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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modülde nemlendirme cihazının bakım onarım ve temel yapısı hakkındaki genel
bilgileri bulabilirsiniz.
Diğer modüllerle bu modülden edindiğiniz yeterlilikle nemlendirme cihazı
kullanıcıları ile daha rahat iletişim kurarak teknik problemleri daha rahat algılayıp
çözümleyebilecek ve kullanıcı isteklerine göre teknik destek verebileceksiniz.
Bu modül sonunda edindiğiniz bilgi ve beceriler ile Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
alanında nemlendirme cihazları hakkında temel bilgileri edinecek, nemlendirme cihazının
bakım ve onarımını yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında nemlendirme cihazının tanımını yapabilecek
ve çeşitlerini seçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



İnternet ortamından nemlendirme cihazları ve çeşitleri hakkında bilgi edininiz.
Toplamış olduğunuz bu bilgileri rapora dönüştürüp sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. NEMLENDİRME CİHAZLARI
NEBULİZATÖR (SOĞUK NEMLENDİRİCİ)
1.1. Tanımı

Resim 1.1: Nebulizatör cihazı

Nebülizatör (Nebülizatör, Nebülizör) sıvı hâldeki ilacı buhar hâline getirip bir maske
veya ağızlık yardımıyla hastanın normal soluk alıp vermesi sırasında ilacın solunum
yollarına ulaşmasını sağlayan cihazdır. Nebülizatör, ses dalgalarıyla (ultrasonik nebülizatör)
veya basınçlı hava (kompresörlü nebülizatör) ile sıvı hâldeki ilaçları buhar hâline getirir ve
solunum yoluyla alınabilmesini sağlar. Nebülizatör, buhar üretici demektir.
Nebülizatörler tüm dünyada erişkinlerde ve çocuklarda özellikle solunum sistemi
hastalıklarının acil tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilhassa ağır kriz hâlinde,
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bebek veya küçük çocuk, yaşlı, bilinci kapalı hastalarda bile kullanılabilir. Cihazın
çalıştırılıp maskenin yüze geçirilmesi veya solunum organlarına yaklaştırılması yeterlidir.
Ayrıca ilacı almak için herhangi bir harekete gerek yoktur. Genellikle solunum cihazlarıyla
birlikte satışa sunulan yardımcı cihazlardır. Özellikle solunacak ilaç verilmesi gerektiğinde
kullanılır.
Nebülizatör ya da soğuk buhar cihazı laboratuvar dışında hemen hemen tüm
birimlerde bulunur. Bakteri filtresi, su haznesi, ayar potu, quartz kristal taşlar ve hortumdan
oluşur. Soğuk buhar yaratarak hastanın solunumunu ve akciğerlerini rahatlatmaya yarar.
Filtresi su haznesindeki suda bulunan bakterileri süzerek oluşan buharın saf bir şekilde
hastaya gönderilmesini sağlar. Quartz taşları düşük sıcaklıkta titreşme özelliğine sahiptir ve
bu taşlar su haznesindeki su moleküllerini buharlaşacak şekilde titreştirir. Böylece ortaya
çıkan buhar hortuma oradan da hastanın solunum yoluna hava ile iletilir. Ayar potu
sayesinde de buhar miktarı ayarlanabilir. Bu cihazın yaratabileceği genel sorun quartz
taşlarının ve bakteri filtresinin eskimesidir. Böyle durumlarda taşlar ve filtre yenileriyle
değiştirilir. Düşme ve darbeden kaynaklanan elektronik aksaklıklar, uzun kullanımlarda ayar
potunun bozulup değiştirilmesi durumları ortaya çıkabilir.

Şekil 1.1: Sistemin blok diyagramı

1.2. Çeşitleri
Nebülizatörler ultrasonik, kompresörlü nebülizatörler, solunum cihazları için
kullanılan nebülizatörler ve humidifer(sıcak nemlendirme) olmak üzere dört grupta incelenir.
1.2.1. Ultrasonik Nebülizatörler
Nebülizatör buhar üretici demektir. Buhar üretmenin çeşitli yolları vardır. En basit
yöntem ise sıvıyı (cihazımızda deneysel olarak su kullanılmıştır) ısıtarak buhar üretmektir.
Ultrasonik nebülizatör sistemi ise sıvıyı ultrasonik ses ile buharlaştırır. Su buharı elde
etmede problem, suyu buharlaştırmaktan çok soğuk buhar elde edebilmektedir. Ultrasonik
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nebülizatör buhar yaratmak için 1MHz’den daha yüksek frekansta titreşim yapan
piezoelektrik kristal kullanır. Kristal transducer, quartz-barium titanyum gibi malzemeden
yapılmıştır ve elektrik sinyallerini sese dönüştürür. Transducerin hemen üzerindeki sıvıya
odaklanan ses demeti dalgalar yaratır. Frekans ve genlik yeterince güçlü olduğunda dalga
tepesi su parçacıklarından oluşan bir fıskiye gibi sıvının yüzeyine ulaşır. Ultrasonik
nebülizatörün en çok kullanıldığı yer yoğun bakım üniteleridir. Ultrasonik nebülizatör, bu
ünitelerde odaların nemlendirilmesi için kullanıldığı gibi solunum yolları ile sıvı ilaçların
buharlaştırılarak verilmesi, suni solunum ve oksijen destek sistemlerine bağlanmış hastaların
soluyacakları havanın nemlendirilmesine kadar pek çok amaçla kullanılır.


Ultrasonik nebülizatörün çalışma prensibi

Ultrasonik nebülizatör cihazı, kristalli osilatör devresi ve ona bağlı alarmlardan
oluşmuştur. Ana devre 38 V, 50 Hz gerilim ile beslenmektedir. Devrenin çıkış frekansı 1,7
MHz'dir. Devremizde ayrıca yüksek akım kontrolü ve koruması vardır. Bu amaçla bir tristör
kullanılmıştır. Devremizde kullanılan kristal normal bir osilatör kristali değil piezoelektrik
kristaldir. Devremizin çıkışında ise 32 V 1,7 MHz'lik bir ultrasonik ses sinyali görülür.
Piezoelektrik kristalin sıvı dışında çalıştırıldığı zaman yanması sebebiyle sıvı miktarı
önemlidir. Bu nedenle bir de sıvı olup olmadığını kontrol eden bir katı vardır. Bu kısım ile
sıvı bittiği zaman osilatör devresi beslemesi kesilmektedir. Suyun buharlaştırılması ise
piezoelektrik kristal tarafından üretilen ultrasonik ses aracılığıyla olur. Sıvı içinde yayılan
ultrasonik ses sıvı moleküllerine belirli bir enerji ve hareket kazandırır. Böylece sıvı
yüzeyinde parçacıklar hâlinde kopmalar başlar. Böylece sıvı buharlaştırılmış olur. Bu
parçacıkların boyutu 0,6–6 mikrometre civarındadır.

Resim 1.2: Ev tipi ultrasonik nebülizatör
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Sistemin blok diyagramı

Şekil 1.2: Sistemin blok diyagramı



Ultrasonik ses özellikleri

Ultrasonik ses, ses ötesi (ultrason) işitilmeyen ses demektir. Dalga boyu itibariyle
kulağımızın duyarlılık sınırları üstündeki seslere ultrason ismi verilmiştir. İnsan kulağı 16 Hz
ile 20 kHz arasındaki seslere duyarlıdır. 20 kHz üstündeki sesleri kulak algılayamaz.

Resim 1.3: Ses spektrumu
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Ultrasonik sesin mekanik özellikleri
Ultrason da bir ses olduğundan titreşim hareketi olarak doğar, yayılır ve algılanır. Bu
titreşim hareketi ortamdaki atomların veya moleküllerin denge konumları etrafında
titreşimidir. Dolayısıyla ultrason mekanik enerjidir.
o
Akustik empedans
Akustik empedans ortamın ses yayılımına gösterdiği dirençtir. Kısaca ses direnci de
denilebilir. Ortamın yoğunluğu ile bu ortamdaki ses hızı çarpımına akustik empedans
denilmiştir.
o
Ses basıncı etkisi
Sesin yayıldığı ortamlarda yarattığı titreşim bir basınç oluşturur. Buna ses basıncı adı
verilir.


Ultrasonik dalgaların biyolojik etkileri


Oyma etkisi (kavitasyon)
Ultrasonik nebülizatör ve ultrasonik temizleyicilerin çalışma prensibi bu esasa
dayanır. Ultrasonik dalgalar çarptığı ortamda özellikle suda kabarcıklar oluşturur.

Resim 1.4: Blade tip kavitasyon ve sheet tip kavitasyon

Resim 1.5: Ultrasonik kavitasyon etkisi
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Isı etkisi
Ultrasonik dalgalar çarptıkları ortamlara enerjinin bir kısmını devrederek ısı etkisi
yaratır. Bu etki;
U= α.I şeklinde gösterilir. Bu formülde:
U: Isı enerjisi (w)
α: Soğutma kat sayısı (cm)
I: Demet yoğunluğu (w/cm)

Kesme etkisi
Ultrasonik dalgalar çarptıkları dokuda kesme etkisi yaratır.

Hücre içi hareketlenmeler
Ultrasonik dalgalar çarptıkları hücrelerde hareketlenmeler yaratır.

Kristalli osilatör devreleri
Ultrasonik nebülizatör cihazlarında kullanılan kristal osilatör devreleri şunlardır:
o
Piezoelektrik transducerler
o
Seri rezonans devreleri
o
Paralel rezonans devreleri
o
Kristalli osilatör
1.2.2. Kompresörlü Nebülizatörler
Kompresörlü nebülizatörler, sıvıyı hastanın soluyabileceği partiküllere (parçacık)
ayırmak üzere sıkıştırılmış hava kullanmak suretiyle çalışmaktadır. Kompresörlü nebülizatör
aşağıda gösterildiği gibi çalışmaktadır.

Resim 1.6: Sistemin blok diyagramı
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Yukarıda görüldüğü gibi kompresörlü nebülizatör devrelerinde sıkıştırılmış hava
aracılığı ile sıvı partiküllerine ayrılarak soğuk buhar elde edilir. Elde edilen buharın miktarı
ve hızı cihazın oluşturduğu sıkıştırılmış havanın basıncı ile doğru orantılıdır. Aşağıdaki
resimde hastanelerde kullanılan kompresörlü nebülizatör cihazı görülmektedir. Cihaz
üzerinde numara ile gösterilen kısımlar şunlardır:







1 numaralı kısım: Hasta kullanım aparatı
2 numaralı kısım: Cihazda bulunan filtre kısmını kumanda eden düğme
3 numaralı kısım: Cihazın açma kapama düğmesi
4 numaralı kısım: Cihazın ürettiği buhar miktarı ve buhar oluşum hızını
ayarlayan düğme
5 numaralı kısım: Buhar çıkış kısmı
6 numaralı kısım: Sıvı seviyesini gösteren kısım

Resim 1.7: Kompresörlü nebülizatör
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1.2.3. Solunum Cihazlarında Kullanılan Nebülizatörler
Solunum cihazlarında kullanılan nebülizatörlerde bir rezistans üzerine yerleştirilmiş
olan su tankı istenilen derecede ısıtılır. Hastanın solunumunu sağlayan cihaz bu tanka
bağlanır. Hasta solunumunu bu tanktan çıkan hortum aracılığı ile yapar. Bu şekilde hastanın
nefes borusu (traker) ve ciğerinin nemli kalması sağlanır. Aşağıdaki resimde solunum cihazı
üzerine yerleştirilmiş olan nebülizatör görülmektedir. Cihaz üzerinde numara ile gösterilen
kısımlar şunlardır:



1 numaralı kısım: Nebülizatör kısmı
2 numaralı kısım: Solunum cihazı kısmı

Resim 1.8: Solunum cihazı ile birlikte kullanılan nebülizatör

Resim 1.9: Solunum cihazı ile birlikte kullanılan nebülizatör cihazı hasta bağlantısı
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Resim 1.10: Ev tipi solunum cihazı nemlendiricisi

Aşağıdaki resimde solunum cihazı ile birlikte kullanılan nebülizatör görülmektedir. Bu
cihazlar soğuk buhar oluşturmak için gerekli olan sıkıştırılmış havayı solunum cihazından
alır ve bu hava ile su haznesinde bulunan suyu partiküllerine ayırarak soğuk buhar oluşturur.
Bu cihazlar ısıtma ihtiyacı duymadan nemlendirme sağlar. Oluşan bu buhar hastanın nefes
borusu ve ciğerini nemli tutar.

Resim 1.11: Solunum cihazı ile kullanılan nebülizatör
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1.2.4. Humidifer (Sıcak Nemlendirme)
Solunum cihazlarında kullanılan ve haricî olarak zor bulunan yardımcı bir tıbbi
cihazdır. Özellikleri arasında nebülizatörler gibi ilaç verme olmasının dışında en ayrıcalıklı
farkı sıcak olarak nemlendirir. Bu nemlendiricilerin tam kontrollü olanları da vardır. Bunlar
hastanın ağız-burun kanalı bölümünde ısı probundaki sıcaklığa göre humidifierin ısıtma
düzeneğini kontrol eder. Böylece soluma ısısı sabitlenebilir. Özellikle solunum hastalarına
solunumla ilaç verilmesi gerektiğinde nebülizatöre göre avantajı ciğerlerinde soğuktan
kaynaklanabilecek ekstra rahatsızlıkların önüne geçilebiliyor olmasıdır. Ev tipi olan çeşitleri
de vardır. Aşağıda sıralanacak tüm özelliklerden hangilerinin gerekli olduğuna karar vererek
seçim yapılabilir veya tipine göre ne tür özelikler barındırdığı bulunabilir. Blok şeması ve
çalışma prensibi;

Şekil 1.3: Humidifier blok şeması

Beslemesi olan 3 üniteden karşılaştırıcı, ısı probundan aldığı sıcaklık bilgisine göre ısı
kontrol ünitesine aç-kapa komutu gönderir. Genelde oda sıcaklığı 18-25C aralığında
sıcaklık değerinde çalışmasını kontrol eder. Karşılaştırıcıdan gelen bilgiye göre ısıtıcı veya
rezistansı çalıştıracak bir sürme ünitesi olarak ısı kontrolü vardır. Ayrıca su tankında bir
seviye algılayıcı düzenekle ısı kontrol ünitesine ani dur komutu göndermelidir. Fan kontrol
ise belli hızlar için manuel ayarlanan bir sürme devresi içerir.
Genel olarak istenen sıcaklık aralıklarında su tankı ısıtılarak su buharı ve temasta
olmasından dolayı ilacın buharlaşması sağlanır. Ayarlanan hava akış hızında varsa bu fan
kontrol ünitesiyle hastaya veya ortama verilir.
Burada bazı standartların aranması gerekir. Bunlar CE uyumu, ve güvenlik amacıyla
su seviye kontrolü önemlidir. Aksi durumda yangına sebebiyet verebilir. Tam teşekküllü bir
humidifer bir kaç noktada gruplandırılabilir.
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1.2.4.1.Besleme Olarak
Besleme olarak iki çeşidi vardır:

AC 220-240 V ile beslenebilen bağımsız çalışabilenler

DC 5-50 V ile beslenebilen solunum cihazına destek veren veya adaptörlü ev
tipleri
1.2.4.2.Kullanım İsteğine Bağlı Olarak
Kullanım isteğine bağlı olarak iki çeşidi vardır:

Fan ile hava kontrolü olmayan genelde solunum cihazlarına destek tipleri

Fan ile hava akış kontrolü olan genelde ev tipleri
1.2.4.3. Isı Kontrolü Bulunma Özelliğine Göre
Isı kontrolü bulunma özelliğine göre iki kategoride incelenebilir:

Hava akış ısı kontrolü bulunanlar

Isıtıcı ısı kontrolü bulunlar
1.2.4.4. İlaç Haznesine Göre
İlaç haznesi olan veya olmayan olarak iki gruba ayrılır.
Bu çeşitler olmazsa olmaz bir standart olmadıkları için opsiyon olarak sunulabilir.
Uygun olan özellikler listelenerek satın alma veya ihaleye çıkılır.
Teknik servis elemanı veya bakım onarımcısı yine cihazın özelliklerine göre ölçüm ve
el takımları seçerek servise çıkar.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Nemlendirme cihazlarını inceleyerek raporlayınız.

İşlem Basamakları
 Mevcut nemlendiricileri laboratuvara
getiriniz.
 Mevcut nemlendiricilerin özelliklerini
sıralayınız.
 Mevcut nemlendiricilerin çeşitlerini
seçiniz.
 Kullanıldığı alanları belirtiniz.
 Laboratuvarı eski hâline getiriniz.

Öneriler

 Cihazların el kitaplarına dikkat ediniz.
 Cihazların etiketlerine dikkat ediniz.
 Cihazların su haznelerin altındaki alanda
ısıtıcı veya kristal olup olmadığına
dikkat ediniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Nemlendirme cihazlarını teknik farkları ile diğer cihazlardan ayırt
ettiniz mi?
2. Nemlendirme cihazlarının hangi çeşit olduğuna karar verdiniz mi?

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

( ) Nebülizatör buhar üretici demektir.

2.

( ) Nebülizatör cihazları beş grupta incelenir.

3.

( ) Ultrasonik dalgaların dört biyolojik etkisi vardır.

4.

( ) Ultrasonik nebülizatör cihazlarında kristal osilatör devreleri kullanılır.

5.

( ) Kompresörlü nebülizatörler, sıvıyı hastanın soluyabileceği partiküllere ayırmak
üzere ısıtılmış hava kullanmak suretiyle çalışmaktadır.
Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

6.

Aşağıdakilerden hangisi ultrasonik dalgaların biyolojik etkilerinden değildir?
A) Oyma etkisi
B) Kesme etkisi
C) Birleştirme etkisi
D) Isı etkisi

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

ARAŞTIRMA




İnternet ortamından nemlendirme cihazlarının kurulumu hakkında bilgi
edininiz.
Hastanelere giderek nemlendirme cihazlarının kurulumunu yapan teknik
personelden cihazın kurulumu hakkında bilgi alınız.
Toplamış olduğunuz bu bilgileri rapora dönüştürüp sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. NEMLENDİRME CİHAZLARI
KURULUMU
2.1. Genel Parçaların Tanımı
Nebülizatör cihazlarında bulunan genel parçalar ultrasonik ve kompresörlü nebülizatör
cihazlarından farklıdır. Bu cihazların kurulumu esnasında aşağıdaki güvenlik talimatlarına
uyulmalıdır:


Sabit beş ayaklı rafı ve tutacak direğini (6) alt kısımdan sıkıştırarak birleştirici
anahtar ile birleştiriniz.



Tutacak direğine montaj levhasını (5), vidaları (23) kullanarak yuvarlak
mengene (25) ile birleştiriniz. Cihazı üç tane tırtıllı plastik vida somunu (4) ile
montaj levhasını sıkıştırınız. Cihaz ile yer arasındaki mesafe 60 cm’den fazla
olmamalıdır. Daha yüksek bir pozisyonda birleştirilen cihaz, ünitenin sabitliğine
etki edebilir.



Nebülizatör odasını (9) kapağı (11) ile yerleştiriniz ve regülatörü süngü kilidine
hizalayınız (22), elinizle zorlamadan sağa çevirerek sıkıştırınız.



İşlenmemiş hava filtresini (29) hava basıncına (30) belirlenmiş olan deliğin
içine sokunuz.



Bakteri filtresini (19) (CE işareti olan) hava basıncının (30) üzerinde bulunan
sokete takınız.
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Ventilasyon (hava) hortumunun (16) bağlayıcı parçalarını monte edilmiş olan
bakteri filtresinin (19) ve nebülizatör odasının kapağının (11) içine sokunuz.



Aerosol hortumunun destek kolunu (14) tutacak direğine (6) bağlayıcı halkaları
ve T vida kullanarak sıkıştırınız.



Aerosol hortumunun (12) son ucunu nebülizatör odası kapağının (11) ikinci
açıklığının içine sokunuz ve destek koluna vidalayınız (14). Destek kolu,
aerosol hortumunu nebülizatör odasına doğru eğimli bir şekilde taşıyacağından
her zaman düz olacak şekilde sıkıştırılmalıdır. Ayrıca kondonse olan sıvının
nebülizatör odasına geri akmasına imkân sağlamalıdır.



Şişe tutucuyu (14a) tutacak direğine (6) T-vida ile sıkıştırarak tutturunuz.



Güç kablosunu cihazın arkasındaki sokete yerleştiriniz.

Not: Parantez içinde belirtilen numaralar Resim 2.1’de cihazın parçaları üzerindeki
numaralardır.
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Resim 2.1: Nebülizatör cihazı kurulumu
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Ultrasonik nebülizatör cihazlarını oluşturan genel parçalar aşağıda sıralanmıştır:

Taşıma arabası veya taşıma kulpu

Cihaz gövdesi

Su haznesi

Yedek su haznesi

Su seviye şamandırası

Hava emiş filtresi

Buhar taşıyıcı hortum

Buhar akışını sağlayan fan

Buhar üretim kristali

Besleme ünitesi

Osilatör kartı



Kompresörlü nebülizatör cihazında bulunan genel
sıralanmıştır:

Taşıma arabası

Cihaz gövdesi

Hava üretim kompresörü

Hava emiş filtresi

Hava basınç filtresi

Cihaz emniyet sigortası ve açma kapama anahtarı

Basınç göstergesi

Basınç kontrol valfı

Hasta kullanım aparatı

parçalar

aşağıda

Aşağıdaki resimde ultrasonik nebülizatör cihazı üzerinde görünen genel parçalar
numaralandırılmış ve isimleri yazılmıştır:

Resim 2.2: Ultrasonik nebülizatör cihazı
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1 numaralı kısım: Buhar taşıyıcı hortum
2 numaralı kısım: Taşıma arabası
3 numaralı kısım: Su haznesi
4 numaralı kısım: Cihaz gövdesi
5 numaralı kısım: Buhar miktarı ayar potansiyometresi
6 numaralı kısım: Açma kapama anahtarı

Aşağıdaki resimde ultrasonik nebülizatör cihazlarında bulunan osilatör ve besleme
kartları görülmektedir.

Resim 2.3: Osilatör ve besleme kartları

Aşağıdaki resimlerde ultrasonik nebülizatör cihazlarında kullanılan su hazneleri
görülmektedir.

Resim 2.4: Su hazneleri

Ultrasonik nebülizatör cihazlarının su haznesindeki su miktarı belirli bir seviyenin
altına indiğinde cihaz çalışmaz ve soğuk buhar üretimi olmaz. Cihazda bulunan su seviye
şamandırası ile su miktarı sürekli kontrol edilir. Buna rağmen bu cihazlarda önlem almak
amacıyla yedek su haznesi bulunur. Ultrasonik nebülizatör cihazlarında bulunan
piezoelektrik kristal sıvı dışında çalışırsa yanar ve işlevini yitirir. Bu nedenle sürekli sıvı
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içinde kalması gerekir. Aşağıdaki resimde yedek su haznesi bulunan nebülizatör cihazı
görülmektedir.

Resim 2.5: Yedek su hazneli ultrasonik nebülizatör cihazı

Aşağıdaki resimde buhar akışını sağlayan fan görülmektedir.

Resim 2.6: Fan

Aşağıdaki resimde ultrasonik nebülizatör cihazının su haznesinde bulunan su seviye
şamandırası ve buhar üretim kristali numaralandırılmış bir şekilde görülmektedir.

Resim 2.7: Su haznesi tabanı

21




1 numaralı kısım: Su seviye şamandırası
2 numaralı kısım: Buhar üretim kristali

Aşağıdaki resimde besleme ünitesi görülmektedir.

Resim 2.8: Besleme ünitesi

2.2. Montaj
Bu tip cihazlar sabit montaj gerektirmeyen, taşıma arabası üzerine monte edilebilen
veya taşıma kulpu ile taşınabilen portatif cihazlardır. Cihazın ilk kullanımı esnasında aşağıda
belirtilen talimatlar uygulanır.


Her bir hasta için şişeyi (15) doğru dozda sıvı ile doldurunuz ve şişeyi şişe
tıkacına (17), monte edilmiş hortumların (18,20) dar olan kısmından beraberce
ve iyice sıkıştırınız. Şişe içindeki sıvıyı sabit bir şekilde tutmak için şişe
tıkacının içindeki halka şeklindeki silikon contanın düzgün yerleştirildiğinden
emin olunuz. Kıstırma aparatını (21) kullanarak hava hortumunu (20) açınız.



Şişeyi (15) şişe tutacağına (14a) yerleştiriniz.



Seviye ayarlayıcı kıskacını (10) kapağa (11) doğru ittirebildiğiniz kadar ittiriniz
ve kıstırma klibini açınız (21).



Elektrik kablosunu soketine yerleştirip ana devre anahtarını bir konumuna
getiriniz. Anahtar yeşil yanacaktır.

Not: Parantez içinde belirtilen numaralar Resim 2.1’de cihazın parçaları üzerinde
belirtilen numaralardır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Nemlendirme cihazlarının kurulumunu yapınız.

İşlem Basamakları
 Teknik şartnameyi okuyunuz.
 Nemlendirme cihazları servis el
kitabının kurulum talimatlarını
okuyunuz.
 Cihaz boyutlarını ölçünüz.
 Kullanım alanı boyutlarını ölçünüz.
 Kullanım alanındaki ortam şartlarını
ölçünüz.
 Şartnameye uygunluğunu kontrol ediniz.
 Kurulum tutanağı hazırlayınız.

Öneriler

 Cihazların el kitaplarına dikkat ediniz.
 Cihazların etiketlerine dikkat ediniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Teknik şartnameyi okudunuz mu?
2. Nemlendirme cihazları servis el kitabının kurulum talimatlarını
okudunuz mu?
3. Nemlendirme cihazları servis el kitabındaki talimatları takip
ettiniz mi?
4. Cihaz boyutlarını ölçtünüz mü?
5. Kullanım alanı boyutlarını ölçtünüz mü?
6. Kullanım alanındaki nem miktarını ölçtünüz mü?
7. Kullanım alanının sıcaklığını ölçtünüz mü?
8. Ortam gürültüsünü ölçtünüz mü?
9. Şartnameye uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
10. Kurulum tutanağı 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 Değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Ultrasonik nebülizatör cihazı sıvıyı ultrasonik ses ile buharlaştırır.

2.

( ) Piezoelektrik kristalin sıvı dışında çalıştırılması gerekir.

3.

( ) Ultrasonik ses, ses ötesi (ultrason) işitilmeyen ses demektir.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4.

………………. nebülizatör cihazında sıkıştırılmış hava ile sıvı partiküllerine ayrılarak
soğuk buhar elde edilir.

5.

Nebülizatör cihazında bulunan genel parçalar, ultrasonik ve kompresörlü nebülizatör
cihazlarında ……………...

6.

Ultrasonik nebülizatör cihazlarında bulunan ……………………… sıvı dışında
çalışırsa yanar ve işlevini yitirir.

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

sağlandığında

nemlendirme

cihazlarının

periyodik

bakımını

ARAŞTIRMA




İnternet ortamından nemlendirme cihazlarının periyodik bakımı hakkında bilgi
edininiz.
Hastanelere giderek nemlendirme cihazlarının periyodik bakımını yapan teknik
personelden cihazın periyodik bakımı hakkında bilgi alınız.
Toplamış olduğunuz bu bilgileri rapora dönüştürüp sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

3. NEMLENDİRME CİHAZLARI
PERİYODİK BAKIMI
3.1. Kullanıcı Bakımları
Birçok hastanın kullanımına uygun olarak yapılan bu cihazlar, hastane
enfeksiyonlarına karşı kullanıcı personel tarafından her hasta kullanımından sonra hasta ile
temas eden yüzeyleri dezenfektanla ovularak silinmelidir.
Belirli aralıklarla (5-10 hafta kullanımı) hava giriş filtresi değiştirilir. Ayrıca hava
hortumlarının sterilize edilmesi rutin bir işlem olarak her kullanımdan sonra yapılmalıdır.
Aşağıda belirtilen dezenfektasyon ve temizleme işlemleri nebülizasyon kabı, provizyopn
şişesi, contalı şişe tutacağı, kontrol butonu ve hem aerosol hem de ventilasyon hortumları
için geçerlidir.

3.1.1. Bakteri Filtresi
CE onaylı ve işaretli bakteri filtresinin (19) kullanımı aerosol bulutu
kontaminasyonunu engellemek için mecburidir. Filtre en fazla 48 saat kullanıldıktan sonra
değiştirilmelidir. İşlenmemiş filtre ise yaklaşık olarak bir hafta kullanıldıktan sonra
değiştirilmelidir. Hortumun ucunda azalmış miktarda aerosol emisyonu olması kontamine
edilmiş filtre için iyi bir belirtidir. Bakteri filtresinin temizlenmesi ve sterilizasyonu
üreticinin verdiği talimatlarla olmalıdır.
Not: Parantez içinde belirtilen numaralar Şekil 2.1’de cihazın parçaları üzerinde
belirtilen numaralardır.
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3.1.2. Temizleme
Kompanentler genelde ılık veya sıcak su ve yumuşak sıvı deterjan içeren solüsyonlar
ile temizlenebilmektedir. Kireçten arındırılmış su kullanarak kireç oluşumunu engelleyiniz.
Temizleme işlemi sırasında parçalar fazla basınca maruz bırakılmamalıdır. Temizledikten
sonra parçaları temiz su ile durulayınız ve kurulayınız. Osilatör yüzeyinin temiz olmasına
özen gösteriniz. Körelmiş bir metalle kireci yavaşça temizleyiniz. Cihazın arkasındaki
ventilatör girişi kolayca temizlenebilir.

3.1.3. Dezenfekte Etme
Cihazın yüzeyinin dezenfeksiyonu için yüzeyi silmeniz önerilmektedir. Öncelikle
cihazın güç kablosunun çıkarılmış olduğundan ve cihazın içine herhangi bir sıvının
girmeyeceğinden emin olunuz. Dezenfektan tamamen buharlaştıktan sonra cihazı çalıştırınız.
Aldehit, amonyak ve alkol bileşenleri içeren dezenfektanları kullanınız. Phenol türevi
dezenfektanları kesinlikle kullanmayınız aksi takdirde plastik kısımların ömrünü kısaltmış
olursunuz.

3.1.4. Sterilizasyon
Nebülizatör sisteminin sterilizasyonu her gün ve her yeni hasta alımından önce rutin
olarak yapılmalıdır. Buhar sterilizasyonuna sadece aşağıda belirtilen parçalar için 131
dereceye kadar müsaade edilmektedir:
Nebülizasyon kabı (9), kap kapağı(11), aerosol hortumu (12), ventilasyon hortumu
(16), ontrol butonu (10), provisyon şişesi (15), şişe tutacağı (17), silikon conta (17a), sıvı
hortumu (18), ventilasyon için hortum (20) buhar sterilizasyonu sırasında kompenentler
herhangi bir dezenfektandan tamamen arınmış olmalıdır. Sterilizasyon işlemine başlamadan
önce kalan dezenfektanlar kesinlikle temizlenmelidir.
Otoklavlamadan sonra tüm parçalar oluşabilecek hasara, deformasyona ve yarılmaya
karşı dikkatlice incelenmelidir. Hasarlı parçalar yenileri ile değiştirilmelidir.
Dikkat: Medikasyon kupası (38) tek kullanımlıktır.
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Şekil 3.1: Temizleme dezenfeksiyon ve sterilizasyon

Nebülizatör cihazlarında bulanan osilatörün değişimi de kullanıcı tarafından
yapılabilmektedir. Osilatörün değiştirilmesi esnasında aşağıdaki talimatlar izlenir:


Cihazı kapatınız.



Nebülizatör kabını çıkarınız (9) ve nebülizasyon kabının
odasının) kapağını çekiniz.



Nebülizasyon kabının (9) altında bulunan iletken levhayı çıkarınız (32).



Osilatörü (31) içeriden paketi ile beraber çekiniz.



Yeni bir osilatörü paketi ile beraber parlak yüzeyi nebülizasyon kabına bakacak
şekilde yerleştiriniz.



İletken levhayı (32) eliniz ile yerine oturacak şekilde sıkıştırınız.



Osilatörü düzgün olarak değiştiremezseniz cihaz çalışmayacaktır. Nebülizasyon
kabını yerine yerleştirmeden önce içini sıvı ile doldurarak yoğunluğunu kontrol
ediniz.

(nebülizasyon

Not: Parantez içinde belirtilen numaralar Şekil 2.1’de cihazın parçaları üzerinde
belirtilen numaralardır.
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3.2. Servis Bakımları
Servis bakımları cihazın gözle görünmeyen parçalarının bakım ve onarımı, ayrıca
fiziki parçaların bakım ve onarımı şeklinde gerçekleşir. Yapılan servis bakım işlemleri
aşağıda sıralanmıştır:











Cihazın görünmez aksamında deformasyon oluşmaması için hareketli parçaların
(fan, hava kompresörü vb.) yağlanarak tozlarının alınması
Gevşeyen cıvataların sıkıştırılması
Hava hortumu girişlerinin kontrol edilmesi
Taşıma arabasının hareketli aksamlarının yağlanması, arızalı olanların
değiştirilmesi
Elektronik osilatör kartının ayarlarının kontrol edilmesi
Cihazda kullanılan kristalin çekmiş olduğu akımın ölçülmesi
Cihazda kullanılan kristalin fiziki yapısının kontrol edilmesi
Su sızıntılarına karşı su tankının kontrolünün yapılması
Sıvı seviye şamandırasının kontrolünün yapılması
Yedek su tankının musluk ayarının yapılması

Servis notları: Aşağıda tabloda belirtilen servis notları cihaz kullanıcısına kolaylık
sağlaması için hazırlanmıştır.
Hata
Cihaz çalışmıyor, On/Off
butonunun ışığı yanmıyor.
On/Off butonu çalışıyor
ancak aerosol bulutu
oluşmuyor.
Kırmızı hata ışığı yanıyor.

Aerosol bulutu var ancak
hortumun sonuna
ulaşmıyor.

Nedeni

Çözüm

Ana kaynağın
bağlantılarının ve
sigortaların bozulması
1.Osilatör
2.Sigorta atması

Fiş bağlantıları ve
sigortaları kontrol ediniz.

1.Su eksikliği
2.Kap ve cihaz arasında
temassızlık

1.Yüzen anahtar tamamen
batıncaya kadar su
ekleyiniz. 2.Kabı süngü
kilidine iyice sıkıştırınız.
1.Filtreyi değiştiriniz.
2.Hava akış kontrol
butonunu açınız ve
gerekirse filtreyi
değiştiriniz.

1.Filtre tıkanması
2. Hava akış kontrol
butonunun kapalı olması
3.Üfleyici arızası
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1.Osilatörü değiştiriniz
2.Sigortaları değiştiriniz

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Nemlendirme cihazlarının periyodik bakımını yapınız.

İşlem Basamakları
 Kurumsal yönetmelikler ve yönergeleri
okuyunuz.
 Nemlendirme cihazları servis el
kitabının periyodik bakım talimatlarını
okuyunuz.
 Sterilizasyon önlemlerini alınız.
 Şartnameye uygunluğunu kontrol ediniz.
 Periyodik bakım tutanağı hazırlayınız.

Öneriler

 Mikrobiyolojik risklere dikkat ediniz.
 Talimatlara uyunuz.

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kurumsal yönetmelikler ve yönergeleri okudunuz mu?
2. Nemlendirme cihazları servis el kitabının periyodik bakım
talimatlarını okudunuz mu?
3. Nemlendirme cihazları servis el kitabındaki talimatları takip
ettiniz mi?
4. Sterilizasyon önlemlerini aldınız mı?
5. Şartnameye uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
6. Periyodik bakım tutanağı hazırladınız mı?

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

( ) Nemlendirme cihazları, her hasta kullanımından sonra hasta ile temas eden
yüzeyleri dezenfektanla ovularak silinmelidir.

2.

( ) Nemlendirme cihazlarının kullanıcı bakımı, gözle görünmeyen parçaların ve fiziki
parçaların bakım ve onarımı şeklinde gerçekleşir.

3.

( ) Bakteri filtresinin temizlenmesi ve sterilizasyonu üreticinin verdiği talimatlarla
olmalıdır.

4.

( ) Cihazın temizlenmesinde çeşme suyu kullanmanın bir sakıncası yoktur.

5.

( ) Nebülizatör sisteminin sterilizasyonu her gün ve her yeni hasta alımından önce
rutin olarak yapılmalıdır.
Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

6.

Cihaz çalışmıyor, On/Off butonunun ışığı yanmıyor ise nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Osilatör arızalıdır.
B) Su eksikliği vardır.
C) Filtre tıkanmıştır.
D) Kaynak bağlantıları veya sigortalar arızalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Gerekli
ortam
yapabileceksiniz.

sağlandığında

nemlendirme

cihazlarının

kalibrasyonunu

ARAŞTIRMA




İnternet ortamından nemlendirme cihazlarının kalibrasyonu hakkında bilgi
edininiz.
Hastanelere giderek nemlendirme cihazlarının kalibrasyonunu yapan teknik
personelden cihazın kalibrasyonu hakkında bilgi alınız.
Toplamış olduğunuz bu bilgileri rapora dönüştürüp sınıf içinde arkadaşlarınız
ile paylaşınız.

4. NEMLENDİRME CİHAZLARI
KALİBRASYONU
4.1. Çalışma Testleri
Cihaz önce göz testinden geçirilir. Su seviyesi kontrol edilir. Göz atma ve su
seviyesinde sorun yoksa beslemesi verilip çalıştırılır. Buhar akış hızının ve buhar oluşum
miktarının ayarlanıp ayarlanmadığı kontrol edilir. Isı kontrol var ise ısı probuna müdahale ile
kontrolde sorun olup olmadığı kontrol edilir.

4.1.1. Elektriksel Güvenlik Testi
Cihaz, çalışma testinden sonra elektriksel güvenlik analizörüne bağlanarak güç ve
kaçak testlerinden geçip geçemeyeceğine bakılır. Fazla güç harcaması veya kaçak akımının
standartların (EN 60601) dışında olup olmadığına bakılır.

Resim 4.1: Elektriksel güvenlik test cihazları
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Şekil 4.1: Toprak rezistans testi

Şekil 4.2: Toprak kaçak akım testi
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4.2. Fonksiyon Testleri
Fonksiyon testleri, nemlendiricinin hastanın kullanımında verimli bir şekilde çalışıp
çalışmadığını kontrol için yapılan testlerdir. Fonksiyon testleri ile cihazda buhar üretiminin
olup olmadığına, oluşan buharın hortum içinde uygun akış hızında hareket edip etmediğine
ve uygun ısıya ulaştırıp ulaştırılamadığına bakılır. Bunun için akış hızı ölçer, nemölçer ve
ısıölçerler kullanılabilir.
Yukarıdaki tarifler doğrulama amaçlı bakılan ölçütlerdir. Teknik elemanların cihazda
sorun arama veya bakım sonrası kontrolüdür. Kalibrasyonda ise uluslararası kabul gören
(akredite kurumların o zaman kullandığı) son standart gereklerindeki tüm ölçmeler yapılıp
raporlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Nemlendirme cihazları kalibrasyonunu yapınız.

İşlem Basamakları
 Kurumsal yönetmelikler ve yönergeleri
okuyunuz.
 Nemlendirme cihazları servis el
kitabının periyodik bakım talimatlarını
okuyunuz.
 Sterilizasyon önlemlerini alınız.
 Periyodik bakım tutanağı hazırlayınız.

Öneriler
 Kalibrasyon ortamının ölçüme hazır
olup olmadığını kontrol ediniz.
 Cihazın kalibrasyona hazır olup
olmadığını kontrol ediniz.
 Talimatlara dikkat ediniz.

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

Evet

Hayır

1. Kurumsal yönetmelikler ve yönergeleri okudunuz mu?
2. Nemlendirme cihazları servis el kitabının periyodik bakım
talimatlarını okudunuz mu?
3. Nemlendirme cihazları servis el kitabındaki talimatları takip
ettiniz mi?
4. Sterilizasyon önlemlerini aldınız mı?
5. Şartnameye uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
6. Periyodik bakım tutanağı hazırladınız mı?

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

( ) Nemlendirme cihazlarının çalışma testleri, cihaz genel olarak çalıştırılarak
gerçekleştirilir.

2.

( ) Nemlendirme cihazlarının fonksiyon testi, cihazın hastanın kullanımında verimli
bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol için yapılan testtir.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3.

Nemlendirme cihazlarının ………………………. cihazın gözle görünmeyen
parçalarının bakım onarım ayrıca fiziki parçaların bakım ve onarım şeklinde
gerçekleşir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Gerekli ortam
giderebileceksiniz.

sağlandığında

nemlendirme

hazne

arızalarını

tespit

ederek

ARAŞTIRMA




İnternet ortamından nemlendirme cihazlarının hazne arızaları hakkında bilgi
edininiz.
Hastanelere giderek nemlendirme cihazlarının bakım ve onarımını yapan teknik
personelden hazne arızaları hakkında bilgi alınız.
Toplamış olduğunuz bu bilgileri rapora dönüştürüp sınıf içinde arkadaşlarınız
ile paylaşınız.

5. NEMLENDİRME HAZNE ARIZALARI
Nemlendirme cihazlarında bulunan hazne içinde su bulunur. Hazne içinde bulunan
suyun miktarının kontrolü yine hazne içinde bulunan su seviye şamandırası ile yapılır.
Nemlendiricinin haznesi arıza vermişse iki önemli durum akla gelmelidir. Bunlardan
birincisi, hazne bir noktadan kaçak yapıyordur ve çabuk su kaybından dolayı sık arıza
gösterir; ikincisi su seviye ölçerde bir arıza olabilir ki bunun alarm devresinde de arıza olma
ihtimali de vardır. Eğer su seviyesi normal değerlerdeyken arıza durumundaysa alarm
devresinde de sorun olabilir. Bu tip arızalarda arızalanan ünitenin değiştirilmesi ile arıza
giderilir. Sadece bir kaçak olup çevresi zarar görmeyecekse yalıtım onarımı yapılabilir. Bunu
sadece nebülizatörlerde ve su haznesinde yapabiliriz. Humidifierlerde ısıtma olacağından
yalıtım malzemesi sıcak suda tutunma özelliğini kaybedebilir. Kaçak eğer kristal veya
rezistansa çok yakınsa değiştirmek en uygun olanıdır.

Resim 5.1: Su haznesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Nemlendirme hazne arızalarını tespit edip gideriniz.

İşlem Basamakları
 Teknik şartnameyi okuyunuz.
 Kurumsal yönetmelikler ve yönergeleri
okuyunuz.
 Nemlendirme cihazları servis el
kitabının arıza tespit ve arıza giderme
talimatlarını okuyunuz.
 Sterilizasyon tedbirlerini alınız.
 Bu bölgedeki arızaları el aletlerini
kullanarak gideriniz.
 Şartnameye uygunluğunu kontrol ediniz.
 Arıza tespit veya arıza giderme tutanağı
hazırlayınız.

Öneriler

 Talimatlara dikkat ediniz.
 Öncelikle göz kontrolü yapınız.

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Teknik şartnameyi okudunuz mu?
2. Kurumsal yönetmelikler ve yönergeleri okudunuz mu?
3. Nemlendirme cihazları servis el kitabının arıza tespit ve arıza
giderme talimatlarını okudunuz mu?
4. Nemlendirme cihazları servis el kitabındaki talimatları takip
ettiniz mi?
5. Sterilizasyon tedbirlerini aldınız mı?
6. Bu bölgedeki arızaları el aletlerini kullanarak giderdiniz mi?
7. Şartnameye uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
8. Arıza tespit veya arıza giderme tutanağı hazırladınız mı?

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

( ) Nemlendirme cihazlarında sıvı kaçağına önce göz atma yöntemiyle bakılır.

2.

( ) Humidifier deki su haznesinin kaçağı izolasyon malzemesiyle onarılır.
Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

3.

Su seviyesi normalken hâlâ su arızası veriyorsa arıza nerede değildir?
A) Seviye şamandırası
B) Alarm devresi
C) Seviye göstergesi
D) Kontrol devresi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6
ÖĞRENME FAALİYETİ–6
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında nemlendirme cihazları ısı ve nem algılayıcı arızalarını
tespit ederek giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




İnternet ortamından nemlendirme cihazlarının ısı ve nem algılayıcı arızaları
hakkında bilgi edininiz.
Hastanelere giderek nemlendirme cihazlarının bakım ve onarımını yapan teknik
personelden ısı ve nem algılayıcı arızaları hakkında bilgi alınız.
Toplamış olduğunuz bu bilgileri rapora dönüştürüp sınıf içinde arkadaşlarınız
ile paylaşınız.

6. ISI VE NEM ALGILAYICI ARIZALARI
6.1.Isı Algılayıcı Arızası Tespiti
Isı algılayıcı için cihazın ön panelinde arıza moduna bakılır.




Bununla ilgili modu yok ise panelinde ısı ayarı olup olmadığına bakılır.
Mevcut bir ısı ayarı var ise ısıölçerle ölçüm yaparak kontrol edilir.
Bu durumlardan birindeki olumsuzlukta arıza tespitine gidilir.

Resim 6.1: Termistör, NTC-PTC

Eğer ölçüm, cihazın gösterdiği değeri doğrulamıyorsa şu sorunlar olabilir;


Algılayıcı bozulmuş olabilir. Bu durumda katalog değerlerinde belirtilen
multimetre ölçümleriyle doğruluğu kontrol edilerek değişim yapmak koşuluyla
arıza giderilebilir.
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Ayar düğmesinde sorun olabilir, ya ayar potansiyometresi bozuktur (Ohm
ölçümüyle doğrulanarak muadili ile değiştirilir.) ya da tuş takımında sorun
olursa da bunlar ohmmetrenin kısa devre ölçümüyle kontrol edilerek
muadilleriyle değiştirilebilir.
Isı kontrol devresinde de arıza olma durumu vardır. Üstte sıraladıklarımızda
sorun bulunamaz ise kesinlikle bu devrede vardır. Bu devrede ya giriş yükselteç
katı ya karşılaştırıcı katı ya da bu karşılaştırıcının sonundaki kazanç veya sürücü
katında sorun olabilir.

6.2. Nem Algılayıcı Arızası Tespiti
Nem algılayıcı için cihazın ön panelinde arıza moduna geçip geçmediğine bakılır.




Bununla ilgili modu yok ise panelinde nem ayarı olup olmadığına bakılır.
Mevcut bir nem ayarı var ise nemölçerle ölçüm yaparak belirli bir süre ortam
neminin ortalamasının ayarlara uygunluğu kontrol edilir.
Bu durumlardan birindeki olumsuzlukta arıza tespitine gidilir.

Eğer ölçüm, cihazın gösterdiği değeri doğrulamıyorsa şu sorunlar olabilir;





Algılayıcı bozulmuş olabilir, bu durumda katalog değerlerinde belirtilen
multimetre ölçümleriyle doğruluğu kontrol edilerek değişim yapmak koşuluyla
arıza giderilebilir.
Ayar düğmesinde sorun olabilir, ya ayar potansiyometresi bozuktur (Ohm
ölçümüyle doğrulanarak muadili ile değiştirilir.) ya da tuş takımında sorun
olursa da bunlar ohmmetrenin kısa devre ölçümüyle kontrol edilerek
muadilleriyle değiştirilebilir.
Diğer bir arıza durumu da nem kontrol devresinde arıza olmasıdır. Üstte
sıraladıklarımızda sorun bulunamaz ise kesinlikle bu devrede vardır. Bu devrede
ya giriş yükselteç katı ya karşılaştırıcı katı ya da bu karşılaştırıcının sonundaki
kazanç veya sürücü katında sorun olabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Isı ve nem algılayıcı arızalarını tespit edip gideriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Teknik şartnameyi okuyunuz.
 Kurumsal yönetmelikler ve yönergeleri okuyunuz.
 Nemlendirme cihazları servis el kitabının arıza tespit ve
arıza giderme talimatlarını okuyunuz.
 Sterilizasyon tedbirleri alınız.
 Göz kontrolü yapınız.
 Algılayıcıları doğrulayınız.
 İklim değerlerini takip ediniz.
 Kontrol devrelerini kontrol ediniz.
 Bu bölgedeki arızaları el aletlerini kullanarak gideriniz.
 Arıza tespit veya arıza giderme tutanağı hazırlayınız.

 Modüldeki analiz
sıralamasına dikkat
ediniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Teknik şartnameyi okudunuz mu?
2. Kurumsal yönetmelikler ve yönergeleri okudunuz mu?
3. Nemlendirme cihazları servis el kitabının arıza tespit ve arıza
giderme talimatlarını okudunuz mu?
4. Nemlendirme cihazları servis el kitabındaki talimatları takip
ettiniz mi?
5. Sterilizasyon tedbirleri aldınız mı?
6. Algılayıcı giriş ve çıkış gerilim değerlerini aldınız mı?
7. Analizör ve simülatörlerle iklim değerlerini takip ettiniz mi?
8. Bu bölgedeki arızaları el aletlerini kullanarak giderdiniz mi?
9. Şartnameye uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
10.
Arıza tespit veya arıza giderme tutanağı hazırladınız mı?

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

1.

Isı algılayıcı katalog değerlerinde olmasına rağmen buhar uygun ısıda
çıkmıyor. Aşağıdaki yorumlardan hangisi uygun değildir?
A) Isı kontrol ünitesi bozuktur.
B) Isı probu bozuktur.
C) Isı ayar potu bozuktur.
D) Rezistans bozuktur.

2.

Nem paneli % 20 ayarlı iken çıkışından % 50 nem ölçülüyor. Aşağıdakilerden
hangisi arıza sebebi değildir?
A) Nem probu
B) Kristal
C) Nem kontrol ünitesi
D) Ayarlama potu

3.

Nem algılayıcısı nem farkı yaratılınca değer değiştiriyor ama katalogdaki ohm
değerleri tutmuyor. Aşağıdaki yorumlardan hangisi uygun değildir?
A) Algılayıcı bozuktur.
B) Algılayıcı ayarsızdır.
C) Algılayıcı kapalıdır.
D) Algılayıcı tolerans dışıdır.

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.

42

ÖĞRENME FAALİYETİ–7
ÖĞRENME FAALİYETİ–7
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında nemlendirme cihazları güç ünite arızalarını tespit ederek
giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




İnternet ortamından nemlendirme cihazlarının güç ünite arızaları hakkında bilgi
edininiz.
Hastanelere giderek nemlendirme cihazlarının bakım ve onarımını yapan teknik
personelden güç ünite arızaları hakkında bilgi alınız.
Toplamış olduğunuz bu bilgileri rapora dönüştürüp sınıf içinde arkadaşlarınız
ile paylaşınız.

7. GÜÇ ÜNİTE ARIZALARI
Cihazlarımızın blok şemasında güç ünitesi, kristal kontrol ünitesi, ısı kontrol ünitesi ve
nem kontrol üniteleri birer elektronik kart olarak tasarlanmıştır.

7.1. Güç Ünitesi Arızaları
Bu cihazlarda güç katlarında humidifier haricî tüm çeşitlerde düşük akım olmasından
dolayı sadece sabit gerilim vardır. Standart adaptörlerdeki devre şekli görülür. Humidiferde
rezistansın akım çekme olasılığından dolayı güç ünitesinde diğerlerine ek olarak seri akım
yükseltici transistör eki bulunur.
Arıza aramada kontrol sıralaması şu şekilde verilebilir:









Cihazın enerji kablosu takılı mı?
Cihazın anahtarına enerji geliyor mu?
Cihazın sigortası sağlam mı?
Cihazın transformatör veya elektronik düşürücüsüne enerji geliyor mu?
Diyotlar sağlam mı?
Doğrultucuda gerilim dengeli mi? (filtre kondansatör etkisi)
Katları tek tek takınca sistemde gerilim düşümü gözleniyor mu?
Seri akım transistörü sağlam mı?

Sorularını cevaplamak için belirtilen noktalarda multimetre ile ölçümler alınır. Bu
basamaklar doğrultusunda arıza lokal olarak tespit edilip giderilebilir.

43

7.2. Isıtıcı ve Kristal Bölümü Arızaları
Bu bölümde sadece sürücü devrenin sonrasına bakacağız. Diğer bölümler Elektronik
Kart Arızaları başlığı altında anlatılacaktır.
Bu kısım Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı, Elektrikli Ev Aletleri dalı, Elektrikli
Su Isıtıcıları modülünde de bulunan ısıtıcı arızalarını giderme becerileriyle benzerdir.

Resim7.1: Basit bir rezistansın görünüşü

7.3. Tek Rezistanslı Bir Su Isıtıcısının Elektriki Prensip Şeması

Şekil 7.1: Isıtıcı elektrik bağlantı şeması

Burada sol kısımdaki R ve Mp girişler 220 V için verilmiştir. Bizde bu kısım firmanın
belirlediği enerji seviyesi ile sürücü devresinin çıkışına bağlıdır. Sürücü çıkışı sağlam ise
normal çalıştırma enerjisi verilmiş olur. Şekildeki termostat olarak termal devre kesici
bulunur. Rezistans için ayarlanan A/h üzerine çıkınca açık konuma geçer. Bu, sistemin aşırı
akımdan dolayı yanmasını önler. Hattan fazla akım çekilmediğinde devre kapalı olur.
Devamında ise sinyal lambası rezistansın enerjiyi aldığını gösterir. Son olarak da enerjiyi
alan rezistans değeri oranında ısınarak haznede nem yaratır.

7.4. Termal Devre Kesici (Emniyet Termiği)
Cihazın susuz kalması durumunda veya bir arıza durumunda su sıcaklığı aşırı
yükselirse devreyi keserek ısıtıcının çalışmasını engeller. Bimetal elemanlı olarak yapılır.
Sıcaklığı algılayan kısım termostatın algılayıcı kısmı içine yerleştirilir. Emniyet açısından
faz hattı ve nötr hattı termal kesicisi olarak iki tane bulunur. Bu kesici attığı zaman pimine
basılarak tekrar devreye sokulur. Eski tip termosifonlarda ise sigortalı olarak bulunur.
Devreyi kestiği zaman yenisini takmak gerekir.
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Resim 7.2: Termal devre kesici

7.5. Isıtıcı Arızaları
Isıtıcı da avometreyle direnci ölçülerek kontrol edilir. Cihazın gücüne göre makul bir
direnç değeri göstermelidir. Bunun için cihazın gücü bilinmelidir. Örneğin, 1000 Wattlık bir
ısıtıcının direnç değeri P=V2/R formülünden;
R değerini çektiğimizde formülümüz R=V2/P olur.
R=(220)2/1000 R=48,4 W gibi buna yakın bir değer çıkmalıdır.
Eğer avometre hiç değer göstermiyorsa rezistans kopuk demektir. Bu durumda yenisi
ile değiştirilmelidir. Isıtıcısı suyla temas hâlinde olan cihazlarda ısıtıcıda kireçlenmeden
dolayı cihaz az ısıtabilir. Bu durumda ısıtıcı kireçten arındırılmalıdır. Eğer kireç
çözülemiyorsa değiştirilmelidir.

7.6. Isıtıcı Bağlantı Arızaları
Eğer verilen şemadaki elemanlarda sorun olmamasına karşın arıza giderilememişse bir
de bağlantıları kontrol etmek gerekir.

Resim 7.3: Aşırı ısınmadan dolayı erimiş uçlar
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Resim 7.4: Kablonun eriyerek rezistansın devre dışı kalması

7.7. Kristal Arızaları
Suyu ultrases düzeyinde titreterek buharlaştıran bölüm kristal elektrottur. Buhar olup
olmaması gözlemlemenin birinci safhasıdır. Yukarıdaki güç katından sonra kristalinin çalışıp
çalışmadığı kontrol edilir. Bu kontrolde bir ultrases simülatörü kullanmak gerekir. Titreşim
olmaması durumunda arızalı olduğuna karar verilir. Arızalı ise yenisi ile değiştirilir.
Aşağıdaki resimde bir kristalin değiştirilmesi şekil itibariyle gösterilmektedir. Bu işlem
nebülizatör cihazının yetkili servisi aracılığı ile yapılmaktadır. Kullanıcı bu işlemleri kendisi
yapmak isterse resimde görülen işlemleri hassas bir şekilde gerçekleştirmelidir.

Şekil 7.2: Kristalin değiştirilmesi

7.8. Isı veya Nem Kontrol Ünitesi Arızaları
7.8.1.Analog Devreler
Isıtıcı ünitesi denilen omik değişimi voltaj değişimine dönüştüren bir gerilim bölücü,
bu değeri uygun gerilim değerine getiren kazanç devresi, referans değerimizle ısı değerini
denetleyen karşılaştırıcı devresi ve son olarak da rezistansın çalıştırılmasını kontrol altında
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tutabileceği sürücü devresinden oluşur. Bu konuda sorulması gereken sorular sırayla aşağıda
verilmiştir:






Algılayıcının sağlamlığı kabul edildikten sonra gerilim bölücüde değerler doğru
mu?
Elde edilen değer tasarlandığı değeri karşılıyor mu?
Referans değer lineer olarak ayarlanabiliyor mu?
Karşılaştırıcının girişindeki değerler kıyaslanarak çıkıştan olması gereken
değerler ölçülebiliyor mu?
Karşılaştırıcıdan gelen değerle rezistansa bilgi iletilebiliyor mu?

Şekil 7.3: Bir kontrol devresi

Bu örnekte trimpot ile hassaslık ayarı ile gerilim bölücünün diğer tarafında ısı
algılayıcı termistör var. R2 ve R3 olarak gerilim bölücüyle histerezis karşılaştırıcı
oluşturulmuş. Bazen ayrı bir gerilim bölücü hattaki potla referans ısı gerilimi ayarlanıp
kazançlı opampa bağlanabilir. Kazanç çıkışında bir transistörle akım yükseltildikten sonra
röle veya kontaktörle ısıtıcılar kontrol edilir.
Bu devrede kontrol noktaları Vtermistor, VR3, LM741’de V3-V2, V6, VD1
değerleridir. Soldan sağa doğru ilerleyerek yorumlama yapılır.

7.8.2. Dijital Devreler
Bu ısı kontrol devresiyle üç farklı cihazı veya ısıtıcıyı ON/OFF metodu ile kontrol
etmek mümkündür. Bu nedenle daha profesyonel ısı kontrol devrelerinde farklı metotlar
kullanılmaktadır. Bunların başında PID metodu gelir. PID metoduyla ısı istenilen düzeyde
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sabit tutulabilir. Bunu da kontrol edilecek cihazı bir anda iletime ya da kesime götürmek
yerine cihazın çalışma gerilimini kademe kademe artırıp azaltarak salınımı daha az tutarak
istenilen ısı düzeyine daha kısa zamanda ulaşılmasını sağlar. Bu nedenle PID metodu ile
daha sağlıklı ve kaliteli kontrol sonuçları alınabilir.


Isı kontrol devresi

Şekil 7.4: Isı kontrol blok şeması

Bu devrede ısı sensörü olarak PTC kullanılmıştır. Yalnız bu sensör yerine LM35,
LM335, LM3911 gibi diğer ısı sensörleri de uyarlanmışsa kullanılabilir. Bu devrede PTC ile
ölçülecek olan ısı değerlerini dijitale ADC0804 (Anolog Dijital Converter) entegresi ile
çevrilmiştir. Bu entegrenin çıkışında oluşacak 8 bitlik dijital değerleri 74165 PISO (Paralel
Input/Serial Output) entegresi ile seri bilgi hâline getiriliyor. Bunun amacı PIC16F84A'nın
daha az portunu kullanmaktır. PIC devamlı olarak okuduğu 8 bitlik dijital değerleri eş
zamanlı olarak LCD panele aktarır ve böylece panelden o anki sıcaklık değerini devamlı
olarak okuyabiliriz. Bu devre ile 0-127 °C arasındaki sıcaklık değerlerini okuyup bu
aralıklarda ısı kontrolü yapabilirsiniz. Devrenin sıcaklık hassasiyetini PTC ile seri olarak
bölücü direnç amacı ile bağlanmış olan potansiyometre ile sağlayabilirsiniz. LCD panele
gönderilmesi gereken 8 bitlik dijital bilgileri önce 74164 SIPO (Serial Input/Paralel Output)
entegresine seri olarak gönderdikten sonra paralele çeviriyoruz. Bunu yapmamızın amacı
port kullanımından kısıtlama yapmaktır.
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Şekil 7.5: Dijital olarak ısı kontrol devre şeması

Bu butonlar M (Menü), S (Seçim) ve C (Çıkış) butonlarıdır. Bu butonları kullanarak
menülerde gezebilir, kontrol etmek istenilen fonksiyonun ayarlanması gereken sıcaklık
değerleri yine bu menüler aracılığıyla girilebilir. Bu devrede ısı kontrolü yapılabilen 3
bağımsız çıkış bulunmaktadır yani bu çıkışlara isterseniz 3 adet ısıtıcı bağlayabilirsiniz,
isterseniz ısı kontrolü ile yapmak istediğiniz her türlü işlemi bu çıkışlar aracılığı ile
gerçekleştirebilirsiniz.
Örneğin “Fonksiyon 1” çıkışına kontrol etmek istediğiniz ısıtıcınızı, “Fonksiyon 2”
çıkışına o ısıtıcının istenilen düzeye ulaşıp ulaşmadığını görmek için bir led, “Fonksiyon 3”
çıkışına da ısının sabit düzeyde tutulması istenen ortamın o düzeyin üstüne çıktığını ve bir
problemin olduğunu bir buzzer veya led gibi gösterge amaçlı kullanılan elemanlar ile
görmek mümkün olur veya “Fonksiyon 1” çıkışına bir ısıtıcı bağlayıp bu ısıtıcı için
ayarlanması istenilen düzeyin 5 °C fazlasını “Fonksiyon 2” değerine, 10 °C fazlasını da
“Fonksiyon 3” değerine girdiğimiz zaman kontrol edilmek istenen ortamın kontrol dışı bir
şekilde ısınıp ısınmadığını kademe kademe görmek mümkün olur.
Bu örnekler genel amaçlı ısı kontrol devresinin kullanım alanlarına örnektir. Bu
örnekler aynı şekilde soğutucular içinde düşünülebilir veya kullanım amaçlarına ve
alanlarına göre çoğaltılabilir. Bu prensip benzeri devrelerle tasarlanmış ise mikro işlemci
veya mikro denetleyicilerle de karşılaşabilirsiniz. Bu becerilerinizi kullanarak lokalize arıza
tespiti yapabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Güç ünite arızalarını tespit edip gideriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Teknik şartnameyi okuyunuz.
 Kurumsal yönetmelikler ve yönergeleri
okuyunuz.
 Nemlendirme cihazları servis el kitabının
arıza tespit ve arıza giderme talimatlarını
okuyunuz.
 Sterilizasyon tedbirleri alınız.
 Cihazın enerji kablosu takılı mı? Kabloyu
düzgünce yerleştiriniz.
 Cihazın anahtarına enerji geliyor mu?
Anahtarı değiştiriniz.
 Cihazın sigortası sağlam mı? Sigortayı
değiştiriniz.
 Cihazın transformatör veya elektronik
düşürücüsüne enerji geliyor mu? Bu parçayı
değiştiriniz.
 Diyotlar sağlam mı? Diyotları değiştiriniz.
 Doğrultucuda gerilim dengeli mi?
Kondansatörleri değiştiriniz.
 Katları tek tek takınca sistemde gerilim
düşümü gözleniyor mu? Seri transistörü
değiştiriniz.
 Arıza tespit veya arıza giderme tutanağı
hazırlayınız.
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 Dikkatli olmalısınız.
 Sterilizasyon yöntemleri
mikrobiyolojik ve elektriksel
olmalıdır.

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

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Teknik şartnameyi okudunuz mu?
2. Kurumsal yönetmelikler ve yönergeleri okudunuz mu?
3. Nemlendirme cihazları servis el kitabının arıza tespit ve arıza
giderme talimatlarını okudunuz mu?
4. Nemlendirme cihazları servis el kitabındaki talimatları takip ettiniz
mi?
5. Sterilizasyon tedbirleri aldınız mı?
6. Güç ünitesi çıkış gerilim değerlerini aldınız mı?
7. Arıza tespit veya arıza giderme tutanağı hazırladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bir NTC veya PTC türü ısı algılayıcıyla rezistans kontrol devresini bread-bordda
tasarlayınız.
İşlem Basamakları
 Kurumsal yönetmelikler ve yönergeleri
okuyunuz.
 İzolasyon tedbirlerini alınız.
 Kontrol devreleri araştırınız.
 Bir devreye karar verip devre şemasını
çiziniz.
 Bu devrenin malzeme listesini çıkarınız.
 Malzemeleriniz, bread-bordunuz ve
laboratuvar gereçlerini temin ediniz.
 Laboratuvarda devreyi gerçekleştiriniz.
 Çalıştırabildikten sonra bazı
malzemeleri bozuklarla değiştirmek
veya hattan çıkartarak bildiğiniz arızalar
yaratınız.
 Bu deneyimlerinizi bir rapor olarak
tutanak altına alınız.

Öneriler

 Dikkatli olmalısınız.
 Ölçme noktalarını belirlerken aktif
elemanların her birini doğrulayacak
şekilde olmasına özen gösteriniz.

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

Evet

Hayır

1. Teknik şartnameyi okudunuz mu?
2. Kurumsal yönetmelikler ve yönergeleri okudunuz mu?
3. Nemlendirme cihazları servis el kitabının arıza tespit ve arıza
giderme talimatlarını okudunuz mu?
4. Nemlendirme cihazları servis el kitabındaki talimatları takip ettiniz
mi?
5. Sterilizasyon tedbirleri aldınız mı?
6. Güç ünitesi çıkış gerilim değerlerini aldınız mı?
7. Arıza tespit veya arıza giderme tutanağı hazırladınız mı?

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

( ) Nebülizatör cihazlarına elektrik uygulandığında cihazın çalışmaması durumunda
ilk önce cihazda bulunan sigortaların (güç ünitesine bağlı) sağlam olup olmadıkları
kontrol edilir.

2.

( ) Sigortalardan önce doğrultucu devreleri kontrol edilir.

3.

( ) Nebülizatör cihazlarında batarya kullanılmamaktadır.

4.

( ) Isıtıcı arızaları, ısıtıcı rezistansının yanması ve ısıtıcı termik sigortasının atması
şeklinde oluşan arızalardır.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

5.

Isıtıcı sürme devresinden enerji çıkışı olmasına rağmen ısınma olmuyor ise
aşağıdakilerden hangi durum uygun değildir?

A) Termik devre kesici atmıştır.
B) Rezistans bozuktur.
C) Cihazda sigorta atmıştır.
D) Bağlantı kablosunda temassızlık vardır.
6.

Rezistansa enerji gelmesine rağmen ısınma olmuyor ise aşağıdakilerden hangisi
uygundur?

A) Termik devre kesici atmıştır.
B) Sürücü devresi bozuktur.
C) Cihazda sigorta atmıştır.
D) Bağlantı kablosunda temassızlık vardır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Buhar üreterek ortamın ve hastanın solunum organlarının nemlenmesini sağlayan
cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nebülizatör
B) Termometre
C) Solunum cihazı
D) Nemölçer

2.

Nebülizatör cihazı hastanelerde hangi birimde bulunmaz?
A) Ameliyathane
B) Çocuk yoğun bakım
C) Yoğun bakım
D) Laboratuvar

3.

Aşağıdakilerden hangisi nebülizatör cihazı çeşidi değildir?

A) Ultrasonik
B) Kompresörlü
C) Filtreli
D) Solunum cihazları için kullanılan
4.

Ultrasonik nebülizatör sistemi sıvıyı ne ile buharlaştırır?

A) Yüksek ses ile
B) Ultrasonik ses ile
C) Düşük ses ile
D) Işık ile
5.

Ultrasonik nebülizatör cihazlarında kullanılan kristal aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normal kristal
B) Düşük frekanslı kristal
C) Yüksek frekanslı kristal
D) Piezoelektrik kristal
6.

Ses ötesi işitilmeyen ses aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ultrasonik ses
B) Düşük ses
C) Yüksek ses
D) Normal ses
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7.

İnsan kulağı kaç kHz’in üstündeki sesleri algılayamaz?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
8.

Ortamın ses yayılımına gösterdiği direnç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ses direnci
B) Direnç
C) Akustik empedans
D) Taş direnç

9.

Sıkıştırılmış hava kullanarak sıvıyı partiküllerine ayıran nebülizatör cihazı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kompresörlü
B) Yüksek frekanslı
C) Ultrasonik
D) Solunum cihazı ile kullanılan

10.

Aşağıdakilerden hangisi ultrasonik nebülizatör cihazlarını oluşturan genel parçalardan
değildir?
A) Taşıma arabası
B) Basınç göstergesi
C) Hava emiş filtresi
D) Besleme kartı

11.

Ultrasonik nebulizatör cihazlarında sürekli su içerisinde kalması gereken parça
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hava emiş filtresi
B) Fan
C) Hortum
D) Buhar üretim kristali

12.

Nebülizatör cihazlarında belirli aralıklarla hava giriş filtresi değiştirilir. Bu aralık
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2-3 hafta
B) 7-13 hafta
C) 5-10 hafta
D) 9-15 hafta

13.

Aşağıdakilerden hangisi nebülizatör cihazlarının kullanıcı bakımlarındandır?
A) Belirli aralıklarla hava giriş filtresinin değiştirilmesi
B) Gevşeyen cıvataların sıkıştırılması
C) Sıvı seviye şamandırasının kontrol edilmesi
D) Hava hortumunun hava girişlerinin kontrol edilmesi
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
14.

Nemlendirme cihazlarında bulunan su şamandırası ve buhar kristalinin ………... olup
olmadığı cihazın çalışması anında gözlemlenebilir.

15.

Nebülizatör cihazları için ………………… testine gerek yoktur. Cihazın çalışıp
çalışmadığı fiziksel olarak gözlemlenebilir.

16.

Ultrasonik nebülizatör cihazında titreşim elektrodu olarak …………………….. görev
yapar.

17.

Nebülizatör cihazlarında ……………… takibine gerek duyulmaz.

18.

Nebülizatör cihazına elektrik uygulandığında cihazın çalışmaması durumunda ilk önce
……………….. kontrol edilir.

19.

Nebülizatör cihazlarında devre analizi, cihaz üzerinde bulunan ………………………
kontrolünden sonra gerçekleştirilmiş olur.

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
C

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÖĞRENME FALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.

Doğru

2.

Yanlış

3.

Doğru

4.

Kompresörlü

5.

Farklıdır
Piezoelektrik
Kristal

6.

ÖĞRENME FALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Yanlş
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÖĞRENME FALİYETİ – 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.

Doğru
Doğru
Çalışma Testi

ÖĞRENME FALİYETİ – 5’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.

Doğru
Yanlış
Doğru
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ÖĞRENME FALİYETİ – 6’NIN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.

B
A
B

ÖĞRENME FALİYETİ – 7’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
C
A

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

A
D
B
C
D
A
C
B
A
C
D
B
A
Arızalı
Simülasyon
Buhar Kristali
Sinyal
Sigortalar
Ölçüm
Noktalarının
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