşınması elektrik motorlarıdan elde edilen hareketle gerçekleşir. 

Numune ve reaktiflerin emilmesini sağlayan şırıngalar genellikle step motorlar tarafından 

sürülür. Prop temizleme solüsyonlar ve atığın sistem dışına atılmasını sağlayan pompalar DC 

motorlar tarafından sürülür. Cihazın soğutulmasnı sağlayan fanlar yine elektrik motorları 

tarafından döndürülür. 

 

Kan sayım cihazlarında farklı amaçlar için farklı özelliklere sahip elektrik motorları 

kullanılmaktadır. Bu motorlar, yapıları ve kullanım yerleri sıra ile incelencektir. 

 

1.1. DC Motorlar ve Kullanım Amacı 
 

DC motorlar, doğru akımla çalışan motorlardır. DC Motorlar kan sayım cihazlarında, 

robotik uygulamalarında ve endüstriyel alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Maliyetleri uygun ve boyutları küçüktür. Genel olarak 1,5 V ile 100 V arasında farklı 

gerilimlerde çalışabilen çeşitleri üretilmektedir. 6 V, 12 V ve 24 V motorlar çok yaygın 

olarak bulunmaktadır. Farklı devir sayılarında çalıştırılabilir. Birkaç bin devirden(rpm55) on 

binlerce devire kadar farklı hızlarda çalıştırılabilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: DC motorlar 

Kan sayım cihazlarında DC motorların başlıca kullanım yerleri çeşitli vakum ve sıvı 

pompalarının sürülmesidir. Pompa ve vakum sistemlerinin ihtiyaç duyduğu mekanik 

hareketler DC motorlardan sağlanır. 

 

Resim 1.2: DC motorlarla sürülen diyafram pompalar 

Kan sayımı işlemi yapılırken RBC ve WBC küvetlerinde sayım reaktifleri ile 

seyreltilen kan numunelerinin, sayım işleminin yapılması için RBC ve WBC aparatlarından 

sabit bir hızla geçirilmesi gereklidir. Bu sabit sıvı akışını sağlayan vakum pompalarıdır. Bu 

vakum pompaları DC motorlar tarafından sürülmektedir. 
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Kan sayım işlemi öncesinde, sırasında ve sonrasında sayım küvetlerinin temizlenmesi, 

ıslatılması vb. işlemler için gerekli olan sıvı akışı sıvı pompası yardımı ile gerçekleştirilir.   

 

Test işlemi sonrasında numune propunun ucunun temizlenmesi için prop yıkama 

pozisyonunda iken prop ucuna temizleme solüsyonu gönderilirken bir yandanda düzenli bir 

vakum (emme) ile atıklar emilerek prop ucunun temizliği yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.3: Peristaltik vakum(emme) pompaları 

Prop ucunun temizlenmesi işlemi cihazdan cihaza farklılıklar gösterebilir. Bu işlem 

prop ucuna basınçlı temizleme sıvısı gönderilerek yapılabilir. Temizleme sıvısının 

gönderilmesi bir sıvı pompası ile yapılabileceği gibi şırıngalardan biri ile de yapılabilir. 

 

Sayım sonucunda oluşan atıkların sistem dışına atılması işlemide sıvı emme (vakum) 

pompaları ile gerçekleştirilir. Pompa ürettiği sürekli vakum ile sistemdeki atıkların atılmasını 

sağlar. Bu pompalar peristaltik pompa veya membran (diyafram) pompalar olabilir. Her iki 

pompa da DC motorlar tarafından sürülmektedir. 

 

Kan sayım cihazlarında DC motorların bir diğer kullanım yeride soğutma fanlarıdır. 

Cihazın güç kaynağında DC fanlar kullanılmaktadır. Cihazın iç kısımlarında meydana gelen 

ısının cihaz dışına atılması için de ilave fanlar bulunabilir. Bunların sayısı cihazın 

kapasitesine, özelliklerine ve boyutuna göre değişir. 
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Resim 1.4: DC soğutma fanları 

1.2. AC Motorlar ve Kullanım Amacı 
 

Alternatif akımla çalışan motorlardır. Kan sayım cihazlarında çok az kullanım alanı 

bulmuşlardır. Pek kullanılmaz. Medikal cihazlarda nadiren havalandırma fanlarında ve 

yüksek kapasiteli basınç ve vakum pompalarında kullanılır. 

 

Resim 1.5: AC motorlar 
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1.3. Step Motorlar, Kullanım Amacı ve Kontrol Yöntemleri 
 

Dönme hareketini küçük adımlar şeklinde kademeli olarak gerçekleştiren motorlardır. 

Dönüş kontrol edilebilen sayıda çok hassas adımlar şeklinde gerçekleşir.  

 

Step motorlar dijital sinyaller ile sürülür. Bu sayısal sinyaller yardımı ile dönüş 

hareketi herhangi bir yönde çok hassas bir şekilde kontrol edilebilir.  

 

Step motor sistemi üç ana bölümden oluşur. 

 

 Kontrolcü: Adım-step sinyallerini üreten mikro işlemci tabanlı bir sistemdir. 

Motorun hareketi için gerekli dijital komutları üretir. Motorun her türlü hareketi 

için gerekli olan sinyaller bu sistem tarafından üretilip sürücü devrelere 

gönderilir.  

 Sürücü( yükseltici-amplifier): Kontrolcüden aldığı sinyalleri motorun 

sarımları için gerekli olan enerjiyi sağlamak için güçlendiren bölümdür. Farklı 

uygulamalar için çok farklı güç değerlerinde sürücüler vardır. Sürücü, motorun 

yapısına göre farklı dizayn özellikleri gösterir. Her sürücü her motoru süremez. 

Bu nedenle bağlantıları yaparken dikkatli olunması gerekir. Kontrol ve sürüc 

devreleri aynı kart üzerinde tümleşik olarak üretilebilir. 

 Step motor: Aldığı dijital sinyalleri mekanik hareketlere dönüştüren 

eleltromekanik cihazdır. Step motor, sürücüsü ve kontrol devreleri ile bir bütün 

oluşturur. 
 

 

Resim 1.6: Step motorlar ve sürücü devreleri 

Kan sayım cihazlarında en çok kullanılan motor türüdür. Hassas bir şekilde kontrol 

edilebilmeleri nedeni ile hassas mekanik hareketlerin gerektiği tüm sistemlerde kullanılır.  
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Probun yatay, dikey hareketleri, numune ve reaktif şırıngalarının sürülmesinde varsa 

numune tüplerinin sistem içersinde taşınması, hassas hacimlerle çalışması gereken peristaltik 

pompaların sürülmelerinde step motorlardan yararlanır.  

 

Prop sistemleri cihazdan cihaza farklılıklar göstermektedir. Bazı sistemlerde prop 

aşağı yukarı tek yönde hareket edebilir. Bu sistemlerde yatay diker hareket tek bir step motor 

tarafından sağlanır. Bazı sistemlerde prop yatay ve dikey yönlerde ayrı ayrı hareket 

edebilmektedir. Bu sistemlerde yatay dikey hareketler için iki ayrı step motor 

kullanılmaktadır. Bazı sistemlerde yatay hareket ileri-geri doğrusal yönde olmakta iken bazı 

sistemlerde de bir eksen etrafında dönme şeklinde olmaktadır. Her iki durumda da dairesel 

ve doğrusal hareket step motorlarla sürülen mekanik sistemlerle sağlanmaktadır. 

 

1.4. Arıza Bilgi Formu Örneği 

 

Resim 1.7: Probun yatay dikey hareketini sağlayan step motorlar 

Step motorlarda elde edilen dönme hareketi dişli çarklar, kremayer(düz) dişliler ve 

dişli kayışlar vb. mekanik elemanlar yardımı ile iletilerek istenilen mekanik hareketler 

sağlanır. 

 

Yukarıda görülen sistemde propun yatay hareketi, step motorun miline doğrudan 

bağlanan bir dişli çark ve buna bağlı hareket eden bir düz dişli ile sağlanmaktadır.  
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Motorun dönüş yönüne bağlı olarak prop da yatay olarak her iki yönde hareket 

etmektedir. Probun yatay yönde hareketini kontrol etmek için optik pozisyon sensörlerinden 

yararlanılır. Genellikle her motor için başlangıç (home) ve referans sensörü olmak üzere iki 

farklı sensör kullanılır. Bu sensörler yardımı ile hareketin istenilen şekilde yapılması sağlanır 

ve kontrol edilir. 

   

Resim 1.8: Optik pozisyon sensörleri 

Kan sayım cihazlarında numune ve reaktiflerin çok hassas ölçülerle alınmasını 

sağlayan şırınga sistemleri (dilutor) de step motorlar tarafından sürülmektedir. Cihazın 

parametre sayısı, özellikleri ve dizaynına bağlı olarak farklı sayıda şırınga modülü 

bulunabilmektedir. Aynı şekilde şırıngaları süren step motorlarının sayısı da farklı 

olabilmektedir. Genel olarak numune şırıngası, diluent ve lyse reaktifleri için de ayrı ayrı 

olmak üzere üç farklı şırınga kullanılmaktadır. 

 

Bazı kan sayım cihazlarında tüm şırıngalar grup olarak tek bir motor tarafından 

sürülmekte iken bazı sistemlerde iki şırınga bir step motor ve diğer şırınga da ayrı bir step 

motor tarafından olmak üzere iki farklı step motor kullanılabilmektedir.  

 

Şırıngaların hacimleri çektikleri sıvıların miktarlarına göre seçilmiştir. Örneğin, 

numune miktarı az olduğu için numune şırıngalar daha küçük hacimli, diluent reaktifi fazla 

miktarda kullanıldığı için bu reaktifi çeken şırıngalar çok daha büyük hacimli olarak dizayn 

edilmiştir. 
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Resim 1.9: Şırınga modülleri ve mekanik sistemleri 

Şırınga piston kolları bir metal parçaya sabitlenmiştir. Bu metal parçaya sabitlenmiş 

bulunan düz dişli çark hareketi sağlayan step motor ve yardımcı dişli çarklar yardımı ile 

hareket ettirilerek şırıngaların sıvı emme-basma işlemini gerçekleştirmeleri sağlanır. 

 

Son yıllarda üretilen bazı kan sayım cihazlarında şırıngalar yerine peristaltik pompalar 

kullanılmıştır. Bu cihazı daha basit hâle getirmektedir. Bu cihazlar numune ve reaktiflerin 

belirli oranlarda alınıp gönderilmesi peristaltik pompa ve valfler yardımı ile 

gerçekleştirilmektedir. 

 

1.5. Arıza Bilgi Form Örneği 
 

‘Teknik Organizasyon ve Kayıt’ modülüne göre arıza bilgi formu hazırlanır. 



 

 11 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kan sayım cihazında oluşan elektik motor 

arızalarını gideriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Eldiven ve iş önlüğü giyiniz. 

 Antistatik bilezik takınız. 

 Kan sayım cihazı servis el kitabının pompa motorları 

bölümünü okuyunuz. 

 Kan sayım cihazı servis el kitabındaki pompa 

motorları talimatlarını takip ediniz. 

 Rotary valfi hareket motorunun bağlantı kablolarını 

kontrol ediniz. 

 Rotary valfi hareket motorunun kontrol giriş 

gerilimlerini ölçünüz. 

 Gerilimler mevcutsa motoru değiştiriniz. 

 Hava pompası motorunun bağlantı kablolarını 

kontrol ediniz. 

 Hava pompası motorunun kontrol giriş gerilimlerini 

ölçünüz. 

 Gerilimler mevcutsa motoru değiştiriniz. 

 Yıkama pompası motorunun bağlantı kablolarını 

kontrol ediniz. 

 Yıkama pompası motorunun kontrol giriş 

gerilimlerini ölçünüz. 

 Gerilimler mevcutsa motoru değiştiriniz. 

 Atık pompası motorunun bağlantı kablolarını kontrol 

ediniz. 

 Atık pompası motorunun kontrol giriş gerilimlerini 

ölçünüz. 

 Gerilimler mevcutsa motoru değiştiriniz. 

 RCB, WCB şırınga pistonlarının hareket 

motorlarının bağlantı kablolarını kontrol ediniz. 

 RCB, WCB şırınga pistonlarının hareket 

motorlarının kontrol giriş gerilimlerini ölçünüz. 

 Gerilimler mevcutsa motoru değiştiriniz. 

 Cihazı test ediniz. 

 Mikrobiyolojik risklere 

karşı gerekli tedbirleri 

alınız. 

 Uygun teknik servis el 

kitabını kullanmaya dikkat 

ediniz. 

 Kablolarda kopuk 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Gerilim ölçüm kurallarına 

dikkat ediniz. 

 Sökme ve montaj işlerinde 

uygun el aletleri 

kullanamya dikkat ediniz. 

 Sökme ve montaj 

işlemlerinin teknik servis el 

kitabındaki sıraya göre 

yapılmasına dikkat ediniz. 

 Sökülen küçük parçaların 

kaybolmamasına dikkat 

ediniz. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri 
Evet Hayır 

1. Eldiven ve iş önlüğü giydiniz mi ?   

2. Antistatik bilezik taktınız mı ?   

3. Kan sayım cihazı servis el kitabının pompa motorları bölümünü 

okudunuz mu ? 

  

4. Kan sayım cihazı servis el kitabındaki pompa motorları 

talimatlarını takip ettiniz mi? 

  

5. Rotary valfi hareket motorunun bağlantı kablolarını kontrol ettiniz 

mi? 

  

6. Rotary valfi hareket motorunun kontrol giriş gerilimlerini ölçtünüz 

mü ? 

  

7. Gerilimler mevcutsa motoru değiştirdiniz mi ?   

8. Hava pompası motorunun bağlantı kablolarını kontrol ettiniz mi ?   

9. Hava pompası motorunun kontrol giriş gerilimlerini ölçtünüz mü?   

10. Gerilimler mevcutsa motoru değiştirdiniz mi?   

11. Yıkama pompası motorunun bağlantı kablolarını kontrol ettiniz 

mi? 

  

12. Yıkama pompası motorunun kontrol giriş gerilimlerini ölçtünüz 

mü? 

  

13. Gerilimler mevcutsa motoru değiştirdiniz mi?   

14. Atık pompası motorunun bağlantı kablolarını kontrol ettiniz mi?   

15. Atık pompası motorunun kontrol giriş gerilimlerini ölçtünüz mü?   

16. Gerilimler mevcutsa motoru değiştirdiniz mi?   

17. RCB, WCB şırınga pistonlarının hareket motorlarının bağlantı 

kablolarını kontrol ettiniz mi? 

  

18. RCB, WCB şırınga pistonlarının hareket motorlarının kontrol giriş 

gerilimlerini ölçtünüz mü? 

  

19. Gerilimler mevcutsa motoru değiştirdiniz mi?   

20. Cihazı test ettiniz mi?   

21. Arıza bilgi formunu doldurdunuz mu?   
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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 
 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Elektrik motorları, elektrik enerjisini ……………………..çeviren elektrik 

makineleridir. 

 

2. DC motorlar, ……………………. çalışan motorlardır. 

 

3. Kan sayım cihazlarında DC motorların başlıca kullanım yerleri 

………………………………………….sürülmesidir. 

 

4. Pompa ve vakum sistemlerinin ihtiyaç duyduğu mekanik hareketler 

……………………..sağlanır. 

 

5. Kan sayım cihazlarında DC motorların bir diğer kullanım yeri de…………………….. 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
 

6. (   ) Step motorlar dönme hareketini küçük adımlar şeklinde kademeli olarak 

gerçekleştiren motorladır. 

 

7. (   ) Step motor sistemleri, kontrolcü, sürücü ve step motor olmak üzere üç bölümden 

oluşur. 

 

8. (   ) Kan sayım cihazlarında en çok AC motorlar kullanılır. 

 

9. (   ) Şırınga sistemleri step motorlar tarafından sürülür. 

 

10. (   ) Şırıngaların yerine peristaltik pompaların kullanıldığı kan sayım cihazları 

üretilmiştir. 
 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Kan sayım cihazlarında meydana gelebilecek mekanik arızaları giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Kan sayım cihazlarında kullanılan valf çeşitlerini ve pompa sistemlerini 

araştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

 Araştırma işlemleri için biyomedikal teknik servislerinden, internet ortamından 

ve kan sayım cihazlarına ait teknik servis dokümanlarından faydalanabilirsiniz. 

 

2. KAN SAYIM CİHAZLARINDA MEKANİK 

SİSTEMLER 
 

Valfler, sıvı ve gazların akışını kontrol etmek için kullanılan sistemlerdir. Kontrol 

işlemi; açma, kapama, kısma veya yön değiştirme şeklinde olabilir. Valflerin kontrolü elle 

veya elektromekanik olarak yapılabilir. Kullanım amaçlarına ve yerlerine göre çok farklı 

tiplerde valfler mevcuttur. 

   

Resim 2.1: Kan sayım cihazlarında kullanılan valfler 

2.1. Hareketli Valf Sistemleri 
 

2.1.1. Rotary Valfin Özellikleri 
 

Döner valf olarak da adlandırılan rotary valfler farklı kanallardan gelen sıvı ve gazları 

yapısında bulunan dönen bir rotor sistemi ile istenilen kanala yönlendiren valf sistemleridir. 

Sıvıların akış yönlerini kontrol eder. Girişlerine bağlanan sıvı ve gazları istenilen şekilde 

farklı çıkışlara yönlendirebilen valflerdir. Yönlendirme işlemi, giriş ve çıkışların bağlandığı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 16 

gövde içinde dönerek hareket eden ve içinde geçiş yolları bulunan rotorun konumuna göre 

gerçekleşir. Rotorun dönmesi bir elektrik motoru yardımı ile kontrollü bir şekilde sağlanır. 

Rotorun aldığı belirli konumlara göre sıvı akışı istenilen şekilde yönlendirilmiş olur. Bu 

valfler yardımı ile numune ve reaktifler, test işlemi sırasında programlı bir şekilde 

yönlendirilmeleri sağlanır.  

   

Resim 2.2: Döner valf ve akış diyagramları 

Döner rotorun hassas bir şekilde, belirli konumlar alması elektronik kontrol sistemleri 

ile sağlanır. Bu hassas kontrol sistemi sayesinde kontrollü bir şekilde valfe istenilen konum 

aldırılabilir. Temel çalışma prensipleri aynı olmakla birlikte farklı ihtiyaçlar için farklı 

sayıda giriş çıkışa sahip ve farklı akış diyagramlarına sahip farklı tipte döner (rotary) valfler 

üretilmektedir. 

 

Resim 2.3: Rotary valf sistemi 

2.2. Pompa Sistemleri ve Yapıları 
 

Pompalar sıvıları ve gazları hareket ettirmek, taşımak için kullanılan aygıtlardır. 

Gazların için kullanılan pompalar kompresör olarak adlandırılır. Pompalar girişlerinden 

aldıkları sıvıyı veya gazı çıkışlarından basınçlı olarak verir. Pompa bir ucundan emerken 

diğer ucundan basar.  

 

Pompalar sıvıları hareket ettirmek için ihtiyaç duydukları mekanik enerjiyi elektrik 

motorları vasıtası ile elde eder. Motordan elde edilen dönme hareketi farklı dizayn 

özelliklerine sahip pompa sistemlerine hareket vererek sıvı ve gazları hareket etmesi 

sağlanır. Kullanım yerine ve amaçlarına göre farklı tipte pompa sistemleri mevcuttur. 
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Resim 2.4: Pompa sistemleri 

Kan sayım cihazlarında kullanılan pompa çeşitleri çok fazla değişiklik göstermez. 

Bütün kan sayım cihazlarında benzer pompa türleri kullanılır. Pompaları farklı ölçütlere göre 

sınıflandırmak mümkündür. 

 

2.2.1. Hava Pompaları 
 

Hava pompaları basınçlı hava veya vakum üretmek için kullanılan pompalardır. 

Vakum pompaları veya kompresör olarak da adlandırılır.  

    

Resim 2.5: Hava pompaları 

Kan sayım cihazlarında vakum pompaları sayım işlemi sırasında ihtiyaç duyulan 

vakumu üretmek için kullanılır. Bazı kan sayım cihazlarında prop yıkama işlemi sırasında 

probun temizlenmesi için yıkama solüsyonu verildikten sonra arta kalan sıvıların emilmesi 

için gereken vakum da hava pompalarından elde edilir. 

 

Kan sayım cihazlarında kullanılan hava pompaları yapıları ve çalışma sistemleri 

bakımından iki gruba ayrılır. Bunlar diyafram (membran) ve pistonlu pompalardır. 

 

2.2.1.1. Diyafram Pompa 
 

Membran pompa olarak da adlandırılan ve en çok kullanılan pompa türüdür. 

Yapısında kullanılan diyafram(membran) nedeni ile bu ismi almıştır. Hem sıvılar hem de 
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gazlar için kullanılabilir. Düşük akış oranları ve basınçlar için kullanılır. Çalışma 

sistemlerinin ve yapılarının basit olması nedeni tercih edilmektedir. 

 

Resim 2.6: Diyafram-membran pompanın çalışma prensibi 

Yukarıdaki şekilde diyafram pompanın çalışması gösterilmiştir. Basit bir şekilde ifade 

edilecek olunursa bir emme basma çevirimi ile pompalama işlemi gerçekleştirilir.  

 

 Çalışma prensibi: Bir motor tarafından dairesel olarak döndürülen eksantiriğe 

bağlı bir milin ucunda bulunan diaframı hareket ettirmesi ile oluşan emme-

basma çevrimi ile pompanın çalışması gerçekleşmektedir.  

  

Resim 2.7: Diyafram 

Diyafram pompalarının bazı avantajları şu şekilde sıralanabilir: Yağlama gerektirmez, 

kirlenmeye neden olmaz, kimyasal maddelere karşı dayanaklı olarak imal edilebilir, hemen 

hemen hiç bakım gerektirmez, verimli bir şekilde çalışır, herhangi bir pozisyonda monte 

edilebilir, boyutları küçüktür ve hafiftir. 
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Genel olarak diyafram pompalarda diyaframı hareket ettiren motorlar DC motorlardır. 

AC motor seçenekleride mevcuttur. Dış görünüşleri birbirlerine benzer.  

 

 Dış bağlantıları: Bir giriş ve bir de çıkış için iki hortum(tubing) bağlantısı 

vardır. Hangisinin giriş hangisinin çıkış olduğunu üzerlerindeki etiketlerden 

anlaşılabilir. Genelllikle ok işaretleri ile akış yönleri gösterilir. Diğer bağlantıda 

motor için elektrik beslemesidir. Genellikle iki telli bir konnektör ile elektriksel 

bağlantı gerçekleştirilir. 

 

Resim 2.8: Pompa bağlantıları 

2.2.1.2. Pistonlu Pompalar 
 

Kan sayım cihazlarında kullanılan bir diğer hava-vakum pompası türü de pistonlu 

pompalardır. Bir silindir içinde aşağı yukarı hareket eden bir pistona sahip olduğu için bu 

şekilde adlandırılmıştır. Çevrede görülen hava kompresörleri basınçlı hava elde etmek için 

pistonlu pompaları kullanır. 

   

Resim 2.9: Pistonlu pompalar 
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Yüksek kapasiteli büyük sistemlerde kullanılır. Birden fazla pistona sahip olabilir. Bu 

nedenle genellikle büyük boyutlu kan sayımı sistemlerinde görülebilir.  
 

 Çalışması prensibi: Bir silindir içinde aşağı yukarı hareket eden bir piston 

yardımı ile çalışır. Piston bir kol ile bir motora bağlı eksantirik tarafından 

hareket ettirilir. 

 

Şekil 2.1: Pistonlu pompanın çalışması 

Membran pompalara göre daha yüksek kapasiteye sahiptir. Medikal cihazlarda 

kullanılanları genellikle yağlama gerektirmez. Dış bağlantıları membran pompalarla aynıdır. 

Hava giriş çıkışlarına sahiptir. Giriş çıkışlar oklarla gösterilir. Bir de elektrik besleme 

bağlantıları vardır. DC ve AC güç ile çalışabilir. 

 

 Bakımları: Belirli bir süre çalışma sonrasında piston contaları ve valfler aşınır. 

Bu da pompanın performansını düşürür. Bunların değiştirilmesi gerekir. 

Değiştirilmesi için özel bir araç gerece gerek yoktur. Bazı pompalarda bir süre 

sonra silindir gömleklerininde değiştirilmesi gerekebilir. Bunların servis ve 

bakım işlemleri ile ilgili detaylı bilgi teknik servis kitaplarının bakım ile ilgili 

bölümlerinde bulunabilir. 

Emme 

Basma 
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2.2.2. Sıvı Pompaları 
 

Hava pompaları için söylenilen şeylerin aynısı sıvı pompaları içinde söylenebilir. Sıvı 

pompalarıda sıvıları bir yerden başka bir yere taşımak hareket ettirmek için kullanılılır. 
 

 

Resim 2.10: Sıvı pompaları 

Sıvı pompaları da bir giriş bir de çıkışa sahiptir. Giriş ucundan sıvı vakumla emilerek 

diğer ucundan basınçlı olarak atılır.  

 

Sıvı pompalarının kan sayım cihazlarında başlıca kullanma yerleri şunlardır: Prop 

yıkama istasyonlarında prop ucunun ve dışının yıkanması için sıvı göndermede ve sayım 

sonrasında ortaya çıkan atıkların sistem dışına atılmasında atık pompası olarak kullanılır. 

 

Haricî olarak sıvı giriş ve çıkış olmak üzere iki bağlantıya sahiptir. Bir de elektrik 

besleme bağlantıları vardır. Genellikle DC gerilim ile çalışır. Kan sayım cihazlarında 

cihazlarında kullanılan birkaç farklı tür sıvı pompası olabilir. 

 

2.2.2.1. Diyafram-Membran Pompalar 
 

Diyafram hava pompaları ile yapıları ve görünüşleri aynıdır. Hiçbir farklılık yoktur. 

Kullanıldığı yere göre diyaframının yapıldığı malzeme farklı olabilir. Ancak fiziksel yapı 

aynıdır.  

  

Resim 2.11: Diyafram sıvı pompaları 
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2.2.2.2. Peristaltik Pompalar 
 

Kan sayım cihazlarında sıvıların pompalanmasında kullanılan pompa türlerinden biri 

de peristaltik pompalardır. Yapıları basittir, konteminasyona izin vermez. 

       

Resim 2.12: Peristaltik pompalar 

Çalışması: İki temel parçadan oluşur. Bir motora bağlı rotor ve esnek bir malzemeden 

yapılmış bulunan bir hortum(tubing)dur. 

   

Şekil 2.2: Peristaltik pompanın çalışması 

Pompalanacak sıvıyı içinde bulunduran esnek bir malzemeden yapılmış olan 

hortum(tubing) çevresinde küçük tekerlekler bulunan rotorun çevresine gergin bir şekilde 

sarılır. Rotor döndükçe çevresinde bulunan küçük makaralar esnek hortum içinde bulunan 

sıvıyı hareket etmeye zorlar. Bu şekilde sıvı hareket ettirilir. Sıvı emme ve basma işlemi için 

kullanılır. 

 

Kan sayım cihazlarında yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Atık pompası, basınç 

pompası, numune ve reaktif pipetleme gibi farklı işlemler için kullanılabilir. Rotoru 
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döndüren motor genellikle bir step motordur. Dönüş miktarı ayarlanarak pompanın ne kadar 

sıvı basacağı ayarlanır. Sıvı ile temas eden yalnızca hortum olduğu için konteminasyon 

olmaz. Yapıları basit ve ucuzdur.  
 

 Bakımları: Belirli bir çalışma süresi sonunda esnek hortum aşınacaktır. Bunun 

değiştirilmesi gerekir. Bu işlem çok basit bir işlemdir. Bunun dışında bir 

bakımları yoktur. 
 

2.3. Arıza Örneği 
 

 Cihazın verdiği hata mesajı  

 Vacuum error(vakum hatası, arızası) 

 Pressure error(basınç hatası, arızası) 

 

 Muhtemel nedenler 

 Sistemde kaçak var. 

 Sıvı veya hava pompası arızalıdır. 

 İlgili valflerde sorun var. 

 

 Çözümler 

 Hortumları ve bağlantıları kontrol edilir. Proplem varsa giderilir. 

 Pompanın bakımı yapılır, arızalı ise pompa değiştirilir. 

 Valfi temizlenir veya değiştirilir. 

 

2.4. Arıza Bilgi Form Örneği 
 

“Teknik Organizasyon ve Kayıt” modülüne göre arıza bilgi formu hazırlanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kan sayım cihazında oluşan mekanik 

(valf, pompa vb.) arızaları gideriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Eldiven ve iş önlüğü giyiniz. 

 Antistatik bilezik takınız. 

 Kan sayım cihazı servis el kitabının 

rotary valf ve pompa sistemleri 

bölümünü okuyunuz. 

 Kan sayım cihazı servis el kitabındaki 

rotary valf ve pompa sistemleri 

talimatlarını takip ediniz. 

 Rotary valfi kontrol ediniz. 

 Rotary valfi temizleyiniz. 

 Rotary valfi değiştiriniz. 

 Hava pompa ünitesini kontrol ediniz. 

 Hava pompa sistemi filtresini 

değiştiriniz. 

 Hava pompa ünitesini değiştiriniz. 

 Yıkama pompa ünitesinin kontrol 

ediniz. 

 Yıkama pompa ünitesinin yol verme 

membranını değiştiriniz. 

 Yıkama pompa ünitesini değiştiriniz. 

 Atık pompa ünitesinin kontrol ediniz. 

 Atık pompa ünitesinin yol verme 

membranını değiştiriniz. 

 Atık pompa ünitesini değiştiriniz. 

 Gerektiğinde pompa sistemlerini 

temizleyiniz. 

 Cihazı test ediniz. 

 Arıza bilgi formunu doldurunuz. 

 Mikrobiyolojik risklere karşı gerekli 

tedbirleri alınız. 

 Uygun teknik servis el kitabını 

kullanmaya dikkat ediniz. 

 Valf ve pompaları gözlemleyerek sızıntı 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Sökme ve montaj işlerinde uygun el 

aletleri kullanamya dikkat ediniz. 

 Sökme ve montaj işlemlerinin teknik 

servis el kitabındaki sıraya göre 

yapılmasına dikkat ediniz. 

 Montaj yapılacak parça yeni olsa bile 

mutlaka sağlamlık testi yapmaya dikkat 

ediniz. 

 Membranı takarken yırtılmamasına 

dikkat ediniz. 

 Bakım bittikten sonra bağlantılarda 

sızıntı olmamasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Eldiven ve iş önlüğü giydiniz mi?   

2. Antistatik bilezik taktınız mı ?   

3. Kan sayım cihazı servis el kitabının rotary valf ve pompa 

sistemleri bölümünü okudunuz mu? 

  

4. Kan sayım cihazı servis el kitabındaki  rotary valf ve pompa 

sistemleri talimatlarını takip ettiniz mi? 

  

5. Rotary valfi kontrol ettiniz mi?   

6. Rotary valfi temizlediniz mi?   

7. Rotary valfi değiştirdiniz mi?   

8. Hava pompa ünitesini kontrol ettiniz mi?   

9. Hava pompa sistemini filtresini değiştirdiniz mi?   

10. Hava pompa ünitesini değiştirdiniz mi?   

11. Yıkama pompa ünitesinin kontrol ettiniz mi ?   

12. Yıkama pompa ünitesinin yol verme membranını değiştirdiniz 

mi? 

  

13. Yıkama pompa ünitesini değiştirdiniz mi?   

14. Atık pompa ünitesinin kontrol ettiniz mi?   

15. Atık pompa ünitesinin yol verme membranını değiştirdiniz mi?   

16. Atık pompa ünitesini değiştirdiniz mi?   

17. Gerektiğinde pompa sistemlerini temizlediniz mi?   

18. Cihazı test ettiniz mi?   

19. Arıza bilgi formunu 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 
 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Valfler, ……………………………..akışını kontrol etmek için kullanılan sistemlerdir. 

 

2. Döner rotorun hassas bir şekilde belirli konumlar alması 

…………………………………….ile sağlanır. 

 

3. Pompalar sıvıları ve gazları ……………………………………..için kullanılan 

aygıtlardır. 

 

4. Hava pompaları …………………………………..üretmek için kullanılan pompalardır. 

 

5. Kan sayım cihazlarında vakum pompaları, sayım işlemi sırasında ihtiyaç duyulan 

……………………. üretmek için kullanılır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

6. (   ) Diyafram(membran) pompalar hem sıvılar hem de gazlar için kullanılabilir.  

 

7. (   ) Membran pompalar çok karmaşık bir yapıya sahiptir.  

 

8. (   ) Diyafram pompalarda diyaframı hareket ettirmek için AC motorlar kullanılır. 

 

9. (   ) Pistonlu pompalar yüksek kapasite gerektiren sistemlerde kullanılır.  

 

10. (   ) Peristaltik pompalar iki temel parçadan oluşur. Bir motora bağlı rotor ve esnek bir 

malzemeden yapılmış bulunan bir hortum (tubing)dur. 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

Kan sayım cihazlarında kullanılan elektromekanik valf arızalarını giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Kan sayım cihazlarında kullanılan elektromekanik valfleri araştırınız. Elde 

ettiğiniz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

 Araştırma işlemleri için biyomedikal teknik servislerinden, internet ortamından 

ve kan sayım cihazlarına ait teknik servis dokümanlarından faydalanabilirsiniz. 

 

3. KAN SAYIM CİHAZLARINDA 

ELEKTROMEKANİK VALFLER 
 

Sıvıların ve gazların akışlarını kontrol etmek için kullanılan cihazlara valf denir. Bu 

kontrol açma, kapama, kısma veya yön değiştirme şeklinde olabilir. Valflerin kontrolü elle 

veya elektromekanik olarak yapılabilir. Kullanım amaçlarına göre pek çok farklı tipleri 

mevcuttur. Ancak türü ne olursa olsun bunların temel işlevi akışkanları kontrol etmektir. 

Günlük hayatta kullanılan su muslukları basit bir valf türüdür. 

   

Resim 3.1: Çeşitli valfler 

Valfin kontrolü, açılıp kapanması veya kısılması elektrik sinyalleri ile 

gerçekleştiriliyor ise bu tür valfler elektromekanik valf olarak adlandırılır. Oto analizör 

cihazlarında kullanılan valfler genel olarak elektrik enerjisi yardımı ile otomatik olarak 

kumanda edilebilen valflerdir. Valfin açılıp kapanması uygun elektrik sinyallari ile 

gerçekleştirilir. Bu valfler kan sayım cihazları gibi sayısal kontrollü uygulamalar için ideal 

özelliklere sahiptir. 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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Farklı görünüşe sahip valflerle karşılaşılabilir. Valfler tek tek bulunabileceği gibi bir 

manifold üzerinde gruplar hâlinde de bulunabilir.  

 

Valflerin temel çalışma ilkesi ve yapısı aynıdır. Sıvıların ve gazların akışlarını kontrol 

etmek; açmak, kapatmak veya yönünü değiştrimek için kullanılır. Bu kesinlikle akıldan 

çıkarılmamalıdır.  

 

Resim 3.2: Elektromekanik valfler ve bağlantıları 

3.1. Yapıları 
 

 Selenoid valfler 

 

Selenoid valfler, elektromekanik valflerin bir türüdür. Valfin açma kapama işlemi bir 

tür elektrik anahtarı yardımı ile gerçekşeştirilir. Kan sayım cihazlarında ve diğer medikal 

cihazlarda en çok kullanılan valf türlerindendir.  

 

Selenoid olarak adlandırılan bir tel bobininden geçirilen doğru akım sonucunda 

meydana gelen manyetik alan vasıtası ile valfin konumunun değiştirilmesi ile valf açma 

kapama işlemini gerçekleştirir. 

 

 Çalışma prensibi: Selenoid valf iki an kısımdan oluşur. Selenoid ve 

valftir. Selenoid, birbiri içinde hareket eden mıknatıs ve tel bobinden 

meydana gelir. Selenoid elektriksel enerjiyi mekanik enerjiye çevirerek 

valfi mekanik olarak açıp kapatır.  
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Şekil 3.1: Selenoid valfin çalışması 

Yukarıdaki şekilde görüleceği gibi valfe elektrik gelmediği durumda selenoid serbest 

durumda ve valf kapalıdır. Valfe enerji verildiğinde selenoid yukarı doğru hareket ederek 

valfin açılmasını sağlayacaktır.  

 

Şekil 3.2: Selenoid valfin iç yapısı ve çalışması 

Yukarıdaki şekilde normalde kapalı bir selenoid valfin iç yapısı görülmektedir. Valfte 

enerji yok iken valf kapalıdır ve geçişe izin vermez. Valfe enerji verildiğinde selenoid yukarı 

yönde hareket ederek valfi açar ve akışkanın geçişine izin verir. 

Selenoid serbest, 

valf kapalı 

Selenoid aktif, 

valf açık 
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Selonoid valflerin kullanılma yerine ve amacına göre birçok farklı çeşidi ve 

konfigürasyonu vardır. Ancak temel yapıları aynıdır. Valfin kontrolünü daha esnek hâle 

getirmek için bazı ilave elektronik ve mekanik eklentiler bulunabilir. 

  

Resim 3.3: Selenoid valfler 

 Pinch valf 

 

Selenoid valflerin en çok kullanılan türlerinden biri de pinch(pinç) valflerdir. Pinch 

valfin çalışma prensibi selenoid valflerle aynıdır. Bir selenoid tarafından kıstırılıp serbest 

bırakılan bir hotumdan meydana gelir. Basit yapısı nedeni ile pek çok kullanım avantajlarına 

sahiptir.  

  

Resim 3.4: Pinç valfler 

İki yollu valflerdir. Yani bir girişi bir de çıkışları vardır. Aç/Kapa şeklinde çalışır. 

Haricî akışkan bağlantısına ihtiyaç duymaz. Tek yapılması gereken hortumun valfe 

bastırarak takılmasıdır. İstenildiğinde hortum dışarı doğru çekilerek çıkarılır. Bağlantı 

yerlerinden kaynaklanabilecek kaçak, sızıntı vb. proplemleri yoktur. 

 
 

 Elektromekanik akış hızı kontrol valfleri 

 

Bir diğer elektromekanik valf türüde akış hızı kontrol valfleridir. Çok basit bir şekilde 

ifade edilirse bir valf, valfden akan sıvının miktarını arttırmak veya azaltmak için bir valf ve 

bu valfi orantısal olarak hareket ettiren bir motordan meydana gelir. 
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Resim 3.5: Akış kontrol valfleri 

Bir DC servo motor yardımı ile valf istenildiği miktarda açılıp kapatılarak sıvı veya 

gazın akışının otomatik olarak kontrol edilmesi sağlanır.  

 

 Çek valfler 

 

Kan sayım cihazlarında karşılaşılabilecek valflerden biri de çek valflerdir. Çek valfler 

tek bir yönde akışa izin veren mekanik valf sistemleridir.   

 

Otoanalizör cihazlarının hidrolik sistemlerinde yararlanılabilen valflerdendir. Daha 

çok büyük ölçekli sistemlerde rastlanılabilir Kan sayım cihazlarının hidrolik sistemlerinde 

tek yönlü akışın istendiği yerlerde kullanılabilir.  

 

Reaktif bidonlarından pompalanan veya emilen sıvının pompa aktif durumda değilken 

aşağı doğru akarak bidonlara geri dönmesi sonucunda hortumlarda oluşabilecek hava 

boşluklarına engel olmak için kullanılabilir. 

   

Şekil 3.3: Çek valfin çalışması 

Farklı uygulamalar için farklı şekillerde üretilmiş çek valfler mevcuttur. Biyomedikal 

cihazlarda genellikle plastikten yapılmış olanlar kullanılır. Akış yönü üzerinde okla 
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gösterilir. Bağlanırken bu yöne dikkat etmek gerekir. Ters yönde bağlanırsa sıvı akışına 

engel olur. 

   

Resim 3.6: Çek valfler 

3.2. Kullanım Amaçları 
 

Kan sayım cihazlarında analiz işleminde çeşitli sayım reaktifleri kullanılmaktadır. 

Analizi yapılacak kan numunesi belirli oranlarda bu reaktiflerle karıştırılmakta ve sayımı 

yapılmaktadır. Reaktiflerin bidonlarından çekilip belirli bir program dâhilînde cihaz içinde 

sayım çemberleri, karıştırma kapları, sayım odaları vb. farklı yerlere iletilmesi valfler 

üzerinden gerçekleşir. Valfler hidrolik sistemin kavşak noktalarındaki trafik polisleridir. 

Akışın yönünü belirler.  

 

Kan sayım cihazı hidrolik sisteminde sıvıların yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi 

işleminde elektromekanik valflerin büyük önemi vardır. Bu nedenle cihazların boyutuna 

bağlı olarak onlarca valften yararlanılır.  
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Çizim 3.1: WBC sayım işleminin aşamalarını gösteren çizim 

Kan sayım cihazında sayım işleminin yapılışı incelenirse valflerin vazifesi rahatlıkla 

anlaşılabilir. Sayım işlemi sırasında reaktiflerin ve numunelerin istenilen şekilde 

yönlendirilmeleri valfler yardımı ile gerçekleştirilir. 

 

Yukarıdaki şemada bir kan sayım cihazında WBC sayım işlemini anlatmak için 

kullanılan bir şema görülmektedir. Bu ve benzeri şemalar incelendiğinde reaktiflerin(diluent, 

lyse, cleaner) ve numunelerin çekilerek karıştırılması, sayım işleminin yapılması ve en 

sonunda sistemin boşaltılarak bir sonraki sayım işlemine kadar geçen tüm aşamalarda 

sıvıların yönlendirilmesinde ve kontrolünde valflerin görevi açıkça görülecektir.  

 

Sistemde sıvıların istenilen zamanda, istenilen miktarda ve yönde programlanan 

şekilde yönlendirilmesi ve kontrolü valfler kullanılarak gerçekleştirilir. Analiz işlemi 

sırasında gönderilen uygun sinyallerle valfler istenilen yönde açılıp kapatılarak sıvıların akış 

denetimleri gerçekleştirilir. 
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Resim 3.7: Kan sayım cihazı üzerinde valf grupları 

3.3. Çalışması 
 

Kan sayım cihazları çok sayıda valfin kullanıldığı cihazlardır. Bunun nedeni sayım 

işleminin sıvı reaktiflerle gerçekleştirilmesidir. Sayımı yapılacak kan numunesinin otomatik 

olarak belirli miktarlarda ve sırada bu sayım reaktifleri ile karıştırılarak sayım işlemi 

yapılmaktadır. Yani cihazın karmaşık hidrolik sistemi içinde sıvılar sürekli olarak belirli bir 

düzende hareket etmektedir. Bu hareketlerin kontrolünde valflerin büyük görevi vardır. Zira 

akışkan sıvıların kontrolünü sağlayan valflerdir. 

 

Kan sayım cihazlarında aynı tipten onlarca valf bulunur. Bu valfler selenoid valfler 

olup açılıp kapanmaları elektrik sinyalleri ile gerçekleştrilmektedir. Bunların çalışma 

sistemleri önceki bölümlerde anlatılmıştır. Valfe gönderilen sinyal valfin açılıp kapanmasına 

veya yön değiştirmesine neden olur.  

 

Kan sayım cihazlarında selenoid valflerin belirli bir sistemde çalışmaları cihaz 

programı tarafından kontrol edilerek sayım işlemi yapılır. 
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3.4. Elektromekanik Valflerle Sıvı ve Gazlara Yol Verme 

Mekanizmaları 
 

Kan sayım cihazlarında kullanılan valflerin kontrol mekanizmaları oldukça basittir. 

Kullanılan valflerin yapıları gereği anlaşılır mekanizmalar ile valflerin kontrolü 

sağlanabilmektedir. Sayım işlemi sırasında valflerin alması gereken durum cihaz programı 

tarafından kontrol edilir. Kontrol işlemi valflere gönderilen uygun elektrik sinyalleri ile 

gerçekleştirilir. 
 

 

Resim 3.8: Kan sayım cihazında valfler 

Cihazın kontrol kartları üzerinde tüm valfler için elektrik bağlantıları bulunur. Bu 

portlardan alınan sinyal uygun kablo ve konektörlerle tüm valflere taşınır. Bu bağlantılar 

üzerinden taşınan kontrol sinyalleri ile de valflere yol verme işlemi gerçekleştirilir. 

 

Kan sayım cihazlarında kullanılan en çok kullanılan valfler elektrik sinyalleri ile 

kontrol edilebilen selenoid valflerdir. Bu valfler uygun DC elektrik sinyalleri ile kontrol 

edilir. Valfler normalde açık veya kapalı olabilir. Valfe gönderilecek uygun elektrik sinyali 

ile valf konum değiştirir. Açılır, kapanır veya sıvının yolunu değiştirebilir. 

 

Kan sayım cihazlarında en çok kullanılan valfler iki veya üç yollu valflerdir. Eğer valf 

iki yollu ise(giriş-çıkış) valfe gönderilen sinyalle valf açılır veya kapatılır. Valf üç yollur ise 

bir giriş iki çıkışa sahiptir. Bu durumda valfin iki konumu olur. Birinci konumda giriş birinci 

çıkışa bağlanır. Diğer konumda ise giriş ikinci çıkışa bağlanır. Yani gelen sıvı iki yoldan 

birine gönderilir. 

 

Yüksek parametreli cihazlarda, sayımı yapılacak numunenin farklı parametrelerinin 

sayımı için parçalara ayrılması için kullanılan rotary valf(döner valf)lerin kontrolü biraz daha 

karmaşıktır. Bu valflerde valfin yol sayısına ikiden fazla durumdan birini alması gereklidir. 

Bunun sağlanması için valfin döner rotoru bir servomotor ile kontrollü bir şekilde 
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döndürülerek istenilen kesin konumlardan birini alması sağlanır. Servo motorun kontrolü 

için özel elektronik devreler bulunur. 

 

Kan sayım cihazlarında tüm valfler cihazın bir kapağı açılarak ulaşılabilecek şekilde 

toplu hâlde bulunur. Bu kapak açılarak valfler görülebilir. Aynı tipte onlarva valf cihaz 

üzerinde bulunur. 

 

Valfler toplu olarak bir manifold üzerine yerleştirilmiş olarak da bulunabilir. Sistemin 

daha derli toplu olmasını ve karmaşayı azaltmak için aynı tip valfler plastik veya metal bir 

blok üzerinde yerleştirilebilmektedir. 

 

Her valf için giriş/çıkış hortum bağlantıları ve valfin çalışmasını kontrol eden elektrik 

sinyallerini taşıyan sinyal bağlantısı mevcuttur. Kontrol kartlarından gelen sinyaller bu 

kablolar üzerinden valfe ulaşır. 

 

3.5. Arıza Örneği 
 

 Cihazın verdiği hata mesajı  

 Vacuum error(vakum hatası, arızası) 

 Pressure error(basınç hatası, arızası) 

 

Valf arızaları hidrolik sistemde basınç ve vakum proplemlerinin ortaya çıkmasına 

neden olur. 

 

 Muhtemel nedenler 

 Hidrolik sistemde bazı valfler normal çalışmıyor olabilir. 

 Valf kirlenmiş veya bozulmuş olabilir. 

 

 Çözümler 

 Cihaz programı içersinde valflerin çalışmasını test etmek için komutlar 

bulunmaktadır. Programın test bölümüne girilerek tek tek veya toplu tüm 

valflerin testi otomatik olarak yapılmalıdır. Test işlemi sırasında cihazın 

valflerin bulunduğu kısmın kapağı açılmalıdır. Test işlemi sırasında 

valfler gözle izlenerek normal çalışıp çalışmadıkları kontrol edilmelidir.  

 Bu testlerle varsa arızalı valf tespit edilir. Temizliği, bakımı yapılıp tekrar 

test işlemi tekrarlanır. Eğer proplem devam ediyorsa valf yenisi ile 

değiştirilerek test işlemi tekrarlanır. 

 

3.6. Arıza Bilgi Form Örneği 
 

“Teknik Organizasyon ve Kayıt” modülüne göre arıza bilgi formu hazırlanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kan sayım cihazında oluşan 

elektromekanik arızaları gideriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Eldiven ve iş önlüğü giyiniz. 

 Antistatik bilezik takınız. 

 Kan sayım cihazı servis el kitabının 

elektromekanik valfler bölümünü 

okuyunuz. 

 Kan sayım cihazı servis el kitabındaki 

elektromekanik valf talimatlarını takip 

ediniz. 

 Rotary elektromekanik yol verme 

valflerinin bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Mix Cup elektromekanik yol verme 

valflerinin bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Ölçüm şırıngaları elektromekanik yol 

verme valflerinin bağlantılarını kontrol 

ediniz. 

 Yıkama-boşaltma pompası 

elektromekanik yol verme valflerini 

kontrol ediniz. 

 Valflerin bobin gerilimlerini ölçünüz. 

 Gerilim mevcutsa bobin dirençlerini 

ölçünüz. 

 Arızalı valf bobinini değiştiriniz. 

 Valfin mekanik sistemini kontrol ediniz. 

 Elektromekanik valf sistemini 

değiştiriniz. 

 Arıza gideriminden sonra ilgili valf 

bobinine haricî gerilim uygulayarak 

çalışmasını test ediniz. 

 Arıza bilgi formunu doldurunuz. 

 Mikrobiyolojik risklere karşı gerekli 

tedbirleri alınız. 

 Uygun teknik servis el kitabını 

kullanmaya dikkat ediniz. 

 Sökme ve montaj işlerinde uygun el 

aletleri kullanamya dikkat ediniz. 

 Sökme ve montaj işlemlerinin teknik 

servis el kitabındaki sıraya göre 

yapılmasına dikkat ediniz. 

 Montaj yapılacak parça yeni olsa bile 

mutlaka sağlamlık testi yapmaya dikkat 

ediniz. 

 Bağlantı kablolarının sıkışarak 

kopmamasına dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Eldiven ve iş önlüğü giydiniz mi?   

2. Antistatik bilezik taktınız mı?   

3. Kan sayım cihazı servis el kitabının elektromekanik valfler 

bölümünü okudunuz mu? 

  

4. Kan sayım cihazı servis el kitabındaki elektromekanik valf 

talimatlarını takip ettiniz mi? 

  

5. Rotary elektromekanik yol verme valflerinin bağlantılarını 

kontrol ettiniz mi? 

  

6. Mix cup elektromekanik yol verme valflerinin bağlantılarını 

kontrol ettiniz mi? 

  

7. Ölçüm şırıngaları elektromekanik yol verme valflerinin 

bağlantılarını kontrol ettiniz mi? 

  

8. Yıkama-boşaltma pompası elektromekanik yol verme 

valflerini kontrol etiniz mi? 

  

9. Valflerin bobin gerilimlerini ölçtünüz mü?   

10. Gerilim mevcutsa bobin dirençlerini ölçtünüz mü?   

11. Arızalı valf bobinini değiştirdiniz mi?   

12. Valfin mekanik sistemini kontrol ettiniz mi?   

13. Elektromekanik valf sistemini değiştirdiniz mi?   

14. Arıza gideriminden sonra ilgili valf bobinine haricî gerilim 

uygulayarak çalışmasını test ettiniz mi? 
  

15. Arıza bilgi formunu 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 
 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Sıvıların ve gazların akışlarını kontrol etmek için kullanılan cihazlara ……...denir. 

 

2. Selenoid, elektriksel enerjiyi …………………………..çevirerek valfi mekanik olarak 

açıp kapatır.  

 

3. Çek valfler ………………bir yönde akışa izin veren mekanik valflerdir. 

 

4. Kan sayım cihazı hidrolik sisteminde sıvıların yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi 

işleminde …………………………….büyük önemi vardır. 

 

5. Kan sayım cihazları çok sayıda ………………kullanıldığı cihazlardır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Selenoid valfler elektrik sinyalleri ile kontrol edilir. 

 

7. (   ) Selenoid valfler AC sinyaller gönderilerek kontrol edilir. 

 

8. (   ) Selenoid valf iki an kısımdan oluşur: Selenoid ve valf 

 

9. (   ) Pinch valfin çalışma prensibi selenoid valflerle aynıdır. Bir selenoid tarafından 

kıstırılıp serbest bırakılan bir hotumdan meydana gelir. 

 

10. (   ) Valfler toplu olarak bir manifold üzerine yerleştirilmiş olarak da bulunabilir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

Kan sayım cihazlarında kullanılan özel birimlerin arızalarını giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Kan sayım cihazlarında kullanılan özel birimleri (tüp, hortum, şırınga vb.)  

araştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

Araştırma işlemleri için yakınınızda bulunan bir hastanenin laboratuvarından veya 

internet ortamından faydalanabilirsiniz. 

 

4. KAN SAYIM CİHAZLARINDA ÖZEL 

BİRİMLER 
 

4.1. Numune Tüpleri 
 

Kan sayım cihazlarında test edilecek kan örnekleri özel tüpler içine toplanır. Bu tüpler 

cam veya özel plastik malzemelerden standart ölçülerde üretilmiş tüplerdir. Numune 

tüplerinin içinde belirli miktarda pıhtılaşmayı önleyici sıvı bulunur. Bu sayede sayım 

esnasında pıhtıların cihazda tıkanmalara neden olması önlenir. Bu tüpler içerlerinde bulunan 

pıtılaşmayı engelleyen maddelere izafeten genellikle K3 EDTA’lı tüp olarak adlandırılır. Bu 

tüplere alınan kan numuneleri pıhtılaşmayı engelleyen sıvı ile iyice karışması için yeterince 

karıştırılır. Bu amaçla özel karıştırıcı cihazlar kullanılır.  

 

Resim 4.1: Numune tüpleri 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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4.1.1. Açık Tüpler 
 

Giriş seviyesi kan sayım cihazları açık tüplerle çalışacak şekilde dizayn edilmişlerdir. 

Sayımı yapılacak numune uygun tüpe alınıp yeterince karıştırıldıktan sonra tüpün kapağı 

açılarak cihazın numune bölümüne konur veya probun altına el ile getirilerek sayım işlemi 

başlatılır. Basit kan sayım cihazlarının genellikle kapalı tüplerle çalışma özelliğine sahip 

değildir. Bu nedenle sayımdan önce numune tüpünün kapağı açılarak sayım işlemi 

yapılmalıdır. 

 

Resim 4.2: Açık tüp ile sayım 

Sayımı yapılacak kan numuneleri pıhtılaşmayı engelleyen EDTA maddesi bulunduran 

tüplere toplanır. Sayım işleminde önce kanın bu madde ile homojen bir şekilde karışması 

için iyice karıştırılması gereklidir. Sayım işlemi öncesi tüpler yeterince karıştırılmalı, sayım 

işlemi yapılacağı zaman karıştırıcıdan alınıp kapağı açılarak sayım işlemi için cihaza 

yükleme yapılmalıdır. Sayım işlemi yapılıncaya kadar tüplerin ağzı kesinlikte kapalı 

tutulmalıdır. 

 

Resim 4.3: EDTA’lı açık sayım tüpleri 
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Eski tip teknolokiye sahip kan sayım cihazlarında numunelerin doğrudan sayımı 

mümkün olmayabilir. Bu cihazlarda numune cihazda sayılmadan önce özel plastik kaplar 

içinde belirli oranlarda sulandırılarak karıştırıldıktan sonra cihazda çalışılabilmektedir. 

Sayımı güçleştirmesi ve hatalı sonuçlara yatkın olması nedeni bu tip cihazlara ülkemizde 

rastlanmamaktadır. 

 

Yeterli miktarda kan almanın zor olduğu çocukların kan sayım işleminde kolaylık 

sağlanması için kan sayım cihazlarında ön sulandırmalı çalışma seçeneği mevcuttur. Aslında 

kan sayımı için gereken kandan çok fazlası alınmaktadır. Sayımı yapılacak kan cihazda 

büyük ölçüde sulandırıldıktan sonra sayım yapılmaktadır. Ön sulandırmalı modda cihaz 

içinde yapılan sulandırmanın bir kısmı cihaz dışında yapılarak çok daha az miktarda kan ile 

sayım işleminin yapımı sağlanmaktadır.  

 

Bu modda sayım yapmadan önce belirli miktarda dilüent sulandırma kabına konur. Bu 

işlem cihaz tarafından da yapılabilir. Daha sonra bu kaba hassas bir pipet ile belirli miktarda 

kan numunesi konur. Kan sıvı içinde dağıldıktan sonra ön sulandırmalı modda (predilution 

mode) sayım işlemi yapılabilir. 

 

4.1.2. Kapalı Tüpler 
 

Kan sayım cihazında testi yapılacak numuneler ağzı kapaklı olarak cihaza 

yüklenebilir. Kapalı tüple çalışan cihazlarda özel numune tüpleri kullanılır. Bu numune 

tüplerinin kapakların orta kısımları cihazın delme(piercing) propu tarafından delinebilecek 

şekilde yumuşak plastik malzemeden yapılmıştır. 

 

Resim 4.3: Kapalı tüple çalışabilen kan sayım cihazın 
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Testi yapılacak numuneler tüplere alındıktan sonra ağzı kapalı olarak cihaz üzerindeki 

yerine konulur. Özellikle yüksek kapasiteli cihazlarda numuneler kapalı tüplerde cihaza 

konur. 

 

Resim 4.4: Kapalı tüple çalışma 

Kapalı tüp ile çalışmanın pek çok avantajları vardır. Biyolojik riskler en aza indirilmiş 

olur. Tüpler kapalı olduğu için numune dış etkilerden çok daha az etkilenir. Sayım 

işleminden önce cihaz içinde karıştırma işlemi yapılabilir. Numunenin dökülmesi riski 

yoktur. Bu da çok daha kaliteli test sonuçlarının elde edilmesine imkân verir. 

 

Kapalı tüplü sistemlerde tüpler cihaz üzerinde bulunan sabit numune pozisyonuna 

yerleştirilir. Bölümün kapağı kapatılır. Daha sonra sayım işlemine başlanır. Büyük 

sistemlerde sayımı yapılacak tüpler ağzı kapalı olarak numune rakları ile cihaza yüklenir. 

 

Resim 4.5: Kapalı tüplerin raklarla cihaza yüklenmesi 
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4.2. Karışım Kapları (Mix Cup Tüpleri) 

 

Numune ile reaktiflerin karışımının gerçekleştiği odacıklardır. Kan sayım işleminin ilk 

aşaması olan reaktif ile numunenin karıştırılarak kan hücrelerinin sayım öncesi seyreltilmesi 

işlemin gerçekleştirildiği kaplardır. Karışım odası(mix chamber) olarak da adlandırılır. 

Cihazlarının parametre sayısına ve dizayn özelliklerine göre farklı sayı ve biçimlerde bu tip 

çemberlerden(oda) bulunabilir. 
 

 

Resim 4.6: Cihaz üzerinde bulunan çemberler 

Karışım odaları genellikle sert plastik malzemelerden üretilmiştir. Cama benzer 

şekilde saydamdırlar. Bu kaplara reaktiflerin geliş gidişi bağlı hortumlar ile gerçekleşir. 

Numune ise numune propu vasıtası ile gelir. 

 

Bu odacıklarda herhangi bir çatlak, kırık vb. olmaması sayım işleminin sağlıklı bir 

şekilde gerçekleşmesi için çok büyük öneme sahiptir.  

 

4.3. Medikal Hortumlar (Tubings) 
 

Kan sayım cihazlarında ve diğer oto analizör cihazlarında akışkan sıvı ve gazların bir 

yerden başka bir yere iletmek için hortumlardan yararlanılır. Sıvılar ve gazlar hortumlar 

içinde istenilen yerlere taşınır. Kan sayım cihazlarının hidrolik sistemlerinde bol miktarda 

hortum kullanılır. 
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Hortumlar ve bağlantıları kan sayım cihazlarından düzgün sonuçlar elde edilmesi 

açısından hayati öneme sahiptir. Kan sayım cihazını oluşturan elektronik, optik, mekanik vb. 

sistemler ne kadar mükemmel çalışırsa çalışsın hortumlarda ve bağlantılarında meydana 

gelebilecek küçük bir kaçak ve sızıntı test sonuçlarının tahmin edilemeyecek kadar kötü 

çıkmasına neden olacaktır. 

  

Resim 4.7: Tubingler 

4.3.1. Hortum Çeşitleri 
 

Kan sayım cihazlarında ve diğer medikal sistemlerde kullanılan hortumları 

üretildikleri malzemelerin cinsine ve çaplarına göre sınıflandırmamız mümkündür. Kan 

sayım cihazlarında genellikle plastik türevi esnek malzemelerden üretilmiş hortumlar 

kullanılmaktadır. Kan sayım cihazlarında hidrolik sisteminin farklı yerlerinde farklı tür 

hortumlar kullanılabilir. 

 

Silikondan üretilmiş olan esnek ve saydam hortumlar oldukça yaygın olarak kullanılan 

hortum türlerindendir. Kimyasal olarak dayanıklıdır. Esnek yapıya sahiptir. Kırılmaz. 

Sökülüp takılmaları oldukça kolaydır. İçlerinden geçen solüsyonlardan az etkilenir. Yüksek 

sıcaklıklarda çalışmaya uygun değildir. Kan sayım cihazlarında en çok kullanılan hortum 

türlerindendir. 

 

Resim 4.8: Silikon Hortum 
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PTFE, teflon hortumlar her türlü kimyasal madde ile kullanılabilir. Kimyasal 

dirençleri çok yüksektir. İçlerinden geçirdikleri sıvılardan etkilenmez. Yüksel sıcaklıklarda 

ve basınçlarda çalışabilir.  

   

Resim 4.9: PTFE ve teflon hortumlar 

Bunlar dışında propilen, poliüretan vb. plastik türevlerinden üretilmiş hortum türleri 

mevcuttur. Önemli olan hortumun zaman içinde içinden geçen kimyasal maddelerden en az 

etkilenmesi, solüsyonları ve numuneleri en az etklilemesidir.  

 

Resim 4.10: Kan sayım cihazında tubingler 

4.3.2. Hortum Çapları 
 

Hortumlar üretici firmalar tarafından farklı iç ve dış çaplarda üretilmektedir. 

Hortumların ölçüleri iç ve dış çapları ile verilmektedir. Yani bir hortumu tanımlayan iç ve 

dış çapıdır. İç ve dış çapı belli olan hortumdan istenilen uzunlukta alınması mümkündür. 
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Çizim 4.1: Hortum ölçülerini belirleyen iç ve dış çaplar 

Hortumlar, hortum üreticisi firmaların ürün katologlarında bulunan tablolardan, dış ve 

iç çaplarına göre seçilebilir. Aşağıda örnek bir ürün tablosu gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.1: Çaplarına göre hortum seçme tablosu 

4.3.3. Hortum Sızdırmazlık Kelepçeleri 
 

Hortum bağlantılarında sızdırmazlığı sağlamak için özel bağlantı elemanları 

kullanılmaktadır. Farklı amaçlar için pek çok özel bağlantı ve sızdırmazlık elemanları 

üretilmiştir. Bu elemanlar kullanılarak hortum bağlantıları pratik ve sızdırmaz bir şekilde 

yapılabilmektedir. 
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Resim 4.11: Çeşitli bağlantı ve sızdırmazlık elemanları 

 

Resim 4.12: Hortum bağlantılarında kullanılan bağlantı ve sızdırmazlık elemanları 

4.4. RBC ve WBC Şırıngaları 
 

Kan sayım cihazlarında test işlemleri için kullanılacak numune ve reaktiflerin hassas 

ölçülerde alınması şırınga sistemlerinin görevidir. Şırıngalar sıvıların istenilen miktarlarda 

ölçülü ve hassas bir şekilde alınıp verilmesi için kullanılan sistemlerdir. Kan sayım 

cihazlarında cihazın dizaynına ve parametre sayısına bağlı olarak farklı sayıda şırınga 

bulunabilir. Cihazın kapasitesine ve dizaynına bağlı olarak iki veya daha fazla şırınga 

bulundurabilir. 
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Resim 4.13: Şırıngalar 

4.4.1. Çalışma Sistemleri 
 

Kan sayım cihazlarında kullanılan şırınga sistemlerinin günlük hayatta kullanılan 

diğer medikal şırınga sistemlerinden çalışma prensibi itibarı hiçbir farkları yoktur. Yapısal 

olarak farkları çok hassas olmaları, sağlam yapıları ve bu özelliklerini uzun bir süre devam 

ettirebilmeleridir. 

 

Şırıngaların gövdeleri bir blok üzerinde sabitlenmiştir. Pistonları ise bir step motor ile 

ileri geri hareket ettirilir. Test çalışması sırasında şırıngalar programlı bir şekilde 

çalıştırılarak numune ve reaktiflerin istenilen miktarda alınıp verilmesi sağlanır. 

 

Şırıngalar valflerle birlikte iş görür. Şırıngalar ile çekilen numune ve sayım 

reaktiflerinin ilgili kaplara gönderilmesinde yönlendirme işlemini elektromekanik valfler 

yapar. Şırınganın görevi yalnızca reaktif ve numunenin bulunduğu kaptan borular vasıtası ile 

çekilmesini ve gönderilmesini sağlamaktır. Doğru çalışma için şırıngalar temiz olmalı ve 

hava kabarcıkları bulundurmamalıdır.  

 

Resim 4.14: Farklı hacimlerde şırıngalar 
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4.4.2. Yapıları 
 

Şırınga iki ana parçadan oluşur. Dış kısımda bulunan silindir gövde ve bu silindir 

içinde hareket eden piston. Silindir kısmı sabit iken pistonun ileri geri hareket ettirilmesi ile 

şırınga dışarıdan sıvıları emer ve geri verir.  

 

Şırınga gövdesi cam veya plastikten yapılabilir. Gövde içinde hareket eden pistonun 

kol kısmı metalden, gövdeye temas eden uç kısmı aşınmaya karşı dirençli, sızdırmaz teflon 

maddelerden üretilmiştir. 

 

Şırınga programlanan miktarda sıvıyı emip geri verecek şekilde hareket eder. 

Şırıngalar valflerle birlikte çalışır. Şırınga genellikle çift yollu bir valfe bağlıdır. İhtiyaca 

göre valf belirli bir konum alarak sıvıların istenilen yere ulaştırılması sağlanır.  

 

4.4.3. Çeşitleri 
 

Tüm şırıngaları işlevleri aynıdır. Farklılık şırıngaların hacimlerinde ve yapıldıları 

malzemelerde olabilir. Şırıngalar genelde cam gövdeli olarak yapılmaktadır. Ancak bazı 

sistemlerde plastik benzeri malzemelerden üretilmiş gövdelere sahip şırıngalar 

kullanılmaktadır. 

 

Şırıngalar farklı hacimlerde olabilir. Numune hacimlerine bağlı olarak numune 

şırıngaları küçük hacimli ve çok hassas oranlarda çalışacak biçimdedir. 50 ul‘lik numune 

şırıngaları yaygın olarak kullanılır.  

 

Reaktif şırıngaları hacimlerine bağlı olarak daha büyük hacimlere sahiptir. 2,5 ml, 10 

ml‘lik reaktif şırıngaları yaygındır. Şırıngaların boyutları cihazdan cihaza farklılık 

gösterebilir.  

 

4.5. Numune Alma İğneleri 
 

Numunelerin tüplerden çekilmesini sağlayan uçlardır. Numune propunun uç kısmı 

olarak da düşülebilir. İşlevi aynı olmakla birlikte farklı görünümlerde numune propları 

olabilir. Çelikten yapılmış uzun bir çubuk boru şeklindedir. İçinde çok ince bir kanal vardır. 

Bu nedenle numuneler içersinde olabilecek pıhtılar nedeni ile kolayca tıkanabilir.  

 

Resim 4.15: Prop iğne uçları 
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Numune iğneleri çelikten yapılmıştır. Boruya benzer bir yapısı vardır. 2-3 mm çapında 

olabilir. Kapalı tüp ile çalışan sistemlerde iğnenin ucu plastik kapağı delebilecek şekilde sivri 

uçlu olarak yapılır. Açık tüplü sistemlerde prop ucu düzdür, keskin ve sivri değildir. 

 

Numune iğneleri prop üzerine sabitlenmiştir. Bir tane hortum bağlantısı vardır. Zaman 

içinde yıpranmasından veya çalışma sırasında eğilip bükülmesi nedeni ile değiştirilmesi 

gerekir. Değiştirme işleminin nasıl yapılacağı servis ve kullanıcı kitaplarında detaylı bir 

şekilde resimlerle anlatılır. Dökümanların ilgili bölümleri bir kere incelendikten sonra 

değiştirme işlemi yapılabilir. 

 

Genel prosedür şu şekilde olabilir. Cihaz kapalı iken propun bulunduğu bölümün 

kapağı açılarak iğneye ulaşılır. İğneye bağlı hortum(tubing) sökülür. Sonra iğne ucunu proba 

sabitleyen civatalar uygun uçlu bir anahtar veya tornavida ile çıkarılarak sökme işlemi 

yapılır. Daha sonra bu işlemin tersi yapılarak yeni prop takılır.  

 

Cihazlarda çalışılan numuneler her türlü biyolojik riskleri taşımaktadır. Prop 

iğneleride numuneye temas eden kısımlar oldukları için işlemler sırasında çok dikkatli 

olunmalıdır. Herhangi bir biyolojik riske maruz kalmamak için her zaman olduğu gibi 

işlemler sırasında mutlaka eldiven giyilmelidir. İşlem dikkatli bir şekilde yapılmalı iğne 

ucunun batması sonucu yaralanmalara meydan verilmemelidir. 
 

 

Resim 4.16:  Numune propunun(iğne) sökülmesini gösteren resimler 

4.6. Arıza Örneği  
 

 Cihazın verdiği hata mesajı  

 Test sonuçlarında tekrarlanabilirlik yok. 
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 Cihaz numune almıyor, hata veriyor. 

 Şırınga motorları ile ilgili hata mesajları 

 

 Muhtemel nedenler 

 Numuneler uygun şekilde toplanmamış olabilir. 

 Hidrolik sistemde ve şırıngalarda bulunan hava kabarcıkları hatalı test 

sonuçlarına neden olur. 

 Numune propun tıkanmış olabilir. 

 Prop iğnesinin ucu eğilmiş, bükülmüş olabilir. 

 Motorlarda ve hareket sistemlerinde proplem olabilir. 

 Bağlantılarda proplem olabilir. 

 Mekanik gevşemeler, sıkışmalar olabilir. 

 Numuneler uygun şekilde toplanmamış olabilir. 

 Hidrolik sistemde ve şırıngalarda bulunan hava kabarcıkları hatalı test 

sonuçlarına neden olur. 

 Numune probun tıkanmış olabilir. 

 Prop iğnesinin ucu eğilmiş, bükülmüş olabilir. 

 Motorlarda ve hareket sistemlerinde proplem olabilir. 

 Bağlantılarda proplem olabilir. 

 Mekanik gevşemeler, sıkışmalar olabilir. 

 

 Çözümler 

 Numunelerin düzgün bir şekilde ve uygun tüplere alındığı ve test 

çalışmasından önce yeteri kadar karıştırıldığı kontrol edilir. 

 Cihazda göz ile yapılacak bir kontorlde görünür herhangi bir aksaklık 

olup olmadığı kontrol edilir. Herhangi bir sıkışıklık, tıkanma, gevşeme 

olup olmadığ kontrol edilir. Varsa giderilir. 

 Cihaz programından genel ve özel test prosedürleri çalıştırılarak 

proplemin kaynaklandığı bölüm kesinleştirilir. 

 Genel temizlik ve bakım prosedürü uygulanır. Özel temizlik solüsyonları 

ile temizlik prosedürleri çalıştırılır. 

 Hidrolik hortum bağlantıları kontrol edilir, tıkanmalar giderilir, 

temizlenir. Gereken bölümler değiştirilir. Servis/Bakım menüsünden özel 

temizleme solüsyonu ile temizleme prosedürü uygulanır. Flush butonuna 

basarak otomatik basınçlı sıvı ile temizleme prosedürü uygulanır. 

 Tubingler kontrol edilir. Herhangi bir bükülme, sıkışma veya yabancı bir 

cisim nedeniyle sıvı akışında düzensizlik olmadığı kontrol edilir. 

 Numunelerin alındığı tüplerin düzgün olup olmadığı, numune alma 

işleminin düzgün bir şekilde ve uygun tüplere alındığı kontrol edilir. 

 Eğilen, bükülen prop iğnesi yenisi ile değiştirilir. 

 

4.7. Arıza Bilgi Form Örneği 
 

“Teknik Organizasyon ve Kayıt” modülüne göre arıza bilgi formu hazırlanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kan sayım cihazındaki özel birim 

arızalarını gideriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Eldiven ve iş önlüğü giyiniz. 

 Antistatik bilezik takınız. 

 Kan sayım cihazı servis el kitabının mix 

cup, şırıngalar ve bağlantı hortumları  

bölümünü okuyunuz. 

 Kan sayım cihazı servis el kitabındaki   

mix cum, şırıngalar ve bağlantı 

hortumları   talimatlarını takip ediniz. 

 Açık ve kapalı numune tüplerinin 

fiziksel kontrolünü yapınız. 

 Mix cup tüpünün fiziksel kontrolünü 

yapınız. 

 Mix cup tüpünün hortum bağlantılarını 

kontrol ediniz. 

 Mix cup tüpünü değiştiriniz. 

 Yol verme valflerinin hortum 

bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Zarar görmüş bağlantı hortumlarını 

değiştiriniz. 

 Hortumların sızdırmazlık kelepçelerini 

kontrol ediniz. 

 RCB şırıngasının fiziksel kontrolünü 

yapınız. 

 Şırınganın piston contasını değiştiriniz. 

 RCB şırıngasını değiştiriniz. 

 WCB şırıngasının fiziksel kontrolünü 

yapınız. 

 Şırınganın piston contasını değiştiriniz. 

 WCB şırıngasını değiştiriniz. 

 Reaktif hortumlarının fiziksel 

kontrolünü yapınız. 

 Reaktif hortum bağlantılarını kontrol 

ediniz. 

 Reaktif hortumlarını değiştiriniz. 

 Numune alma iğnelerinin fiziksel 

kontrolünü yapınız. 

 Numune iğnelerini değiştiriniz. 

 Arıza bilgi formunu doldurunuz. 

 Cihazı test ediniz. 

 Mikrobiyolojik risklere karşı gerekli 

tedbirleri alınız. 

 Uygun teknik servis el kitabını 

kullanmaya dikkat ediniz. 

 Sökme ve montaj işlerinde uygun el 

aletleri kullanmaya dikkat ediniz. 

 Sökme ve montaj işlemlerinin teknik 

servis el kitabındaki sıraya göre 

yapılmasına dikkat ediniz. 

 Montaj yapılacak parça yeni olsa bile 

mutlaka sağlamlık testi yapmaya dikkat 

ediniz. 

 Bağlantı kablolarının sıkışarak 

kopmamasına dikkat ediniz. 

 Sızıntı olmamasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 54 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Eldiven ve iş önlüğü giydiniz mi?   

2. Antistatik bilezik taktınız mı?   

3. Kan sayım cihazı servis el kitabının mix cup, şırıngalar ve 

bağlantı hortumları  bölümünü okudunuz mu? 

  

4. Kan sayım cihazı servis el kitabındaki   mix cum, şırıngalar ve 

bağlantı hortumları   talimatlarını takip ettiniz mi? 

  

5. Açık ve kapalı numune tüplerinin fiziksel kontrolünü yaptınız 

mı? 

  

6. Mix cup tüpünün fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

7. Mix cup tüpünün hortum bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

8. Mix cup tüpünü değiştirdiniz mi?   

9. Yol verme valflerinin hortum bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

10. Zarar görmüş bağlantı hortumlarını değiştirdiniz mi?   

11. Hortumların sızdırmazlık kelepçelerini kontrol ettiniz mi?   

12. RCB şırıngasının fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

13. Şırınganın piston contasını değiştirdiniz mi?   

14. RCB şırıngasını değiştirdiniz mi?   

15. WCB şırıngasının fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

16. Şırınganın piston contasını değiştirdiniz mi?   

17. WCB şırıngasını değiştirdiniz mi?   

18. Reaktif hortumlarının fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

19. Reaktif hortum bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

20. Reaktif hortumlarını değiştirdiniz mi?   

21. Numune alma iğnelerinin fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

22. Numune iğnelerini değiştirdiniz mi?   

23. Cihazı test ettiniz mi?   

24. Arıza bilgi formunu doldurdunuz mu?   
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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 
 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Kan sayım cihazlarında test edilecek kan örnekleri özel ………içine toplanır. 

 

2. Numune tüplerinin içinde belirli miktarda ………….önleyici sıvı bulunur. 

 

3. Bu tüpler içerlerinde bulunan pıtılaşmayı engelleyen maddelere izafeten genellikle 

…………………..tüp olarak adlandırılır. 

 

4. Kan numuneleri pıhtılaşmayı engelleyen sıvı ile iyice karışması için yeterince 

……………. 

 

5. Numune ve reaktiflerin ilk karıştırıldığı yer……………….  dır. 

 

6. Kan sayım cihazlarında test işlemleri için kullanılacak numune ve reaktiflerin hassas 

ölçülerde alınması ………………………….görevidir. 

 

7. Şırıngalar ……………….. ile hareket ettirilir, sürülür. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Kapalı tüp ile çalışmanın açık tüp ile çalışmaya göre pek bir avantajı yoktur. 

 

7. (   ) Karışım odaları genellikle sert cam malzemelerden üretilmiştir. 

 

8. (   ) Hortumlar ve bağlantıları kan sayım cihazlarından düzgün sonuçlar elde edilmesi 

açısından hayati öneme sahiptir. 

 

9. (   ) Silikondan üretilmiş olan esnek ve saydam hortumlar oldukça yaygın olarak 

kullanılan hortum türlerindendir. 

 

10. (   ) Hortumların ölçüleri iç ve dış çapları ile verilmektedir. 

 

11. (   ) Numune iğnelerinin görevi hastadan kan alınmasıdır. 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

 

Kan sayım cihazının tüm sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını, sayım 

sonuçlarının güvenilir olup olmadığını kontrol etmek için cihazın fonksiyon testlerini 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Cihazların test sonuçlarını değerlendirmek için kullanılan istatiskik yöntemleri 

hakkında bilgi toplayınız. Bununla ilgili olarak QC(quality control-kalite 

kontrol), ortalama değer(mean), Accuracy(kesinlik, doğruluk, tamlık), standat 

sapma(standart deviation), CV(coefficent of variation-değişim kat sayısı), 

tekarlanabilirlik vb. kavramların ne demek olduğunu, nasıl hesaplandıklarını ve 

ne amaçla kullanıldıklarını araştrınız. Elde ettiğiniz sonuçları sınıfta 

arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

Araştırma işlemleri için internet ortamından faydalanabilirsiniz.  

 

5. KAN SAYIM CİHAZLARINDA 

FONKSİYON TESTİ 
 

5.1. Servis El Kitabı Boş Sayım Talimatı 
 

Boş sayım cihaza numune verilmeden yapılmadan yapılan sayım işlemidir. Cihaza 

herhangi bir numune verilmeden yapılan bu işlemde yalnızca reaktiflerin test edimesi söz 

konusudur. Cihaza numune verilmeden yapılan sayım cihazın doğru sayım yapmadığı, 

yapmıyorsa hangi parametrelerde sorun olduğu ve bunların muhtemel nedenlerinin neler 

olduğu konusunda çok açık bilgiler verir. Test sonuçlarında proplem olması durumunda ilk 

yapılan testlerden biri boşta sayım yapmaktır.  

 

Boş sayım (blank measurement) sistemin ve sayım reaktiflerinin temizliğini, sağlıklı 

bir durumda olup olmadıklarını kontrol etmek amacı ile kullanılan bir fonksiyondur. 

Aşağıdaki durumlarda mutlaka boşta sayım yapılmalıdır: 

 

 Cihaz açılıp test çalışmaya başlamadan önce 

 Yeni bir reaktif cihaza yüklendiğinde 

 Ölçüm işlemini etkileyecek parça değişimlerinden sonra 

 Kalibrasyon ve kalite kontrol(QC) işlemlerinden önce 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 
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Boş sayım cihaza herhangi bir numune vermeden sayım yaptırmaktır. Cihaz test 

çalışmasına hazır iken sayım butonuna basılarak boşta sayım yapıtırılabilir. Boşta sayım 

yapmanın bir diğer yolu da cihaz menülerinden bu işlemi yaptırmaktır(measure-measure 

blank). 

 

Resim 5.1: Blank measurement ekranı 

Boşta çalışma sonucu elde edilen sonuçlar kabul edilebilir veya boşta sayım 

tekrarlanabilir. Herhangi bir parametrenin blank değeri kabul edilebilir sınırlarının üstünde 

çıkarsa cihaz uyarı mesajı verebilir. 

 

Boş sayımda herhangi bir numune olmadığından sayılan şey yalnızca reaktiflerdir. 

İdealde tüm sonuçların sıfıra yakın olması gerekir. Çünkü reaktiflerin içinde sayımı 

etkileyecek herhangi bir parçacığın olmaması gerekir. Ancak gerçekte bunun sağlanması 

zordur. Belirli bir test çalışması sonrasında kullanma koşullarına ve reaktiflerin kalitesine 

bağlı olarak cihazda kirlenmeler meydana gelmektedir. Çeşitli tuzlar, mantar oluşumu 

sonucu ortaya çıkan yosun benzeri oluşumlar cihazdaki kirlenme nedenlerindendir. 

 

5.2. Boş Sayım Analizi Referans Sonuçları 
 

Blank sonuçlarının değerlendirilmesi cihazdan cihaza küçük farklılıklar gösterebilir. 

Kabul edilebilir sınırlar cihazdan cihaza farklılıklar gösterebilir. 

 

Blank değerleri için üç bölge söz konusu olabilir.  

 

 Tüm değerler en uygun değerlerde, tüm sonuçlar güzel 

 Blank değeri yüksek, bu değerler ekranda gösterilir. 

 Blank değerleri çok yüksek  
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Tablo 5.1: Örnek blank referans tablosu 

Cihaz kalibrasyonu ve kalite kontrol(QC) numunelerinin çalışılmasının ön şartı, boşta 

sayım sonuçlarının kabul edilebilir değerlerde olmasıdır. 

 

QC(quality control-kalite kontrol) ölçümleri ve kalibrasyon işlemi ancak ve ancak 

blank ölçüm sonuçlarının birinci bölgede olması durumunda gerçekleştirilebilir. Blank 

değerleri birinci bölgenin dışında ise QC ve kalibrasyon yapılamaz. Blank değerinin 1.bölge 

dışında olması cihazda veya reaktiflerde bir sorun olduğunu gösterir. İlk önce bu proplemin 

giderilmesi gerekir. 

 

Blank değerlerinin yüksek çıkması cihazda bir kontaminasyon, kirlenme olduğunu 

veya reaktiflerde kirlenme olduğunu gösterir. Reaktifler değiştirilmeli, gerekli temizleme 

prosedürleri uygulanmalı ve sonra blank ölçümleri tekrarlanmalıdır. Blank değerleri istenilen 

sınırlar içersine çekildikten sonra kalibrasyon ve kalite kontrol işlemleri yapılabilir. 

 

5.3. Test Numune Analizi Sonuçları 
 

Günlük olarak çalışılan kontrol kanları ile cihazın doğru, tekrarlanabilir sonuçlar 

üretip üretmediğini kontrol edebilir. Kontrol kanları, özel olarak hazırlanmış, parametre 

değerleri hassas ölçümlerle belirlenmiş numunelerdir. Yani ölçüm sonucunda elde edilecek 

test sonuçları önceden belirlenmiştir. Bu kontrol numuneleri ile yapılan çalışma sonucunda 

elde edilen değerler kontrol numunesi için verilen değer aralıklarında olmalıdır.  
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Resim 5.2: Kalite kontrol işleminin yapıldığı cihaz programı ekranları 

 

Resim 5.3: Kontrol numunesi sonuçları 
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Kan sayım cihazlarında kontrol testi işleminin sistemli bir şekilde yapılması için 

gerekli yazılım fonksiyonları mevcuttur. Bu bölüme girilerek bu kontrol-test numuneleri arka 

arkaya çalışılır ve elde edilen sonuçlar kontrol numunesi referans değerleri ile 

karşılaştırılarak kalite kontrol işlemi yapılır. 

 

Günlük olarak numune testine başlanılmadan yapılan kontrol numunesi çalışması 

sonuçlar arşiv olarak cihaz programı içinde saklanır. Bu sonuçlar kullanılarak elde edilen 

istatistik sonuçlar ile cihazın ve ürettiği sonuçların kalitesi kontrol edilebilir. 

 

Kalite kontrol, laboratuvar cihazlarının test sonuçlarının güvenirliliğini kontrol 

etmede, denetlemede ve varsa problemlerin ortaya çıkarılmasında çok önemlidir. Cihazlarda 

çalışılan test sonuçlarınına göre konacak teşhis ve tedavi açısından sonuçların güvenirliği 

hayati öneme sahiptir. 

 

Kalite kontrol çalışması ancak ve ancak boşta sayım değerlerinin kabul edilebilir 

sınırlar içinde olması durumunda yapılabilir. Boşta sayım sonuçları uygun değerlere 

çekildikten sonra test numuneleri çalışılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kan sayım cihazının fonksiyon testini 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cihazı çalıştırınız. 

 Servis el kitabı kuruluş talimatlarındaki 

yönergeleri gerçekleştiriniz. 

 Yazıcı-program uyumunu kontrol ediniz. 

 Yazıcıdan fonksiyon çıktısı alınız. 

 Analiz sonuçlarını referans sonuçları ile 

karşılaştırınız. 

 Boş sayım analiz sonuçlarını refarans 

değerleri ile karşılaştırınız. 

 Analiz sonuçları doğrulanıncaya kadar 

boş sayım testini tekrarlayınız. 

 Test numune örneğinin sayımını 

yaptırınız. 

 Cihazın fonksiyonlarını 

gözlemlemleyiniz. 

 Servis el kitabındaki boş sayım 

talimatlarına göre boş sayım testi 

yapınız. 

 Teknik servis el kitabındaki talimatlar 

uyunuz. 

 Analiz sonuçlarının mutlaka doğru 

olmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cihazı çalıştırdınız mı?   

2. Servis el kitabı kuruluş talimatlarındaki yönergeleri 

gerçekleştirdiniz mi? 

  

3. Yazıcı-program uyumunu kontrol ettiniz mi?   

4. Yazıcıdan fonksiyon çıktısı aldınız mı?   

5. Servis el kitabındaki boş sayım talimatlarına göre boş sayım 

testi yaptınız mı? 

  

6. Boş sayım analiz sonuçlarını refarans değerleri ile 

karşılaştırdınız mı? 

  

7. Analiz sonuçları doğrulanıncaya kadar boş sayım testini 

tekrarladınız mı? 

  

8. Test numune örneğinin sayımını yaptırdınız mı?   

9. Analiz sonuçlarını referans sonuçları ile karşılaştırdınız mı?   

10. Cihazın fonksiyonlarını gözlem yapabildiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 

1. Boş sayım cihaza …………………………yapılmadan yapılan sayım işlemidir. 

 

2. Test sonuçlarında proplem olması durumunda ilk yapılan testlerden biri ……… 

……………………yapmaktır. 

 

3. Boş sayım(blank measurement) ………………………………temizliğini, sağlıklı bir 

durumda olup olmadıklarını kontrol etmek amacı ile kullanılan bir fonksiyondur. 

 

4. Boşta çalışmada herhangi bir numune olmadığından sayılan şey yalnızca reaktiflerdir. 

İdealde tüm sonuçların …………….. olması gerekir. 

 

5. Blank değerlerinin yüksek çıkması …………………………………… ………… 

……………………….. gösterir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Kabul edilebilir boş sayım değerleri uygun kalibrasyon ve QC ölçümleri için en 

temel bir göstergedir. 

 

7. (   ) Parametreler el ile düzeltilerek blank değerleri kolayca istenilen sınırlar arasına 

çekilebilir. 

 

8. (   ) Günlük olarak çalışılan kontrol kanları ile cihazın doğru, tekrarlanabilir sonuçlar 

üretip üretmediği kontrol edilebilir. 

 

9. (   ) Günlük olarak kontrol numunesi çalışmaya gerek yoktur. 

 

10. (   ) Kontrol kanları, özel olarak hazırlanmış, parametre değerleri hassas ölçümlerle 

belirlenmiş numunelerdir. 

 

11. (   ) Kontrol numunesi çalışmanın herhangi bir ön şartı yoktur. Her durumda bu 

çalışma yapılabilir. 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

 

 

Kan sayım cihazının genel bakımını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Kan sayım cihazları ile ilgili olarak düzenli yapılan günlük, haftalık, aylık, yıllık 

ve gerektiğinde yapılan bakım işlemlerinin neler olduğunu ve nasıl 

yapıldıklarını araştırınız. 

 

Araştırma işlemleri için yakınınızda bulunan bir hastanenin laboratuvar yetkilisinden 

veya biyomedikal teknik servisinden faydalanabilirsiniz. 

 

6. KAN SAYIM CİHAZLARINDA GENEL 

BAKIM 
 

Kan sayım cihazlarından yüksek doğrulukta, kesin ve güvenilir sonuçlar elde 

edilmesini sağlayan en önemli etkenlerin başında düzenli bir şekilde ve kurallarına uyularak 

gerçekleştirilen bakım işlemleri gelmektedir. Kan sayım cihazları, sistemin otomatik 

temizlenmesi ve cihaz çalışmasının kontrolü için pek çok yazılım ve donanım 

fonksiyonlarına sahiptir. 

 

Periyodik bakımların sıklığı cihazda günlük olarka çalışılan test sayılarına bağlı olarak 

değişir. Çalışılan test sayılarına bağlı olarak uygulanması gereken bakım prosedürleri 

cihazların servis ve kullanıcı kitaplarında verilir. 

 

Bazı bakım prosedürleri de herhangi bir kayda bağlı olmadan gerektiği zamanlarda 

uygulanır. Bunlar gerektiğinde yapılan bakımlar olarak adlandırılabilir(Meydana gelen 

tıkanmalar sonucu uygulanan temizleme prosedürleri gibi). 

 

Cihazlar için üreticiler tarafından tavsiye edilen günlük, haftalık, aylık ve yıllık 

bakımların neler olduğu ve nasıl uygulanacakları ile ilgili detaylı bilgiler servis ve kullanıcı 

dokümanlarında tüm detayları ile verilir.  

 

6.1. Servis El Kitabı Bakım Talimatları 
 

Kan sayım cihazlarında yapılması gereken bakım işlemlerinin neler olduğu ve bu 

işlemlerin nasıl yapılacakları cihazın servis ve kullanıcı el kitaplarında detaylı bir şekilde 

anlatılır. 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

ARAŞTIRMA 
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Bakım işlemleri ve yapılışları cihazdan cihaza farklılıklar gösterebilir. Cihazın sahip 

olduğu özellikler ve boyutları yapılması gereken bakım işlemlerinin sayısını ve niteliklerini 

belirler. 

 

Kullanıcı ve servis kitaplarının bakım (maintenance) bölümü bu işlemlerin 

anlatılmasına ayrılmıştır. Çalışılan, servis işlemleri yürütülen cihazların bu bölümleri 

dikkatlice okunmalı, anlaşılmalı, yapılacak işlemler üreticinin talimatları doğrultusunda 

gerçekleştirilmelidir. 

 

Tüm kan sayım cihazı programlarında Service/Maintenance bölümü bulunur. Bu 

menüler altında bulunan fonksiyonlar ve komutlar kullanılarak dâhilî bakım prosedürleri 

yürütülebilir. 

 

Resim 6.1: Bir kan sayım cihazına ait bakım prosedürlerini gösteren tablo 

Bazı bakım prosedürleri ve yapılışları aşağıda açıklanmıştır. 

 

 Cihazın genel dış temizliği: Cihazın dış yüzeyi ortamın biyolojik risk faktörleri 

göz önünde bulundurularak düzenli olarak temizlenmelidir. Cihazın üzerine asla 

bir sıvı dökülmemelidir. Alkol bulunduran dezenfektan maddelerle temizlik 

yapılmamalıdır. Yumuşak, pamuklu, döküntü yapmayan bir bez dezenfektan ile 
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ıslatılıp nazikçe silinerek yüzeyler temizlenmelidir. Tüm kirli bölümler bu 

şekilde temizlenmelidir. 

 Cihazın dâhilî temizliği: Cihaz programında bulunan bakım prosedürleri ile 

otomatik temizlik işlemleri yapılabilir. Cihazın tüm sayım banyoları ve hidrolik 

sistemleri cihaz bakım programının “Concentrated Cleaning” prosedürü 

çalıştırılarak gerçekleştirilir. 

 

Resim 6.2: Cihaz programı bakım prosedürleri 

 Numune probunun temizlenmesi: Numune probu dışarıda olan cihazlarda 

çamaşır suyu çözeltisi ile ıslatılmış bir pamuklu bez ile dikkatli bir şekilde 

temizlenir. Bazı cihazlar içinde şöyle bir prosedür olabilir. Bir numune tüpüne 

sodyum hipoklorit(çamaşır suyu) çözeltisi ile doldurulup acil girişine(stat) veya 

belirtilen numune pozisyonuna konur. Beş test çalışması yapılarak prop 

temizliği yapılır.  

 Lamba değişimi: Bazı cihazlarda bulunan lambanın değiştirilmesi gerekebilir. 

Lambanın değiştirilmesi için ilgili bölümün kapakları açılır. Lambanın elektrik 

bağlantı konektörü sökülür, sabitleme civatası çıkarılır. Lamba tuttucuu ile 

birlikte sökülür. Yeni lamba takılıp test edilerek işlem tamamlanır. 
 

 

Resim 6.3: Lamba değişimini gösteren resimler 

 Numune probunun değiştirilmesi: Cihaz elektriğinden kapatılır. Cihazın ilgili 

kapakları açılarak numune probuna ulaşılır. Prop temizleme bloğunun sabitleme 

civataları sökülerek prop temizleme bloğunda kurtarılır. Probun üst kısmında 
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bulunan tubing çıkarılır. Probu sabitleyen civatalar uygun aletlerle sökülerek 

yenisi ile değiştirilir. Cihaz çalıştırılıp herhangi bir sorun olmadığı kontrol 

edilerek işlem tamamlanır. 

 

Resim 6.4: Prop temizleme bloğu 

 Numune probu temizleme bloğunun temizliği(wipe blog, cleaning head): 

Numune çalışmaları sonrasında numune probunun ucunun temizlemesini 

gerçekleştiren bu blok cihazdan cihaza farklılıklar gösterebilir. Bazı cihazlar 

prop ucu temizliği bloğa gönderilip emilen reaktifler ile yapılır. Zaman içinde 

bu blokta tuz oluşumu meydana gelebilir. Prop park pozisyonunda iken ıslak bir 

bez ile bloğun tuz oluşan kısımları temizlenir. 

 Dilutor bloğunun temizlenmesi ve yağlanması: Şırınga modüllerinin 

bulunduğu dilutor bloğunu süren dişli ve çark sistemleri düzenli olarak 

temizlenmeli ve ince bir gres ile(silikon gres) yağlanmalıdır.  

 Prop mekanizmasının temizlenmesi ve yağlanması: Prop ve iğnesinin 

hareketini sağlayan kaydırma çubukları temizlenmeli ve özel kaydırıcı yağ ile 

yağlanmalıdır. Bu yağlar PTFE içeren yağlardır.  

 Peristaltik pompa tubinginin değiştirilmesi: Peristaltik pompa tubingi belirli 

bir kullanma süresi sonunda aşınır ve işlevini yerine getirmez. Değiştirilmesi 

için pompanın bulunduğu bölümün kapağı açılmalıdır. Peristaltik pompanın 

varsa kapağı açılarak tubinge ulaşılır. Tubing pompanın şaftından çıkarılır. 

Bağlantılarında çıkarılırak yenisi ile değiştirilir. Hortum düz bir şekilde olmalı, 

kıvrılmamalı, bükülmemelidir. 
 

 

Resim 6.5: Peristaltik pompa ve tubingi 
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 Cihaz test prosedürleri ile cihazın genel kontrolü: Cihaz yazılımının 

“Service-Maintenance” bölümlerinde bulunan test prosedürleri çalıştırılarak 

elde edilen sonuçlar ve istatistik değerler kontrol edilmeli, sonuçların kabul 

edilebilir sınırlar içinde olduğu doğrulanmalıdır. 
 

 

Resim 6.6: Cihaz test prosedürleri 

  

Resim 6.7: Örnek cihaz self test ekranları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak kan sayım cihazının genel bakımını 

yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kan sayım cihazı servis el kitabının 

bakım bölümünü okuyunuz. 

 Kan sayım cihazı servis el kitabındaki 

bakım talimatlarını takip ediniz. 

 Eldiven ve iş önlüğü giyiniz. 

 Boş sayım talimatlarına göre boş sayım 

yapınız(İç ünitelerin temizliği). 

 Elektrodların temizliğini yapınız. 

 Sensörlerin temizliğini yapınız. 

 Şırınga piston contalarını değiştiriniz. 

 Bütün hortum bağlantılarını kontrol 

ediniz. 

 Cihazın dış yüzey temizliğini yapınız. 

 Pompa mekanik aksamlarını yağlayınız. 

 Yıllık bakım çizelgesini doldurunuz. 

 Teknik servis el kitabındaki talimatlar 

uyunuz. 

 İç ünitelerin iyi temizlenmesine dikkat 

ediniz. 

 Temizlik maddelerinin servis elkitabında 

belirtilenler olmasına dikkat ediniz. 

 Bakım çizelgesini hazırlarken “Teknik 

Organizasyon ve Kayıt” modülünün 

ilgili öğrenme faaliyetinden 

yararlanabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kan sayım cihazı servis el kitabının bakım bölümünü 

okudunuz mu? 

  

2. Kan sayım cihazı servis el kitabındaki bakım talimatlarını 

takip ettiniz mi? 

  

3. Eldiven ve iş önlüğü giydiniz mi?   

4. Boş sayım talimatlarına göre boş sayım yaptınız mı?                

(İç ünitelerin temizliği) 

  

5. Elektrotların temizliğini yaptınız mı?   

6. Sensörlerin temizliğini yaptınız mı?   

7. Şırınga piston contalarını değiştirdiniz mi?   

8. Bütün hortum bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

9. Cihazın dış yüzey temizliğini yaptınız mı?   

10. Pompa mekanik aksamlarını yağladınız mı?   

11. Yıllık bakım çizelgesini 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 DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Kan sayım cihazlarından yüksek doğrulukta, kesin ve güvenilir sonuçlar elde 

edilmesini sağlayan en önemli etkenlerin başında düzenli bir şekilde ve kurallarına 

uyularak gerçekleştirilen ……………………..gelmektedir. 

 

2. Periyodik bakımların sıklığı cihazda günlük olarak …………………………bağlı 

olarak değişir. 

 

3. Kan sayım cihazlarında yapılması gereken bakım işlemlerinin neler olduğu ve bu 

işlemlerin nasıl yapılacakları cihazın ………………………………………….detaylı 

bir şekilde anlatılır. 

 

4. Tüm kan sayım cihazı programlarında ………………………….bölümü bulunur. Bu 

menüler altında bulunan fonksiyonlar ve komutlar kullanılarak dâhilî bakım 

prosedürleri yürütülebilir. 

 

5. Cihazın üzerine asla ………………dökülmemelidir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Alkol bulunduran dezenfektan maddelerle temizlik yapılabilir. 

 

7. (   ) Yumuşak, pamuklu, döküntü yapmayan bir bez dezenfektan ile ıslatılıp nazikçe 

silinerek yüzeyler temizlenmelidir. 

 

8. (   ) Prop değişimi sırasında cihazın kapatılmasına gerek yoktur. 

 

9. (   ) Prop ve iğnesinin hareketini sağlayan kaydırma çubukları temizlenmeli ve özel 

kaydırıcı yağ ile yağlanmalıdır. 

 

10. (   ) Peristaltik pompalar herhangi bir bakım gerektirmez. 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–7 
 

 

 

Kan sayım cihazının kalibrasyon işlemini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Kan sayım cihazlarının kalibrasyonunun nasıl ve hangi sıklıklarla yapıldıklarını 

araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

Araştırma işlemleri için yakınınızda bulunan bir hastanenin laboratuvar yetkilisinden 

veya biyomedikal teknik servisinden faydalanabilirsiniz. 

 

7. KAN SAYIM CİHAZLARINDA 

KALİBRASYON 
 

Kalibrasyon, kan sayım cihazının doğru sonuçlar verebilmesi için özel kalibratör 

kanlarının sayılması sonucunda elde edilen değerlere göre çalışılan numune testi sonuçlarına 

uygulanacak düzeltme faktörlerinin hesaplanması işlemidir. 

 

Kalibrasyon bir ayar işlemidir. Kalibrayon işlemi cihazdan doğru sonuçlar elde 

edilmesini sağlar. Test sonuçlarının doğruluğunu garanti altına alır. 

 

Kalibrasyon, gerekli düzeltme faktörleri uygulayarak cihazı standardize etme 

prosedürüdür. Bu işlem cihazda çalışan özel kalibratör kanları ile yapılır. Kalibratörler 

kontrol kanlarına benzer. Parametre değerleri belirlenmiştir. Bu değerlere göre düzeltme kat 

sayıları hesaplanarak test sonuçlarına uygulanır. 

 

Aşağıdaki durumlarda kalibrasyon yapılması tavsiye edilir. 

 

 Cihaz kurulumundan sonra, analizlere başlamadan önce 

 Ölçüm ve dilisyon prosedürlerini etkileyecek bir parça değişiminden sonra 

 Kalite Kontrol(QC) sonuçları tanımlanan limitlerin dışına çıktığında veya 

sistematik bir hata gösterdiğinde 

 Cihazın ön dilüsyonlu modda kullanılması istenildiğinde 

 

Kalibrasyon işlemi iki şekilde yapılabilir:  

 

 Kullanıcı herhangi bir kalibrasyon ölçümü, testi yapılmadan kalibrasyon 

faktörünün klavyeden girilerek 

 Parametre değerleri bilinen kalibrasyon kanlarının belirli sayılarda tekrarlanan 

testleri sonucu hesaplanan kalibrasyon faktörleri ile 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–7 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 74 

Cihaz aşağıdaki formülü kullanarak kalibrasyon faktörlerini otomatik olarak 

hesaplayacaktır. 

 

Yeni faktör=Eski faktör X Referans değer/ Ölçüm sonuçlarının ortalaması 

 

Yeni kalibrasyon, öncekini iptal edecektir. Önceki kalibrasyon değerleri istenirse 

görülebilir. 

 

7.1. Servis El Kitabı Kalibrasyon Talimatları 
 

Servis ve kullanıcı el kitaplarında cihaz kalibrasyonunun nasıl yapılacağı detaylı bir 

şekilde anlatılmakta, tarif edilmektedir. Bu talimatlar izlenilerek kalibrasyon işlemi başarı ile 

gerçekleştirilebilir. 

 

Kalibrasyon işlemine başlamadan önce cihazda herhangi bir proplem olmadığı, 

reaktiflerin iyi durumda oldukları ve kalibrasyon için gerekli tüm materyallerin hazır olduğu 

kontrol edilmelidir. Kalibrasyon işlemine başlamadan önce boşta yapılan sayım değerlerinin 

kabul edilebilir değerlerin altında oldukları kesinlikte kontrol edilmelidir. Eğer boşta sayım 

değerleri limitlerin üstünde ise kalibrasyon yapılamaz. İlk önce problem giderilerek boşta 

sayım değerleri kabul edilebilir aralıklara çekilmelidir.  

 

Kalibrasyon işlemi için ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra cihaz programının 

kalibrasyon bölümüne girilir. 

 

Resim 7.1: İki cihaza ait kalibrasyon menüleri 
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Otomatik kalibrasyon işlemine başlamadan önce kalibrasyon işleminde kullanılacak 

kalibratörün hedef değerleri cihaza yüklenir. 

 

Resim 7.2: Kalibratör değerleri ve toleranslarının girilmesi 

Kalibrasyona başlamadan önce reaktiflerin iyi durumda olduğu, blank değerlerinin 

limitlerin altında olduğu ve CV değerinin uygun değerler arasında olduğu kontrol edilir. 

Kalibratör kanı yeteri kadar karıştırıldıktan sonra cihaz üzerinde uygun numune pozisyonuna 

yerleştirilir. Bu kontrollerden ve hazırlıklardan sonra kalibratör kanının testine başlanabilir. 

 

Cihaz otomatik kalibrasyon moduna iken ardı ardına kontrol kanı okutulur. Cihaz 

kontrol kanı ile arka arkaya kalibrasyon testlerini yapar. Cihaz belirli sayıda yaptığı 

kalibratör kanı ölçümlerinden elde ettiği sonuçları ekranda gösterir. 

 

Resim 7.3: Kalibratör test sonuçları ekranı 
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Kalibratör testi sonuçlarının CV değeri uygun değerler arasında ise ve hedef değer ile 

ortalama değer arasındaki fark % 20’nin altında ise kalibrasyon değerleri kabul edilebilir. Bu 

ölçüm sonuçlarına göre kalibrasyon değerleri hesaplanır. Bu değerler kabul edilebilir veya 

elle düzeltme yapılabilir. Eğer bu değerler kabul edilerse bu değerler sonraki test 

sonuçlarının hesaplanmasında kullanılacaktır. 

 

Kalibrasyon sonucunda elde edilen kat sayı(coefficent) değerleri cihaz üreticisi 

tarafından belirtilen referans değer aralığında olmalıdır. Bu değerler cihazdan cihaza 

değişiklikler gösterebilir. Cihaz dökümanlarında bu değerler aşağıdakine benzer tablolar 

hâlinde verilir. 

 

Tablo 7.1: Kalibrasyon katsayıları için örnek değer aralıkları 

7.2. Kalibrasyon Analiz Sonuç Örneği 

 

Tablo 7.2: Kalibrasyon sonuçlarını gösteren örnek tablo 
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7.3. Kalibrasyon Sertifika Örneği 
 

Cihaz kalibrasyonu konusunda uzmanlaşmış kuruluşlar tarafından yapılan kalibrasyon 

testleri sonucunda verilir. Bu sayede bağımsız ve uzman bir kuruluş tarafından yapılan 

testlerle cihazın doğru sonuçlar verdiği belgelenmiş olur. Bu sertifikalarda kalibrasyon ve 

kontrol işlemlerinin nasıl yapıldığı, hangi materyallerin kullanıldığı vb. tüm detaylar ayrıntılı 

bir şekilde verilir. 

 

Teknik ve organizasyon modülünün ilgili öğrenme faaliyetini kullanarak kan sayım 

cihazına ait kalibrasyon belgesi düzenlenir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarına göre kan sayım cihazının kalibrasyon işlemini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Servis el kitabının kalibrasyon 

bölümünü okuyunuz. 

 Servis el kitabının kalibrasyon 

talimatlarını takip ediniz. 

 Cihaza boş sayım testi yaptırınız. 

 Değerleri referans değerleri ile 

karşılaştırınız. 

 Boş sayım testi stabil ise kalibratör 

sayımı yaptırınız. 

 Sonuçları kalibratör referans değerleri 

ile karşılaştırınız. 

 Karşılaştırma sonuçları değişik ise testi 

iki kez tekrarlayınız. 

 Testlerin ortalama değerlerini referans 

sonuçları ile karşılaştırınız. 

 Sonuç olumsuz ise başka bir kalibratör 

için aynı testleri tekrarlayınız. 

 Yapılan test sonuçlarının ortalama 

değerlerini referans değerleri ile 

karşılaştırınız. 

 Sonuçlar stabil değilse kalibratör 

değerlerine göre cihazın 

RCB,WCB,MCV,PLT referans 

değerlerini kalibrasyon yönergelerine 

uygun şekilde program komutlarıyla 

ayarlayınız. 

 Kalibrasyon cihazlarının izlenebilirlik 

zincirini takip ediniz. 

 Kalibrasyon sertifikası hazırlayınız. 

 Teknik servis el kitabındaki talimatlar 

uyunuz. 

 Cihazlarda kalibrasyon belgesinin 

olmasına dikkat ediniz. 

 Değerleri uygun olmayan cihazı 

kesinlikle kullanmayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 79 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Servis el kitabının kalibrasyon bölümünü okudunuz mu?   

2. Servis el kitabının kalibrasyon talimatlarını takip ettiniz mi?   

3. Cihaza boş sayım testi yaptırdınız mı?   

4. Değerleri referans değerleri ile karşılaştırdınız mı?   

5. Boş sayım testi stabil ise kalibratör sayımı yaptırdınız mı?   

6. Sonuçları kalibratör referans değerleri ile karşılaştırdınız mı?   

7. Karşılaştırma sonuçları değişik ise testi iki kez tekrarladınız 

mı? 

  

8. Testlerin ortalama değerlerini referans sonuçları ile 

karşılaştırdınız mı? 

  

9. Sonuç olumsuz ise başka bir kalibratör için aynı testleri 

tekrarladınız mı? 

  

10. Yapılan test sonuçlarının ortalama değerlerini referans 

değerleri ile karşılaştırdınız mı? 

  

11. Sonuçlar stabil değilse kalibratör değerlerine göre cihazın 

RCB,WCB,MCV,PLT referans değerlerini kalibrasyon 

yönergelerine uygun şekilde program komutlarıyla ayarladınız 

mı? 

  

12. Kalibrasyon cihazlarının izlenebilirlik zincirini takip ettiniz 

mi? 

  

13. Kalibrasyon sertifikası 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 
 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Kalibrasyon işlemi bu iş için hazırlanmış özel ………………………….sayılması ile 

yapılır. 

 

2. Kalibrayon işlemi cihazdan ………………..sonuçlar elde edilmesini sağlar. 

 

3. Kalibrasyon, gerekli ……………………………….uygulayarak cihazı standardize 

etme prosedürüdür. 

 

4. Kalibrasyon işlemine başlamadan önce …………………………………… ……… 

……………………………………………………………………kontrol edilmelidir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Kalibrasyon işleminin herhangi bir ön hazırlığı yoktur. Cihaza yüklenen 

kalibratörün çalışılması ile otomatik olarak gerçekleşir. 

 

6. (   ) Kalibratör kanı yeteri kadar karıştırıldıktan sonra cihaz üzerinde uygun numune 

pozisyonuna yerleştirilmelidir. 

 

7. (   ) Kalibrasyon sonucunda elde edilen katsayı(coefficent) değerleri cihaz üreticisi 

tarafından belirtilen referans değer aralığında olmalıdır. 

 

8. (   ) Kalibrasyon işlemi ayda bir kere yapılmalıdır. Fazla yapılması test maliyetini 

arttırır. 

 

9. (   ) Kalibrasyon sertifikaları cihazın gerekli testleri yapıldıktan sonra kurum içinde 

düzenlenebilir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Elektrik motorları, elektrik enerjisini ……………………..çeviren elektrik 

makineleridir. 

 

2. Pompa ve vakum sistemlerinin ihtiyaç duyduğu mekanik hareketler ……………….. 

……………………..sağlanır. 

 

3. Valfler, ……………………………..akışını kontrol etmek için kullanılan sistemlerdir. 

 

4. Pompalar sıvıları ve gazları ……………………………………..için kullanılan 

aygıtlardır. 

 

5. Sıvıların ve gazların akışlarını kontrol etmek için kullanılan cihazlara ……...denir. 

 

6. Selenoid, elektriksel enerjiyi ………………………………………...çevirerek valfi 

mekanik olarak açıp kapatır.  

 

7. Numune tüplerinin içinde belirli miktarda ………….önleyici sıvı bulunur. 

 

8. Numune ve reaktiflerin ilk karıştırıldığı yer……………….  dır. 

 

9. Boş sayım cihaza …………………………yapılmadan yapılan sayım işlemidir. 

 

10. Test sonuçlarında proplem olması durumunda ilk yapılanlardan biri 

……………………………yapmaktır.  

 

11. Periyodik bakımların sıklığı cihazda günlük olarak …………………………bağlı 

olarak değişir. 

 

12. Cihazın üzerine asla ………………dökülmemelidir. 

 

13. Kalibrasyon işlemi bu iş için hazırlanmış özel ………………………….sayılması ile 

yapılır. 

 

14. Kalibrayon işlemi cihazdan ………………..sonuçlar elde edilmesini sağlar. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

15. (   ) Kan sayım cihazlarında en çok AC  motorlar kullanılır. 

 

16. (   ) Şırınga sistemleri step motorlar tarafından sürülür. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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17. (   ) Diyafram (membran) pompalar hem sıvılar hemde gazlar için kullanılabilir.  

 

18. (   ) Pistonlu pompalar yüksek kapasite gerektiren sistemlerde kullanılır.  

 

19. (   ) Selenoid valfler elektrik sinyalleri ile kontrol edilir. 

 

20. (   ) Selenoid valfler AC sinyaller gönderilerek kontrol edilir. 

 

21. (   ) Karışım odaları genellikle sert cam malzemelerden üretilmiştir. 

 

22. (   ) Hortumların ölçüleri iç ve dış çapları ile verilmektedir. 

 

23. (   ) Kabul edilebilir boş sayım değerleri uygun kalibrasyon ve QC ölçümleri için en 

temel bir göstergedir. 

 

24. (   ) Kontrol numunesi çalışmanın herhangi bir ön şartı yoktur. Her durumda bu 

çalışma yapılabilir. 

 

25. (   ) Yumuşak, pamuklu, döküntü yapmayan bir bez dezenfektan ile ıslatılıp nazikçe 

silinerek yüzeyler temizlenmelidir. 

 

26. (   ) Tüm bakım işlemleri cihaz açık durumda iken yapılabilir. Cihazın kapatılmasına 

gerek yoktur. 

 

27. (   ) Kalibrasyon işleminin herhangi bir ön hazırlığı yoktur. Cihaza yüklenen 

kalibratörün çalışılması ile otomatik olarak gerçekleşir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyetlere geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. mekanik enerjiye 

2. doğru akımla 

3. 
çeşitli vakum ve sıvı 

pompalarının 

4. DC motorlardan 

5. soğutma fanlarıdır 

6. Doğru 

7. Doğru 

8. Yanlış 

9. Doğru 

10. Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. sıvı ve gazların 

2. 
elektronik kontrol 

sistemleri 

3. 
hareket ettirmek, 

taşımak 

4. 
basınçlı hava veya 

vakum 

5. vakumu 

6. Doğru 

7. Yanlış 

8. Yanlış 

9. Doğru 

10. Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. valf 

2. mekanik enerjiye 

3. tek 

4. 
elektromekanik 

valflerin 

5. valfin 

6. Doğru 

7. Yanlış 

8. Doğru 

9. Doğru 

10. Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. tüpler 

2. pıhtılaşmayı 

3. K3 EDTA’lı 

4. karıştırılır 

5. 
mix kap(karışım 

odası) 

6. şırınga sistemlerinin 

7. Step motorlar ile 

8. Yanlış 

9. Yanlış 

10. Doğru 

11. Doğru 

12. Doğru 

13. Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. numune verilmeden 

2. boş sayım(blank count) 

3. sistemin ve sayım reaktiflerinin 

4. sıfır 

5. 

cihazda bir kontaminasyon, 

kirlenme olduğunu veya 

reaktiflerde kirlenme olduğunu 

6. Doğru 

7. Yanlış 

8. Doğru 

9. Yanlış 

10. Doğru 

11. Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1. bakım işlemleri 6. Yanlış 

2. çalışılan test sayılarına 7. Doğru 

3. 
servis ve kullanıcı el 

kitaplarında 
8. Yanlış 

4. Service/Maintenance 9. Doğru 

5. bir sıvı 10. Yanlış 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-7’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1. kalibratör numunelerinin 

2. Doğru, güvenilir 

3. düzeltme faktörleri 

4. 

cihazda herhangi bir proplem olmadığı, 

reaktiflerin iyi durumda oldukları ve 

kalibrasyon için gerekli tüm materyallerin 

hazır olduğu 

5. Yanlış 

6. Doğru 

7. Doğru 

8. Yanlış 

9. Yanlış 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. mekanik enerjiye 

2. DC motorlardan 

3. sıvıların ve gazların 

4. hareket ettirmek, taşımak 

5. valf 

6. mekanik enerjiye 

7. pıhtılaşmayı 

8. 
mix kap(karışım odası-kabı-tüpü-

çemberi) 

9. numune verilmeden 

10. boş sayım 

11. çalışılan test sayılarına 

12. sıvı 

13. kalibratör numunelerinin 

14. doğru, güvenilir 

15. Yanlış 

16. Doğru 

17. Doğru 

18. Doğru 

19. Doğru 

20. Yanlış 

21. Yanlış 

22. Doğru 

23. Doğru 

24. Yanlış 

25. Doğru 

26. Yanlış 

27. Yanlış 
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