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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Oto analizör cihazları kurallarına uygun bir şekilde cihazın çalışacağı yere 

nakledilerek kurulum işlemi tamamlanır. Bundan sonraki aşama cihazın montajının yapılarak 

test ve analiz işlemlerinin yapılmasına hazır hâle getirilmesidir. 
 

Montaj işlemleri bilgi ve beceri gerektiren ve büyük bir dikkat ve özen gösterilerek 

yapılması gereken işlemlerdir. 
 

Farklı tip, marka ve modeldeki oto analizör cihazlarının montaj işlemlerinde bazı 

farklılıklar olmakla birlikte yapılan işlemler büyük ölçüde ortak özellikler gösterir. Bu 

nedenle bu modülde anlatılan bilgi ve uygulama becerilerine sahip olduktan sonra farklı tip, 

marka ve modeldeki oto analizör cihazlarının montajını başarılı bir şekilde yaparak cihazı 

test ve analiz işlemine hazır hâle getirip kullanıcıya teslim edebileceksiniz.  
 

Modülde oto analizör cihazlarının montaj işlemi sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz 

gerekli bilgiler ve bunların nereden temin edilebileceği ile ilgili bilgiler sunulmuştur. 
 

Bu modülü tamamladıktan sonra oto analizör cihazlarının her türlü kurulum 

işlemlerini üreticinin belirttiği kurallara uygun olarak yapabilecek, gerekli testleri yaparak 

cihazın doğru ve güvenilir test ve analiz sonuçları verdiğini doğrulayarak cihazı çalışmaya 

hazır hâle getirebileceksiniz. 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

Oto analizörlerinde analiz ünitesinin montajını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Yakınınızda bulunan ve laboratuvarında oto analizör cihazları bulunan bir 

hastaneye farklı tipteki oto analizör cihazlarının analiz ünitelerini görünüz ve bu 

cihazlarla ilgili olarak laboratuvar çalışanlarından bilgi alınız.  

 Elde ettiğiniz bilgileri diğer arkadaşlarınızla paylaşınız ve fikir alışverişinde 

bulununuz. 

 

1. OTO ANALİZÖRLERİNDE ANALİZ 

ÜNİTESİNİN MONTAJI 
 

Oto analizör cihazının kurulacağı yerde gerekli hazırlıklar tamamlanarak cihaz 

kurulumuna hazır hâle getirilir. Cihaz, kurulum yerine uygun bir şekilde taşınır. Bundan 

sonra cihazın taşıma kabından çıkarılarak montajının yapılması işlemine geçilir. 
 

1.1. Analiz Ünitesinin Montaj Talimatları 
 

Kurulum (installation) el kitabı, analizör cihazının kutusundan çıkarılarak montaja 

başlamadan önce  mutlaka okunmalıdır. Eğer aynı işlem daha önceden yapılmış ise buna 

gerek duyulmayabilir. Ancak her yeni cihazda bazı farklılıklar olabileceğinden kurulum el 

kitabı mutlaka işleme başlamadan önce okunmalıdır.  

 

Bu el kitaplarında cihazın ünitelerinin kurulumu, elektrik, bağlantılarının nasıl 

yapılağı hakkında gerekli talimatlar bulunabilir. Bu nedenle işlemin nasıl yapılacağı tam 

olarak anlaşılmalı ve planlanmalıdır.  
 

Cihaz, taşıma sandığından çıkarılırken çok dikkatli olunmalıdır. Cihazlar genellikle 

büyük olduğu ve çok uzak mesafelerden birçok aktarma ile geldiği için çok sağlam sandıklar 

içinde çeşitli aparatlarla sabitlenmiş olarak gelir. Kurulum el kitablarında bu işlemin nasıl 

yapılacağı çizimlerle ve resimlerle anlatılmaktadır. 

 

Hiçbir zaman akıldan çıkarılmaması gereken şey ezbere iş yapmamak olmalıdır. 

Neyin nasıl yapılacağı iyice anlaşılmadan ve planlanmadan bir iş yapılmamalıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Çizim 1.1: Cihazın kutusundan çıkarılması 

Bir kurulum el kitabından alınan yukarıdaki çizimde cihazın kutusundan nasıl 

çıkarılacağı aşamaları ile birlikte gösterilmektedir. 
 

1.1.1. Analiz Ünitesinin Yapısı  
 

Oto analizör sistemleri modeline göre birkaç üniteden oluşabilir. Analiz  ünitesi test ve 

analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği ana sistem ünitesidir.  

    

Resim 1.1: Biyokimya ve elisa oto analizörlerinin analiz üniteleri 

Bazı cihazlarda sistem tek parçadan oluşabilir. Yani analiz ünitesi ve kontrol 

bilgisayarı bir arada olabilir. Ancak genelde analiz ünitesi tamamen ayrı bir birimdir. 
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Resim 1.2: Hormon oto analizörlerinin analiz üniteleri 

Analiz üniteleri analizörün tipine ve kapasitesine bağlı olarak farklı boyutlarda 

olabilir. Düşük kapasiteli cihazlar, masaüstü analizörlerin analiz üniteleri, masaüstüne 

konacak şekilde tasarlanmışlardır. Yüksek kapasiteli cihazlar boyut olarak daha büyüktür ve 

doğrudan zemine yerleştirilir. 

 

Resim 1.3: Analiz ve kontrol üniteleri bir arada olan bir oto analizör cihazı 

1.1.2. Analiz Ünitesi Taşıma Aparatları, Takılma Noktaları ve Montajı 
 

Cihazlar genelde ahşaptan yapılmış taşıma sandıklar içinde nakledilir. Bu sandıklar 

cihazı taşıma sırasında meydana gelebilecek olumsuz dış etkilerden koruyacak özelliklere 

sahip olup cihazlar bu sandıklara uygun bir şekilde sabitlenmiştir. Cihazlar kurulum 

yerlerinde, kurulum el kitaplarında belirtilen şekilde sandıklarından çıkarılır. Taşıma 

sırasında cihazın ağırlığına bağlı olarak yardımcı kaldırma taşıma araçları, vinçler ve 

kaldıraçlar kullanılabilir. Bu araçların kullanılabilmesi için cihazların alt kısmında uygun 

boşluklar ve destekler bulunur. Altında tekerlek olmayan ağır cihazlar genelde palet üzerine 

monte edilmiş olarak gelir.  
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Çizim 1.2: Palet üzerine monte edilmiş analizör cihazı 

Taşıma sırasında cihazın kolayca taşınması için ağırlığına göre yeterli personel 

sağlanmalıdır. Eğer analiz ünitesinin ağırlığı çok fazla ise taşınmaları için cihazın kaldırılıp 

taşınmasını kolaylaştıran taşıma kolları (genelde boru şeklinde) gibi özel aparatlara sahip 

olabilir. Borular cihazın alt kısmında bulunan yuvalara takılarak cihaz daha kolay taşınabilir. 

Ancak genelde cihazların alt kısmında tekerlekler bulunur. 
 

Bunlar genelde boru şeklinde olur. Bu borular, cihaz üzerinde özel olarak hazırlanmış 

yuvalara takılır. Böylelikle cihaz çok daha kolay, emniyetli ve güvenli bir şekilde taşınabilir. 

Eğer cihaz, taşıma işlemi sırasında kullanılan aparatlara sahip ise bunların cihaza takılması 

ve kullanılması ile ilgili detaylı bilgi cihazın kurulum kitabında bulunabilir.  
 

1.1.3. Montaj İçin Kullanılan El Takımları 
 

Cihaz montajında tornavida ve anahtar takımları kullanılır. Cihazın sandığından ve 

paletinden ayrılması işleminde  cıvata ve somunların türüne göre uygun tornavida ve 

anahtarlar kullanılmalıdır.  
 

Ünitelerin elektriksel ve diğer bağlantıları için de uygun tornavida ve anahtarlar 

kullanılır. Kurulum el kitaplarında belirtilen (installation manual) kurulumda ihtiyaç duyulan 

gerekli el takımları önceden hazırlanmalıdır. Standart bir servis çantası montaj işlemi 

sırasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü alet ve el takımlarını bulundurmalıdır (Montaj 

sırasında kullanılabilecek el takımları ve daha ayrıntılı bilgi için “El ve Güç Aletleri 

Modülü”ne bakınız). 
 

1.1.4. Analiz Ünitesinde Hareketi Sağlayan Tekerlekler ve Çeşitleri 
 

Oto analizör cihazlarının alt kısımlarında kolaylıkla hareket ettirilmelerini sağlayan 

hareketli tekerleklerin sayısı ve özellikleri cihazın ağırlığına göre değişebilir. Cihazın dört alt 

köşesinde, kenarları boyunca ve orta kısımlarında bulunabilir. Ağır ve büyük cihazlarda bu 

tekerlekrin sayısı daha fazla olmaktadır. 
 

Bu tekerleklerin yapısı oldukça basittir. Yapıları sağlamdır. Çelik, plastik ve kauçuk 

gibi malzemeler kullanılarak üretilir. Bu tekerleklerin dış kısımları yumuşak malzemelerden 

veya tamamen çelikten yapılabilir. Zemine zarar vermediği için genelde dış tekerlek 

kısımları plastik kauçuk gibi malzemelerden yapılmış olanlar kullanılır. 
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Resim 1.4: Hareket tekerlekleri 

Bu tekerlekler rahatlıkla her yöne dönecek şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca istenildiği 

zaman dönmemeleri için fren sistemlerine sahiptir. Cihaz istenilen pozisyona getirildikten 

sonra bu frenlerle pozisyonu sabitlenir. 
 

Bazı tekerlek sistemlerinde cihazın terazilenmesi için seviye ayar sistemleri de vardır. 

Bunlar bir cıvata-somundan ibarettir. Cıvata döndürülerek istenilen seviye ayarlanabilir. 
 

 

Resim 1.5: Oto analizörün alt kısmında bulunan tekerleklerin bir bölümü 

 

Resim 1.6: Seviye ayarlama aparatlı tekerlekler 

Oto analizörün analiz ünitesi istenilen pozisyona getirildikten sonra bu vidalar uygun 

yönde döndürülerek tekerleklerin yerle bağlantısı kesilir. Bu şekilde hem cihaz sabitlenmiş 

hem de düz olmayan zeminlerde terazilenmesi sağlanmış olur. 
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Resim 1.7: Sabitleme vidalı tekerlek ve bağımsız sabitleme sistemi 

1.1.5. Tekerlek Takılma Noktaları ve Montajı 
 

Özellikle büyük, ağır ve bu nedenle hareket ettirilmeleri güç olan oto analizör 

cihazlarının hareketini sağlayan tekerlekler genel olarak fabrikada monte edilmiş olarak 

gelirler. Daha sonradan monte edilmelerine gerek olmaz. Tekerlekler cihazın alt kısmındadır. 

Sökülüp takılması için cihazın uygun bir sistemle kaldırılarak sökülecek tekerin serbest 

kalması sağlanmalıdır.  
 

Tekerlekler, dört köşesinde bulunan deliklerden geçen cıvataların cihaz gövdesinin 

özel yerlerinde bulunan cıvata deliklerine vidalanması ile monte edilir. Eğer ayrı olarak 

geldiyse  öncelikle servis ve kurulum el kitaplarından bu işlemin nasıl yapılacağı ile ilgili 

bölümler okunup anlaşılmalı ve daha sonrada belirtilen işlem sırasına uygun olarak 

tekerleklerin montajı yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Oto analizörlerinde analiz ünitesinin montajını yapmak için gerekli ön hazırlıkları 

tamamlayarak cihazı kurulacağı yere emniyetli bir şekilde naklediniz.  
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Oto analizör servis el kitabından cihazın 

montajı ile ilgili bölümü bularak okuyunuz. 

 Teknik servis el kitaplarındaki 

talimatlara uyunuz. 

 Montaj işleminde kullanılacak el aletlerini 

belirleyiniz. 

 Mutlaka uygun el aletlerini kullanınız. 

 İş güvenliği tedbirlerini gözden geçirerek 

gerekli tedbirleri alınız.   

 Gerekiyorsa antistatik bilezik takınız.  

 Analiz ünitesini uygun bir şekilde 

ambalajından çıkarınız. 

 Sandıktan çıkarmadan kurulum 

kitabındaki şekil ve direktifleri  

okuyunuz. 

 Cihazı kutusundan çıkardıktan sonra fiziksel 

kontrolünü yapınız.  

 Bir proplem (hatalı ise veya kırıksa)  

varsa ilgili kişileri derhâl haberdar 

ediniz. 

 Cihazı tekerlekleri yardımı ile istenilen yere 

hareket ettiriniz. 

 Tekerleklerin fren sistemi varsa boşa 

alınız. 

 Cihazı sabitleyip dengelemesini yapınız.  Cihazın altında bulunan seviye 

aparatlarını kullanınız. 

 Montaj formu oluşturarak ilgili yerleri 

doldurunuz.  

 Yazıların okunaklı 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. Servis dokümanlarından ilgili bölümü bulabildiniz mi?   

2. Montaj için kullacağınız el aletlerini belirlediniz mi?   

3. Gerekli iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

4. Analiz ünitesini ambalajından çıkarabildiniz mi?   

5. Fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   
6. Cihazı istenilen yere hareket ettirebildiniz mi?   
7. Cihazı dengeli bir şekilde sabitleyebildiniz mi?   
8. Montaj formunun ilgili yerlerini 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 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Analiz ünitesi …….. işlemlerininin gerçekleştirildiği ana sistem ünitesidir. 
 

2. Analizör cihazının kutusundan çıkarılarak montaja başlanmasından önce 

cihazın……………….. el kitabı mutlaka okunmalıdır. 
 

3. Cihaz kutusunda çıkarıldıktan sonra …………. üzerinde istenildiği şekilde hareket 

ettirilebilir. 
 

4. Standart bir ………….. montaj işlemi sırasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü alet ve 

el takımlarını bulundurmalıdır. 
 

5. Oto analizörün analiz ünitesi istenilen pozisyona getirildikten sonra ……………… ile 

pozisyonları sabitlenir. 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

6. (   ) Elektrostatik boşalma nedeni ile cihazın hassas elektronik 

devrelerininarızalanmasını önlemek için servis işlemleri sırasında toprağa bağlanmış 

elektrostatik bilezik bileğe takılı olmalıdır. 

 

7. (   ) Oto analizör cihazını hareket ettirebilmek için ilk önce tekerleklerdeki fren 

sistemleri boşa alınmalıdır. 

 

8. (   ) Bazı oto analizör cihazlarında kontrol bilgisayarı/monitörü analiz ünitesinin bir 

parçası şeklinde olabilir. Yani cihaz tek parçadır. 

 

9. (   ) Taşıma sırasında cihazın kolayca taşınması için ağırlığına göre mutlaka yeterli 

sayıda personel sağlanmalıdır. 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

Oto analizör opsiyonel bağlantıların montajını  yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Standart bir PC’nin nasıl kurulduğunu ve bağlantılarının nasıl yapıldığını 

uygulayarak öğreniniz. Bu iş için herhangi bir standart PC bilgisayar 

kullanabilirsiniz. 

 Çevrenizde kullanılan farklı yazıcı türlerinin neler olduğunu araştırınız. 

Kullanıcılarından bu yazıcıları tercih etmelerinin nedenlerini, bu yazıcıların 

avantajları ve dezavantajlarını öğreniniz. 

 İnternet arama motorlarında “Online UPS” veya “kesintisiz güç kaynağı” 

kelimeleri ile bir arama yapınız. Üretici firmalara ait web sayfalarından UPS 

cihazlarının çeşitleri, güçleri ve özellikleri ile ilgili bilgi edininiz. 

 

2. OTO ANALİZÖRLERDE OPSİYONEL 

BAĞLANTILAR 
 

Oto analizör sistemlerinde monitör, yazıcı ve UPS gibi opsiyonel parçalar sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bunlar ile ilgili montajları gerçekleştirebilmek için öncelikle çalışma ve 

bağlantılarını hatırlamak gerekmektedir.  

 

2.1. Monitör Montajı 
 

Oto analizör sistemlerinin diğer bir önemli ünitesi de cihazı kontrol eden programın 

çalıştığı haricî bilgisayar ünitesidir. Bu bilgisayarda (PC) çalışan kontrol yazılımı cihazda 

yapılan her türlü işlemi kontrol eder ve sonuçların görüntülenmesini sağlar. Cihazın 

çalışması sırasında ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler ve ayarlar bu bilgisayar sistemi yardımı ile 

sisteme yüklenir. Analiz ünitesinin yerleştirilmesi tamamlandıktan sonra PC ve monitör 

bağlantıları yapılabilir (“Sistemlerde Arıza Analizi” modülü “Bilgisayar Üniteleri”). 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.1. Oto Analizör Monitörlerinin Montajı 
 

Oto analizör cihazları ile birlikte standart PC’ler kullanılmakta olup bağlantılarının da 

standart PC bağlantılarından bir farkı yoktur. 
 

Bazı cihazlarda kontrol bilgisayarı cihazın analiz ünitesi içine yerleştirilmektedir. 

Bunlarda haricî olarak monitör, klavye, fare ve ağ bağlantılarının yapılması, PC’nin de analiz 

ünitesinin alt dolabına yerleştirilmesi gerekir. Bazı cihazlarda analiz ünitesi ile kontrol 

bilgisayarı tamamen ayrı olup analiz ünitesi ile bilgisayar arasında ethernet veya RS232 seri 

bağlantılardan biri kullanılarak bağlantı yapılmaktadır. 
 

2.1.1.1. Oto Analizörlerinde Monitör  ve Kontrol Ünitesi  Bağlantısı  
 

Oto analizörlerde kullanılan monitörler üç farklı tipte olabilir. Bunlar, CRT 

monitörler, LCD ve “Touch Screen” (dokunmatik) monitörlerdir (Ayrıntılı bilgi için  

“Medikal Monitörler” modülüne bakınız).  Elektronik yapısı nedeni ile LCD monitörler çok 

daha az enerji harcar ve çevreye çok daha az ısı yayar. 

 

LCD ekranlarında elektrik ve data olmak üzere haricî iki bağlantıları vardır. Bu iki 

bağlantı yapılarak kullanılabilir. Monitöre elektrik vermek için bilgisayarlarda kullanılan 

standart enerji kabloları kullanılır. 

 

Monitörün cihaz üzerine nasıl yerleştirileceği kurulum el kitaplarında bulunan 

resimlerden görülebilir. Monitörün yerleştirilmesi cihazdan cihaza farklılıklar 

göstermektedir. Bazı cihazlarda ayrı bir sehpa üzerine, bazı cihazlarda da cihaz üzerine veya 

yan tarafında bulunan bir rafa yerleştirilmektedir. 

 

Resim 2.1: Oto analizör cihazları ve kontrol bilgisayarları 
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2.1.1.2. Kablo Bağlantı Noktaları 

 

Oto analizör cihazlarında başlıca kablo bağlantıları şunlardır:  
 

 Cihazın ana güç besleme bağlantısı: Cihaza elektriksel beslemeyi sağlayan 

bağlantıdır. Topraklamalı, üç telli bağlantı kablosu kullanılmalıdır. 

Topraklamasız iki telli kablolar kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu kablo cihazla 

birlikte sağlanmaktadır. Bağlantı için mutlaka bu kablo kullanılmalıdır. 

 Cihaz ile kontrol PC’si arasındaki data bağlantısı: Oto analizör cihazı ile PC 

arasındaki bağlantı için farklı seçenekler kullanılabilir. Ancak yaygın olarak 

kullanılan başlıca iki bağlantı tipi vardır.  
 

 Seri bağlantı: RS232 portu kullanan sistemlerde cihaz ve PC seri 

bağlantı portları üzerinden uygun tipte seri konnektörlere sahip kablolar 

aracılığı ile bağlanmaktadır. Bunlar, DB9 ve DB25 tipinde konnektörlere 

sahip olabilir.  
 

Seri kablolar farklı uzunluklarda olabilir. Ancak pratikte bu kabloların boyları 5 

metreyi geçmez. Ancak ihtiyaç duyulursa uzun seri kablolar kullanılabilir. Bu kablo cihazla 

birlikte sağlanmaktadır. Bu kabloya ait spesifikasyonlar servis kitapçılarında detaylı bir 

şekilde verilir. Buna göre yaptırılabilir. 
 

 Ethernet bağlantısı: Cihaz ile PC arasındaki bağlantı ethernet kablo ile 

gerçekleştirilebilir. Bazı cihazlarda oto analizör içinde de bir dâhili PC 

bulunmaktadır. Bu dâhilî PC ile haricî yazılımın çalıştığı PC ethernet 

kablosu yardımı ile birbirine bağlanmaktadır. Ethernet kablosunun iki 

ucunda RJ45 konnektörler bulunur. Kullanılacak kablo cihazla birlikte 

sağlanmaktadır. Eğer ihtiyaç duyulursa belirtilen özellikler hazırlanabilir. 

Bu tip kabloların özellikleri servis kitaplarında detaylı bir şekilde verilir.  
 

 LIMS (Laboratory Information Management System) bağlantısı: Oto 

analizör cihazlarında elde edilen test ve analiz sonuçlarının laboratuvar/hastane 

bilgi sistemine aktarılmasında kullanılan bağlantıdır. Bu iş için kullanılacak 

kablo cihazla birlikte sağlanmaktadır. Genellikle seri bir bağlantıdır. Kabloların 

daha derli toplu durması için düzenlenmeleri gerekir. Bu düzenleme için uygun 

plastik kablo bağları kullanılabilir.  
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2.2. Oto Analizörlerinde Yazıcı Montajı 
 

Oto analizörde elde edilen test sonuçlarının kâğıt üzerine yazdırılması için standart 

yazıcı birimleri kullanılır. Yazıcı türünün oto analizörle doğrudan bir ilişkisi genelde yoktur. 

Yazıcı oto analizör cihazını kontrol eden bilgisayara bağlıdır.  Bu nedenle yazıcının bu 

bilgisayar ve üzerinde çalışan programla uyumlu olması gerekir.  

 

Kurulum kitapçıklarında hangi özellikte bir yazıcının kullanılması gerektiği detaylı bir 

şekilde belirtilir. Bu özelliklerde bir yazıcı kullanılmalıdır. 

 

2.2.1. Oto Analizörlerinde Yazıcı Çeşitleri ve Sarf Malzemeleri  
 

Oto analizör cihazlarında kullanılan yazıcılar standart PC yazıcılarıdır. Özel bir yazıcı 

türü kullanılmaz. Bu yazıcıların birçok farklı çeşidi üretilmektedir.Yapıları itibarı ile 

karşılaşılabilecek yazıcı türleri şunlar olacaktır: 

 

 Nokta vuruşlu yazıcılar (dot matrix yazıcılar): Genelde sürekli form kâğıda 

baskı yapar. Oto analizör cihazları ile birlikte oldukça yaygın olarak 

kullanılmakta olan bir yazıcı türüdür. Yazdırma işleminde mürekkep emdirilmiş 

yazdırma şeritleri kullanır. Belli bir kullanımdan sonra bu şeritlerin yenisi ile 

değiştirilmesi gerekir. Kullanılmaları ve bilgisayara bağlanmaları ve birlikte 

kullanılan sarf malzemeleri ile ilgili detaylı bilgi yazıcı kurulum ve kullanım 

kılavuzlarında ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.  

  

Resim 2.2: Oto analizör cihazına bağlı  nokta vuruşlu yazıcı  Çizim 2.1: Nokta vuruşlu 

yazıcının çalışma sistemi 

 Lazer yazıcılar: Lazer yazıcılar, şu ana kadar üretilenler içinde hızlı ve kaliteli 

baskı yapabilen en iyi yazıcılardır. 

 Lazer yazıcının yapısı ve çalışma prensibi:  Yazıcının belleğinde 

oluşturulan sayısal sayfa görünümü, lazer tabancası yardımı ile bir 

silindir (drum) üzerine aktarılır. Silindirin lazer ışınıyla manyetize edilen 

bölümlerine toner yapışır. Bu şekilde, silindire değen kâğıt üzerinde 

istenilen karakter ve grafikler oluşur. 
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Resim 2.3: Lazer yazıcı   Çizim 2.2: Lazer yazıcının çalışma prensibi 

 Mürekkep püskürtmeli yazıcılar: Çok sık olmasa da oto analizör cihazları ile 

birlikte kullanılabilecek bir  yazıcı türüdür. Sıvı mürekkep kâğıt üzerine özel 

mekanizmalar ve düzenekler kullanılarak kontrollü bir şekilde püskürtülerek 

yazdırma işlemi gerçekleştirilir. 

 

Yazıcılarla birlikte kullanılan sarf malzemeleri, kartuşlar, tonerler ve çıktı alınan 

kâğıtlar olup yazıcıyla birlikte kullanılacak sarf malzemelerinin özellikleri, yazıcı kurulum 

ve kullanım kılavuzlarından öğrenilebilir. Bu kartuş ve tonerlerin takılıp sökülmeleri ile ilgili 

bilgilerde yazıcı kurulum ve kullanım kılavuzlarından öğrenilebilir (daha ayrıntılı bilgi için 

“Biyomedikal Cihaz Birimlerine Bakım” ve “Cihaz Dışı Arızalar” modüllerine bakınız.). 

 

Sarf malzemelerin yerleştirilmesi, yazıcıya ait kurulum ve kullanım kılavuzunun ilgili 

bölümlerinde  adım adım resimlerle ve şekillerle birlikte detaylı bir biçimde anlatılmaktadır. 

İşlemler sırasında giysilerin  etrafa dökülecek toz ve mürekkepler ile kirlenmemesi için işlem 

özenli bir şekilde yapılmalıdır. Deneme çıktısı alınarak kontrol işlemi yapılabilir.  
 

2.2.1.1. Bağlantı Noktaları (Portlar)  

 

Yazıcıların oto analizör bilgisayarlarına bağlanmasında kullanılabilecek farklı bağlantı 

noktaları Resim 2.4‘te görülmektedir.  

 

Resim 2.4: Bilgisayar bağlantı portları 

Aynı anda paralel olarak çok fazla sayıda veriyi ileten paralel portlar, nokta vuruşlu ve 

lazer  yazıcıların bilgisayarlara bağlanmasında en çok kullanılan portlardır.  
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Yeni model lazer ve nokta vuruşlu yazıcıların sisteme bağlanmasında yaygın olarak 

kullanılan USB (Universal Serial Bus) portlar dijital cihazlara hızlı bir şekilde veri transfer 

etmek için tasarlanmış bir protokol çerçevesinde, seri olarak bilgi transferi için üretilmiştir.  
 

RS232 standartıyla özdeşleşmiş, birim zamanda bilgilerin ardı ardına iletilmesiyle 

haberleşmenin gerçekleştirildiği seri portlar (RS 232), oto analizörlerin bilgisayarlara 

bağlanmasında (LIMS bağlantılarında) çok yaygın olarak kullanılır. Her portun kendisine 

özel kablosu vardır. Konnektör yapıları birbirlerinden tamamen farklı olduğu için bu konuda 

yanlışlık yapılması oldukça zordur. 
 

Seri, paralel, USB portların elektriksel ve fiziksel özellikleri ile ilgili detaylı bilgiye 

internetten ve bilgisayar alanı modülleri arasında bulunan “Portlar” modülünden ulaşılabilir. 
 

2.3. Oto Analizörlerinde UPS Montajı 
 

UPS (Uninterruptible Power Supply)’ler oto analizörlerde ve diğer elektrikle çalışan 

cihazlarda kesintisiz güç sağlamak için kullanılan cihazlardır. UPS‘ler şebekede bir kesinti 

olması durumunda kendi üzerinde bulunan aküler yardımı ile kendilerine bağlı cihazlara 

kesintisiz olarak elektrik beslemesine devam eder.  
 

Elektronik ekipmanlar; cihazı elektrik kesintileri, voltaj düşmeleri ve voltaj 

düzensizliklerinden korumak için tasarlanmıştır. KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı), şebeke 

voltajındaki küçük dalgalanmaları filtreler ve ekipmanların şebeke hattıyla olan bağlantısını 

dâhilî olarak keserek onları büyük dalgalanmalardan izole eder. KGK, aküsü boşalana veya 

şebeke hattı güvenli düzeylere geri dönene kadar dâhilî aküsüyle sürekli enerji sağlar. 
 

Oto analizörler ve laboratuvarda analiz işlemi yapan tüm cihazların tamamı mutlak bir 

surette UPS’ler üzerinden yapılmalıdır. Kurallarına uygun olarak tesis edilmiş bir UPS cihazı 

elektrik sisteminden kaynaklanabilecek her türlü sorunları yok eder. 

Oto analizör ve diğer hassas laboratuvar cihazlarında elektrik sisteminden 

kaynaklanan sorunların anlaşılması çok kolay olmamaktadır. Yani bir proplem ilk bakışta 

elektrik sistemi ile alakasız görülebilir. Ancak sebebi anlaşılamayan pek çok proplemin 

kaynağını cihazın beslendiği elektrik sistemi oluşturmaktadır. 
 

Tek başına UPS’nin varlığı da proplemi çözmez. UPS’nin uygun kapasitede seçilmiş 

olması ve kurallarına harfiyen uyularak tesis edilmiş olması gerekir. 

 

Resim 2.5: Oto analizörlerde kullanılan UPS cihazları 
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Oto analizör ile kesintisiz çalışmayı sağlamak için cihazın UPS’ye bağlanması 

gereklidir. Bu nedenle oto analizör cihazları kesinlikle doğrudan şebekeye bağlanmaz. 

Mutlaka bir KGK üzerinden beslenir.  
 

2.3.1. Oto Analizörlerinde  Kullanılacak UPS’ ler  ve Bağlantıları 
 

Piyasada  firmalar tarafından üretilen ve pazarlanan farklı UPS cihazları mevcuttur. 

UPS cihazının seçimi oto analizör cihazımızın ihtiyaçlarına göre dikkatli bir şekilde 

yapılmalıdır. Bu seçimi yapabilmek için UPS cihazlarını iyi tanımak gerekir (Daha ayrıntılı 

bilgi için  “Cihaz Dışı Arızalar” modülüne bakınız.).  
 

Oto analizör cihazları ile birlikte kullanılması uygun olan  UPS cihazları online türü 

cihazlardır. Bu cihazlar sizi her türlü şebeke proplemlerinden kurtarır. İhtiyacı olan ideal 

besleme gerilimini sağlar. Bu besleme uygun güçte ve dalga formunda olup her türlü bozucu 

parazitlerden arındırılmış ideal bir formda olacaktır. 
 

Çift çevrimli ( AC/DC ve DC/AC) teknolojisiyle ve sinüs dalga çıkışıyla en gelişmiş 

ve en üst düzey koruma sağlayan KGK sistemidir. AC şebeke gerilimi önce DC (doğru 

akıma)’ye çevrilir sonra da bu DC, sistemin inverteri (sinüs çıkışlı) vasıtasıyla tekrar AC’ ye 

çevrilerek beslenecek sistemlere gönderilir.  
 

İnverter, çalışması için gerekli enerjiyi şebeke geriliminin normal olduğu durumlarda  

akü sisteminden alır. Şebeke geriliminin normal olduğu zamanlarda şarj devresi vasıtasıyla 

sistem aküleri, devamlı şarj edilir ve kesilmeler esnasında hazır olmaları sağlanır. Bu sayede 

şebeke kesilmelerinde aküye geçiş ya da şebekeye dönüş söz konusu değildir (tam 

kesintisiz). 
 

Yalnızca şebekede bir kesilme olması durumunda devreye girerek üzerlerinde bulunan 

aküler yardımı ile Offline UPS (KGK)  cihazlarının oto analizörleri beslemek için 

kullanılması uygun değildir. Zaten bu cihazlar çok yüksek güçlerde üretilmez. Ancak küçük 

laboratuvar cihazları ile birlikte kullanılabilir. 
 

Off-Lıne KGK’ lerin en gelişmiş teknolojisi line-interactive sistemlerdir. Bu sistemler 

şehir şebeke girişini devamlı gözlemleyerek gerilimin sınırlar altına inmesi/üstüne çıkması 

durumlarında otomatik gerilim regülasyonunu (düzenlemesi)  sağlar.  
 

Line-Interactive KGK’ ler fiyat ve performansları açısından off-line ile on-line KGK’ 

lerin arasında yer alır. En önemli özellikleri şebekenin aşırı yükselmesi durumlarında AVR 

(Automatic Voltage Regulation)  sistemlerinden dolayı hemen aküye geçmez. Akü gereksiz 

yere kullanılmaz. Böylece akünün  ömrü uzun olur. Şebeke geriliminin AVR sınırları dışına 

çıkmaları hâlinde aküye geçerek bağlı olan sistemlere enerji sağlar. 
 

KGK’de ihtiyaç duyulacak besleme gücü hesaplandıktan sonra bu konuda üretim 

yapan firmalarla iletişime geçilir. İstenilen gücü sağlayacak güç kaynaklarından biri 

seçilebilir. Bunlar, 400 VA- 2000VA  line interactive, 1 kVA- 3 kVA line interactive; 1 

kVA-15 kVA  on line, 7 kVA-30 kVA  on line, 10 kVA-120 kVA  on line  olabilir.  
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UPS cihazına ait kurulum talimatları ve dikkat edilmesi gereken hususlar cihaza ait 

kurulum ve kullanım kılavuzlarında anlatılmaktadır. Bu nedenle kurulumdan önce bu 

kitapçıklar mutlaka okunmalı, kurulum işlemi bundan sonra yapılmalıdır.  
 

UPS cihazı alındıktan sonra ambalajından çıkarılır.  Cihazın  sağlam ve eksiksiz 

olduğu kontrol edilir. Eğer taşıma sırasında bir hasar meydana gelmiş ise ve bir eksiklik 

varsa ilgili yere bilgi verilmelidir.  
 

KGK için uygun bir yer seçilmelidir. KGK cihazları ağır cihazlardır. Yerleştirildiği 

yerin bu ağırlığı taşıyabilecek sağlamlıkta olması gerekmektedir. KGK’nin konulacağı yerin 

sıcaklık, nem vb. ortam özelliklerinin belirtilen sınırlar içinde olması gerekir. Cihaz çok 

tozlu ve pis yerlere kurulmamalıdır. 

 

Şekil 2.1: UPS cihazlarının kurulum yerinin özelliklerini gösteren etiket 

UPS cihazının çalışacağı yerde havalandırma için yeterli boşluk kalmalıdır. UPS’nin  

yeri hazırlandıktan sonra elektriksel bağlantıları yapılır.  
 

Bazı UPS cihazlarının güç girişi standart bir priz üzerinden kablo ile yapılır. KGK bir 

elektrik kablosu kullanılarak  iki kutuplu, üç telli, topraklı bir prize takılmalıdır. Her türlü 

kablo ekleri ve uzatma kordonu kullanmaktan kaçınılmalı, kablo eksiz olmalıdır. Kablolarda 

yapılan ekler ve uzatma kabloları çok ciddi proplemlere neden olmaktadır. Montaja  fazla 

zaman ayrılması kabloların en uygun bir şekilde ve düzenli olarak bağlanması ile ileride 

yaşanılacak birçok proplemin önüne geçilecektir. 
 

UPS cihazı uygun bir şekilde topraklanmalı, prizden beslenecekse topraklamasının 

düzgün olduğu kontrol edilmelidir. Oto analizör cihazı ve bilgisayarı için aynı ortak 

topraklama hattının kullanılmasına özen gösterilmelidir. Aynı sistemde farklı toprak 

hatlarının kullanılması topraklama ve dolayısı ile cihazın çalışmasında pek çok proplemin 

çıkmasına neden olabilir. 
 

UPS’nin şebeke beslemesi, uygun ölçülerde eksiz bir kablo ile yapılmalıdır. 

Topraklama bağlantısı yapıldıktan sonra topraklama seviyesi avometre ile kontrol 

edilmelidir. 
 

Bağlantı terminallerinin şekli cihazdan cihaza değişebilir. Bağlantılar özel konnektör 

ve klipsler kullanılarak da yapılabilir. Küçük cihazlarda cihazla birlikte sağlanan hazır güç 

kordonları ile tüm bağlantılar yapılabilir. Ayrıca bir kablo çalışmasına gerek kalmaz. 
 

UPS cihazı şebekeye bağlandıktan sonra cihaz açılarak akülerinin şarz olması için  bir 

süre beklenmelidir. Akülerin şarz durumu USP’nin ön panelindeki ekranlardan görülebilir. 
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UPS‘nin her türlü kurulum işlemi tamamlanıp gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 

çıkışından alınan gerilim ile oto analizör cihazı beslenebilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Oto analizör cihazının mönitör montajından sonra kontrol bilgisayarının montajını 

yaparak cihazla birlikte çalışmaya hazır  hâle getiriniz.  
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Oto analizör servis el kitabından cihazın PC 

monitör montajı ile ilgili bölümlerini 

bularak okuyunuz. 

 Servis kitaplarında “Analyzer 

Installation Setup” bölümlerinde 

bulabilirsiniz. 

 Gerekli iş güvenliği tedbirlerini alınız.  Montaj işlemi sırasında cihazın 

elektriğini kesiniz. 

 Talimatlara uygun bir şekilde PC-Monitör 

ünitesinin montajını yapınız.    

 Monitör ünitesinin cihaz üzerine monte 

edilebildiğini veya   ayrı bir birim 

olarak bulunabildiğini hatırlayınız.  

 PC bağlantı kablolarını uygun bir şekilde 

takınız.  

 Cihaz ile PC arasındaki bağlantıları yapınız. 

 Kablo konnektörleri herhangi bir 

zorlama olmaksızın rahatlıkla 

yuvalarına takılır. Konnektörleri uygun 

şekilde takınız. 

 Tüm bağlantıları tamamlayınız.  Yapılan bağlatıların tam ve düzgün bir 

şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 

 Kobloları kablo bağları kullanarak 

düzenleyiniz. 

 Kabloların en uygun şekilde 

düzenlenmesinin birçok proplemi 

önlediğini unutmayınız. 

 Montaj formunun ilgili yerlerini 

doldurunuz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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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. Servis dokümanlarından ilgili bölümü bulabildiniz mi?   

2. Gerekli iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

3. Talimatlara uygun olarak PC-Monitör montajını yapabildiniz mi?   

4. Cihaz ile PC arasındaki bağlantı kablosunu takabildiniz mi?   

5. Bağlantıları tamamlayıp düzgün olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

6. Kabloları kablo bağı kullanarak düzenlediniz mi?   

7. Montaj formunun ilgili yerlerini doldurdunuz mu?   
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Oto analizörden elde edilen test sonuçlarının yazdırılması için gereken yazıcı 

ünitesinin  montajını yaparak deneme çıktısı alınız.  
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Oto analizör servis el kitabından yazıcı 

montajı talimatlarını bulup okuyunuz. 

 Servis kitaplarında “Printer Setup-  

Installation Setup” bölümlerine 

bakınız. 

 İş güvenliği tedbirlerine dikkat ederek 

yazıcıyı yerine yerleştiriniz. 

 İş güvenliği tedbirlerini alınız.  

 

 Yazıcının elektrik ve bilgisayar 

bağlantılarını yapınız.   

 Hasar görmemelerine dikkat ediniz. 

 Yazıcının kartuşunu kontrol ediniz. Yeteri 

miktarda kâğıt yükleyiniz. 

 Kartuşla kâğıt arasında boşluk 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Yazıcı için bilgisayara gerekli yazılımları, 

sürücüleri yükleyiniz.  

 Gerekli yazılımların yazıcı ile birlikte 

geldiğini unutmayınız. 

 Deneme çıktısı alarak işlemi tamamlayınız.  Çıktının düzgün olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Montaj formunun ilgili yerlerini 

doldurunuz.  

 

 

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. Servis dokümanlarından ilgili bölümü bulabildiniz mi?   

2. Yazıcıyı belirtilen şekilde yerleştirebildiniz mi?   

3. Yazıcının elektrik ve bilgisayar bağlantılarını yapabildiniz mi?   

4. Yazıcı kartuşunu ve kâğıt olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

5. Yazıcı için gerekli sürücüleri ve yazılımları kontrol ettiniz mi?   
6. Deneme çıktısını başarılı bir şekilde alabildiniz mi?   
7. Montaj formunun ilgili yerlerini doldurdunuz mu?   
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Oto analizör cihazı için uygun UPS  cihazını seçerek montajını gerçekleştiriniz.  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Oto analizör cihazının elektriksel besleme 

özelliklerine uygun bir UPS cihazı seçiniz. 

 Bu değerlerin cihazın arka 

kısmındaki etiketlerde 

bulunduğunu hatırlayınız. 

 UPS cihazının kurulması için uygun bir yer 

belirleyiniz. 

 Serin nemsiz bir ortam seçiniz. 

 UPS cihazını emniyetli bir şekilde yerine 

naklediniz. 

 Taşıma sırasında çok dikkatli 

olunuz. 

 UPS cihazına ait dokümanlardan kurulumu ile 

ilgili talimatları okuyunuz. 

 Kurulum talimatlarına uyunuz. 

 Elektrik iş güvenliği tedbirlerini alınız.  Dikkatli olunuz. 

 UPS cihazının elektriksel bağlantılarını yaparak 

kontrol ediniz. 

 Bağlantıların kurallarına uygun 

olmasına dikkat ediniz. 

 UPS cihazı bağlantılarının ve montajının 

talimatlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını 

kontrol ediniz. 

 Kurallara uyunuz. 

 UPS cihazına elektrik vererek düzgün çalışıp 

çalışmadığını kontrol ediniz. 

 Cihazın ön paneline bakılmalıdır. 

 Oto analizör cihazını UPS cihazına bağlayınız.  

 Gerekli elektriksel ve fiziksel kontrolleri yapınız.  Sistemi çalıştırarak bakılmalıdır. 

 Montaj formunda ilgili yerleri doldurunuz.  
 

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. Oto analizör cihazına uygun UPS cihazını belirleyebildiniz mi?   

2. UPS cihazının kurulacağı uygun bir yer belirleyebildiniz mi?   

3. UPS cihazı için uygun bir yer belirleyebildiniz mi?   

4. UPS cihazınına ait dokümanlardan kurulumu ile ilgili bölümleri 

okudunuz mu? 

  

5. Gerekli elektrik iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

6. UPS cihazının elektriksel bağlantılarını yapabildiniz mi?   

7. UPS bağlantılarının kurallara uygun  yapılıp yapılmadığını 

kontrol ettiniz mi? 

  

8. UPS cihazına enerji vererek çalıştırabildiniz mi?   

9. Oto analizör cihazının elektrik beslemesini UPS’ye 

bağlayabildiniz mi? 

  

10. Son  elektriksel ve fiziksel kontrolleri yaptınız mı?   

11. Montaj formunun ilgili yerlerini 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 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Oto analizör cihazının çalışması …..…….. tarafından kontrol edilir. 
 

2. Oto analizör analiz ünitesi ile kontrol bilgisayarı arasındaki bağlantı için genellikle   

………………. bağlantı kullanılır. 
 

3. Oto analizör cihazları ile birlikte ……… ve  ……….. monitörler kullanılır. 
 

4. Seri bağlantı konnektörleri ……. ve …….. tipi konnektörlere sahiptir. 
 

5. Oto analizörden elde edilen analiz sonuçlarının laboratuvar/hastane bilgi sistemine 

aktarılmasında ……….. bağlantısı kullanılır. 
 

6. Analiz ünitesi …….. işlemlerininin gerçekleştirildiği ana sistem ünitesidir. 
 

7. Cihaz kutusundan çıkarıldıktan sonra …………. üzerinde istenildiği şekilde hareket 

ettirilebilir. 
 

8. Oto analizörün analiz ünitesi istenilen pozisyona getirildikten sonra ……………… ile 

pozisyonları sabitlenir. 
 

9. Nokta vuruşlu yazıcılar ………form kâğıda baskı yapar. 
 

10. Nokta vuruşlu yazıcıların baskı kaliteleri ………….tür. 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

11. (   ) Oto analizör cihazları ile birlikte kullanılan yazıcılar standart PC yazıcılarıdır. 

Herhangi farklı bir özellikleri yoktur. 

 

12. (   ) Oto analizör çıktıları cihaz üzerinde bulunan termal yazıcılardan alınır. 

 

13. (   ) Oto analizörün ana ünitesinde veya ayrı bir birim olarak olsa da kontrol 

bilgisayarının bağlantıları standart PC bağlantılarının aynısıdır. 

 

14. (   ) Oto analizör cihazları ile birlikte standart LCD ve CRT monitörler kullanılır. LCD 

monitörler daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

15. (   ) UPS cihazları oto analizörlere kesintisiz güç sağlamak için kullanılır. 

 

16. (   ) Oto analizör cihazları ile genellikle Off-Line UPS cihazları kullanılır. 

 

17. (   ) UPS cihazlarının tipik çalışma ortamı sıcaklığı 0-40 ºC arasındadır. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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18. (   ) UPS cihazlarının kurulduğu yer cihazın üreteceği ısı sonucu aşırı ısınma olmaması 

için yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde olmalıdır. 
 

19. (   ) PS cihazının topraklaması ile oto analizörün topraklaması farklı olmalıdır. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

 

Oto analizörlerinde tepsilerin montajını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Oto analizör üreticisi firmaların web sayfalarına girerek ürettikleri cihazların 

numune ve reaktif sistemleri ile ilgili bölümlerini inceleyiniz. Ne tür numune ve 

reaktif tepsileri kullanıldığını görünüz.  

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.  

 

3. OTO ANALİZÖRLERİNDE TEPSİLERİN 

MONTAJI 
 

3.1. Oto Analizörü Tepsileri 
 

Oto analizör cihazlarında reaktiflerin, numunelerin ve reaksiyonun gerçekleştiği 

kapların bulunduğu bölümler tepsi (tray) olarak adlandırılır.  
 

Tepsilerin dairesel formda olduğu ve döndükleri sistemlerde bu bölüme karusel 

(carrusel) denir. Tepsiler cihazın çalışma sistemine göre farklı biçimlerde ve yerlerde dizayn 

edilmiş olabilir.  
 

Oto analizör cihazlarında başlıca üç farklı tepsi bulunur. Bunlar numune, reaktif ve 

reaksiyon tepsileridir. Aynı oto analizör cihazında cihazın boyutuna ve hızına bağlı olarak bu 

tepsilerden fazla sayıda olabilir. 
 

Aynı tür oto analizör cihazlarında tepsilerin yapısı ve işleyişi tüm oto analizör 

cihazlarında hemen hemen aynıdır. Üreticilerin ürünlerinde bazı farklılıklar görülmesine 

rağmen tüm biyokimya oto analizörlerinin tepsi yapıları birbirine benzer tarzdadır. Ancak bir 

elisa oto analizöründe bulunan numune, reaktif ve reaksiyon sistemleri biyokimya 

cihazlarına göre çok daha farklı olabilir. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Tepsi yapıları, görevleri ve çalışma sistemleri aşağıda verilmiştir. 

 

Resim 3.1: Bir biyokimya oto analizöründe tepsiler 

 

Resim 3.2: Bir biyokimya oto analizöründe tepsilerin üstten görünüşü 

3.1.1. Reaksiyon Tepsileri 
 

Oto analizör cihazlarında numune ve reaktiflerin karıştırılması ile  meydana gelen 

kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği kapların bulunduğu bölümdür. Reaksiyon tepsisi 

üzerinde numune ve reaktiflerin birleşerek reaksiyona girdiği minik reaksiyon küvetleri 

bulunur.  

 

Resim 3.3: Oto analizörün reaksiyon tepsisi 
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Reaksiyon tepsilerinin yeri ve şekli cihazdan cihaza farklılıklar gösterebilir. Ancak 

temel prensipler değişmez. Tüm cihazlarda reaksiyon tepsisinin görevi aynıdır.  
 

Reaksiyon tepsileri bazı cihazlarda sabit, fabrikada monte edilmiş olarak gelebilir. 

Kurulum sırasında yapılması gereken, küvetleri yerleştirmek olacaktır. Bazı cihazlarda ise 

reaksiyon tepsisi küvetlerin takılması için çıkarılır. Küvetler yerleştirildikten sonra bir bütün 

olarak yerine monte edilir.  
 

Bu sistem genellikle biyokimya oto analizörlerinde kullanılan bir sistemdir. Hormon, 

elisa gibi diğer oto analizörlerde reaksiyon işlemi tek kullanımlık özel küvetlerde   

gerçekleşir. Bu cihazlarda küvetlerin yönetimi cihaz tarafından tamamen otomatik olarak 

yapılır. Kullanılıp işi biten küvetler atılır ve bir daha kullanılmaz. 

  

Resim 3.4: Kuvartz reaksiyon küvetlerinin 

tepsiye yerleştirilmesi 

Resim 3.5: Reaksiyon tepsisi ve sabitleme 

cıvataları 
 

Biyokimya cihazlarında reaksiyon küvetlerinin montaj işleminin tam olarak nasıl 

yapılacağı cihaza ait teknik dokümanlarda detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu işlemi 

yapmadan önce teknik servis dokümanlarından ilgili bölüme göz atılmalıdır. 
 

Reaksiyonların gerçekleştiği küvetlerin şekli cihazdan cihaza farklı olabilir. 

Küvetlerin tepsiye yerleştirilmeleri oldukça basittir. Küvetler tek tek veya gruplar hâlinde 

bulunabilir. Bu küvetler tepsiye yerleştirilir ve sonra sabitleme için kullanılan bir aparatla 

sabitlenir. 

    

Resim 3.6: Permanent (kalıcı) küvetler 

Oto analizör cihazları reaksiyon küvetleri kullanım şekline göre iki kısımda 

incelenebilir. 
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3.1.1.1. Küvet Yıkamalı Sistemler 
 

Aynı reaksiyon küvetleri yıkanmak sureti ile sürekli kullanılır. Reaksiyon tepsisinde 

işlemi biten küvetlerin yıkama işlemini gerçekleştiren bir küvet yıkama istasyonu bulunur. 

Okuma işlemi tamamlanarak işi biten küvetler bu istasyonda yıkanarak bir sonraki 

reaksiyona hazır hâle gelir. 

 

Resim 3.7: Küvet yıkama istasyonu 

Küvet yıkama istasyonunun birden fazla aşaması vardır. Küvetlerdeki atıkları emen, 

küvetlere yıkama solüsyonu veren-emen ve küvetlerin kurumasını gerçekleştiren uçlar 

vardır. 

 

Şekil 3.1: Yıkama istasyonununda bulunan aşamalar 

Yıkama istasyonunun ilk aşamasında okuma işlemi tamamlanan küvetlerde arta kalan 

reaksiyon atıkları emilir. İkinci ve üçüncü aşamalarda küvetlere yıkama solüsyonu verip 

bunu emer. Bu işlem için kullanılan uçların sayısı cihazdan cihaza farklılıklar gösterebilir. 
 

Son aşamada ucunda bir kurutma bloğu bulunan ve sürekli olarak emme yapan bir uç 

ile küvetlerdeki son sıvı kalıntıları emilerek kurutma işlemi tamamlanır. Küvetlerde kalan 

nem reaksiyon tepsisinin  sıcaklığı sayesinde uçup gider. 
 

S4 

D3 Atıkların emilmesi 

Solüsyon verme 

Solüsyon emme 

 Kurutma bloğu 

S1 S2 S3 S5 

D1 D2 D4 

B 
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Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra küvetlerin tam olarak temiz olup olmadıkları 

kontrol edilir. Temiz olan küvetler tekrar kullanılır. 
 

Küvetlerin temizlik kontrolü fotometrik olarak yapılır. Fotometre ile boş küvetlerin 

absorbansları okunur. Absorbans değeri belirli bir limitin üzerinde olan küvetler kirli olarak 

işaretlenir ve kullanılmaz. Kurutma sisteminde yıkama solüsyonlarını basan ve emen 

pompalar bulunur. 

  

Resim 3.8: Küvet yıkama istasyonları 

Yıkama istasyonunda bulunan aşamaların, uçların sayısı cihazdan cihaza farklılıklar 

gösterebilir. Ancak sistemlerin temel çalışma prensipleri aynıdır. Birbirlerine çok benzer. 

Cihazın hızına ve kalitesine göre yıkama istasyonu daha karmaşık bir yapıya sahip olabilir.  
 

Biyokimya oto analizörlerin birçoğunda yukarıda anlatılan küvet yıkama sistemleri 

kullanılır.  
 

3.1.1.2. Tek Kullanımlık Küvet Kullanan Sistemler 
 

Oto analizör cihazlarının bazıları  her test için tek kullanımlık küvetleri kullanır. Bu 

cihazlarda numune ve reaktif reaksiyon küvetine pipetlenip okuma işlemi tamamlandıktan 

sonra küvet bir daha kullanılmaz. Kısacası bu cihazlarda tek kullanımlık disposzıbıl küvetler 

kullanılır. 

 

Tek kullanımlık küvetlerin reaksiyon tepsisine yüklenip boşaltılması otomatik olarak 

gerçekleştirilir. Cihaz, çalışması boyunca özel bölmesine konan küvetleri otomatik küvet 

yükleme sistemi ile yükler ve işi bitenleri de atar. 

Bu sistem bazı biyokimya oto analizörlerinde ve hormon oto analizörlerinde kullanılan 

bir sitemdir. Özellikle hormon oto analizörleri her test için ayrı bir reaksiyon kabı kullanır. 
 

Tek kullanımlık küvet kullanan cihazların avantajı komplex küvet yıkama sistemlerine 

sahip olmamalarıdır. Tek kullanımlık küvetler sayesinde aynı küvette birçok farklı 

reaksiyonların gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkabilecek kirlenmenin (kontaminasyon) test 

sonuçlarını etkilemesinin önüne geçilmiş olur. 
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Resim 3.9: Tek kullanımlık küvetlerin cihaza 

yüklenmesi 

Resim 3.10: Tek kullanımlık küvetler 

Çalışmanın başlangıcında belirli sayıda küvet cihaza yüklenir ve cihaz çalışmaya 

başlar. Cihazda yeterli küvet yoksa cihaz gerekli uyarı mesajlarını vererek ilave küvet 

yüklemeye izin verir. Bu şekilde kesintisiz olarak çalışma devam eder. 

 

Küvet yükleme sisteminin görevi, küvetleri cihaza yükleyip işi bitenleri de atmaktır.  

Farklı küvet yükleyici dizaynları ile karşılaşılabilir. Ancak akıldan çıkarılmaması 

gereken, tüm bu sistemlerin bilinen temel mekanik, elektrik, elektronik vb. sistemlerin bir 

araya getirilmesinden oluştuklarıdır. 

 

Çizim 3.1: Küvet yüklemeli sistemin çalışması 

Reaksiyon tepsileri belirli sıcaklık değerlerinde çalışacak şekilde dizayn edilmişlerdir. 

Reaksiyon tepsisinin sıcaklığı programlanan değerde sabit kalır. Bu sıcaklık değeri genel 

olarak 37 °C’dir. Reaksiyon tepsisinin sıcaklığı elektronik olarak sürekli kontrol edilerek 37 

derecede sabit tutulur.  
 

Reaksiyon tepsisinin ısıtılması için elektronik olarak çok hassas bir şekilde kontrol 

edilen ısıtma sistemleri vardır. En yaygın kullanılan sistem kuru hava inkübatörlü 

sistemlerdir. Bu sistemler de ısıtıcılardan elde edilen sıcaklık fanlar yardımı ile reaksiyon 
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tepsisi içinde sirküle ettirilir. Isıtıcıların çalışması da elektronik olarak kontrol edilerek 

reaksiyon bölümünün sıcaklığı sabitlenmiş olur. 
 

Bazı sistemlerde ise reaksiyon tepsisi altına yerleştirilen ve elektronik olarak kontrol 

edilen ısıtıcılar yardımı ile istenilen reaksiyon sıcaklığı elde edilir. 
 

Reaksiyon tepsisi üzerinde genellikle bir kapak bulunur. Bunun amacı tepsinin 

sıcaklığının sabitlenmesine yardımcı olmaktır. Cihazın çalışması sırasında bu kapak, kapalı 

tutulmak zorundadır.  
 

Reaksiyon tepsisi kısmında bulunan bir diğer modül de mikserdir. Numune ve 

reaktifler reaksiyon küvetlerine konduktan sonra iyice karışmaları için mikser tarafından 

karıştırılır.  

  

Resim 3.11: Mikser(karıştırıcı) birimleri 

İşlevi aynı olmakla birlikte birkaç farklı türde mikserle karşılaşabilirsiniz. Mikser ucu 

özel olarak şekillendirilmiş dönen bir milden ibarettir. Bu uç bir propun ucuna da konmuş 

olabilir. Bu uç küvetin içine girer ve kısa bir süre döner sonra tekrar çıkar. Bu şekilde 

numune ve reaktifler iyice karıştırılmış olur. 
 

Hormon oto analizörlerinde reaksiyonlar tek kullanımlık özel kaplarda gerçekleştirilir. 

Cihazın ilgili bölümüne yerleştirilen kaplar cihaz tarafından otomatik olarak anılır ve işlemi 

tamamlandığında atılır. 

  

Resim 3.12: Masaüstü hormon oto analizörü Resim 3.13: Hormon cihazında kullanılan 

reaksiyon kapları 

Elisa oto analizörlerinde reaksiyonlar küçük kuyucuklarda (elisa well) gerçekleşir. Bu 

kuyucuklar stripler ve plakalar olarak gruplandırılmıştır. Bu kuyucuklar da tek 
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kullanımlıktır. Her test için bir kuyucuk kullanılır ve atılır. Elisa yöntemi ile çalışan 

analizörlerde de reaksiyon işleminin belirli aşamalarının gerçekleştiği sıcaklık kontrollü 

inkübatör bölümleri bulunur. 

 

İnkübatörün görevi, elisa testinin gerçekleştirildiği elisa plaklarının 37 derece sabit 

sıcaklıkta istenilen sürede bekletmektir. Eğer laboratuvar analizlerinde kullanılan test 

yöntemlerininin yapılışını bilinirse bu sistemler de kolayca anlaşılabilir. 

  

Resim 3.14: Elisa oto analizörü üzerinde 

elisa plakaları (plates) 
Resim 3.15: Elisa oto analizörü 

 

Elisa oto analizörleri kapasitelerine göre farklı sayıda plaka ile aynı anda çalışabilir. 

1,2,3,4… plaka ile aynı anda çalışan cihazlar vardır. 
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3.1.2. Numune Tepsileri 
 

Testleri yapılacak numune tüplerinin yerleştirildiği bölümdür. Test edilmek istenilen 

hasta numunelerini (serum)  bulunduran tüpler bu bölüme yüklenir. 
 

Cihazın kalibrasyonunda kullanılan kalibratör ve kontrol serumları da yine bu 

bölümden cihaza yüklenir. 
 

Bazı cihazlarda tepsinin belirli bir bölümü kalibratör ve kontrollere ayrılmış olabilir. 

Bu numuneler daima bu bölümdeki sabit yerlerine konur.  
 

Tepsilerle ilgili olarak özel bir montaj işlemi genellikle olmaz. Numune tepsileri 

segment ve raklarının yüklenmesi ile ilgili olarak teknik servis kitaplarından gerekli bilgiler 

alınabilir.  
 

Numune tepsisi veya tepsi üzerine konan segmentler ve raklar kullanılmadan önce 

numune tüpeleri ile birlikte cihaza yüklenir. 

  

Resim 3.16: Numune tepsisi 

   

Resim 3.17: Numune segmenti, tepsisi ve rakı 

Birçok cihazda numunelerin yüklendiği bir bölüm bulunur. Buradan test edilecek 

numuneler raklara veya segmentlere konarak cihaza verilir. Sonraki işlemler cihaz tarafından 

otomatik olarak yapılır. 
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Resim 3.18: Raklarla numune tüplerinin cihaza yüklenmesi 

Cihaz numuneleri raklarla ve segmentlerle alarak numune tepsisine yükleyip 

çalışabilir ya da bu rakları gerekli yerlere taşıyarak doğrudan bunlar üzerinden de numune 

alma işlemini gerçekleştirebilir. 

  

Resim 3.19: Numunelerin ve kontrollerin cihaza yüklenmesi 

Numunelerin yüklendiği bölümler cihazın çalışma prensibine göre farklı şekillerde 

dizayn edilmiş olabilir. Bazı sistemler hem rak hem tepsileri bir arada kullanabilir. 

Numuneler yüklendikten sonra barkod yardımı ile cihaz tarafından otomatik olarak 

tanımlanabilir. 

  

Resim 3.20: Raklarla numunelerin yüklenmesi 
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Birçok cihazlarda cihaz çalışmaya başladıktan sonra gelen acil testlerin yapılması için 

ayrıca acil numune giriş tepsisi bulunabilir. İşlevleri aynı olmakla birlikte farklı tipte acil 

üniteleri olabilir. 

 

Resim 3.21: Acil (STAT) numune yükleme 

3.1.3. Reaktif Tepsileri 
 

Testlerin yapılmasında kullanılan reaktiflerin konduğu bölümdür. Reaktif tepsilerinin 

yapısı cihazdan cihaza farklı olabilir. Genellikle dairesel bir yapıya sahiptir. Reaktif tepsileri 

ile ilgili özel bir montaj işlemi yoktur. 

   

Resim 3.22: Reaktif tepsileri 

Reaktif tepsilerinin montajı oldukça basit, kolayca yapılabilen bir işlemdir. Reaktif 

tepsisinin üzerinde bir kapak bulunabilir. Bu kapak açılırsa tepsi ve içinde bulunan reaktifler 

görülebilir. Reaktiflerin üzerine yerleştirilen genellikle plastikten yapılmış dairesel teps, 

cihaz üzerindeki yerine konur. 

   

Resim 3.23: Reaktif tepsilerinde reaktiflerin konulduğu yerler 
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Tek yapılması gereken eğer cihaz üzerine gelmedi ise reaktiflerin üzerine konduğu 

plastik konteynerin tutma yerlerinden tutularak tepsiye yerleştirmektir.  
 

Bu işlem yapılırken dikkat edilmesi gereken husus reaktiflerin konduğu bölümün 

tepsiye belirli bir pozisyonda yerleştirilmesidir. Bunu sağlamak için tepsi üzerinde ve 

kapların konduğu parçada birbirine karşılık gelen girinti ve çıkıntılar vardır. 

  

Resim 3.24: Reaktif tepsileri 

Bazı cihazlarda reaktif tepsisi tamamen kapalı olabilir yani dışardan ilk bakışta 

görülmeyebilir. Bu sistemlerde de reaktif tepsilerinin yapısı çok farklı değildir. Özellikle 

elisa oto analizörlerinde reaktiflerin konulduğu tepsi kısmı genel olarak dairesel formatta 

değildir. Bu sistemlerde reaktiflerin konduğu bölüm sabittir, hareket etmez. Reaktifleri çeken 

prop, X-Y eksenindeki hareketi ile programlanan yerdeki reaktif kabından reaktifi çeker. 

  

Resim 3.25: Reaktiflerin raklara ve reaktif tepsisine yüklenmesi 

Bazı büyük sistemlerde reaktifler dolap benzeri raklara yüklenir. Yüksek kapasiteli 

sistemlerde daha fazla reaktifi büyük bidonlarla yüklemek için bu yöntem kullanılmaktadır. 
 

3.1.4. Ek Reaktif Tepsileri 
 

Bazı sistemlerde birden fazla reaktif tepsisi olabilir. Bunun amacı aynı anda daha fazla 

miktarda reaktifi cihaza yüklemektir. Ek reaktif tepsilerinin yapısında hiçbir farklılık yoktur.  
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Resim 3.26: Çift tepsili bir sistemin R1 (Reagent 1) Tepsisi 

Bazı cihazlarda birbirinin aynısı iki tane (R1, R2) reaktif tepsisi bulunur. Bu şekilde 

hem aynı anda yapılabilecek analiz sayısı hem de cihazın hızı artırılmış olur. Reaktif tepsileri 

reaktiflerin bozulmamaları için soğutma sistemine sahiptir. Bu soğutma sistemleri sayesinde 

reaktif tepsilerinin ısısı buzdolabı koşullarında kalır.  
 

Soğutma sistemlerinde soğutma işlemi peltier elemanları ile gerçekleştirilir. 

   

Resim 3.27: Soğutma işlemini yapan peltier elamanları 

Modern elektronik sistemlerde de çok yaygın olarak kullanılan peltier elemanları; 

basit, güvenilir, verimli ve sağlam yapıları nedeni ile oto analizör cihazlarının reaktif tepsisi 

soğutma sistemlerinde en çok kullanılan sistemlerdir. 

  

Resim 3.28: Peltier elemanlarının soğutma işlemi için kullanımı 
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3.2. Oto Analizörlerinde Tepsi Montajı  Talimatları ve Bağlantı 

Şemaları 
 

Oto analizörlerde tepsilerin yerleştirilmesi, montajları ve bunlarla ilgili yapılması 

gereken işlemler cihazdan cihaza farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle bu işlemin tam olarak 

nasıl yapılacağı ile ilgili talimatlar için cihaza ait teknik servis dokümanlarına ve kullanım 

kılavuzlarına bakılmalıdır. 

 

Genellikle yapılması gereken tek işlem, reaktifleri  ve kapların yerleştirileceği gözleri 

üzerinde bulunduran yuvarlak tepsi şeklindeki parçanın cihaz üzerindeki yerine konmasıdır. 

Tepsi, alt kısmında bulunan çıkıntı ve boşluklar birbirine uyacak şekilde yerine konmalıdır.  
 

Teknik servis dokümanlarında tepsilerin montajının ve bağlantılarının nasıl 

yapılacağını gösteren çizimler ve resimler olabilir. Bu resimlerden tepsilerin mekanik sistemi 

ve bağlantıları hakkında ihtiyaç duyulan bilgiler alınabilir. 

 

Bazı arıza durumlarında tepsilerin sökülmesi gerekebilir. Tepsilerde bulunan hareket 

motroları, elektronik sensörler, ısıtma sistemleri vb. modüllerde meydana gelebilecek 

arızaların onarımı için tepsilerin sökülmesi gerekebilir. 

 

Bu durumda ilk yapılması gereken teknik servis dokümanlarında bu işin nasıl 

yapılacağını gösteren bölüme bakılmasıdır. Bazı teknik servis dokümanları bu işlemi 

fotoğraflarla anlatırken bazı dokümanlar işlemler için teknik çizimler kullanabilir. 

 

Çizim 3.2: Reaktif tepsisinin sökümünü gösteren teknik çizim 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Oto analizör tepsilerinin montajını örnek cihaz üzerinde gerçekleştiriniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Reaksiyon, reaktif, numune ve ek tepsiler için 

servis el kitabındaki  tepsi montaj talimatlarına 

bakınız.  

 Servis kitaplarında “Analyzer 

Installation Setup” bölümlerinde 

bulabilirsiniz. 

 İş güvenliği tedbirlerini alınız.  İş güvenliği tedbirlerinizi alınız. 

 Montajını yapacağınız tepsiyi seçip alınız.  

 Seçtiğiniz tepsinin analizör üzerinde 

yerleştirileceği yeri  belirleyiniz. 
 Önce kapakları açınız. 

 Tepsiyi analizör üzerindeki yerine monte 

ediniz. 

 Yerleştirirken uygun şekilde 

koyunuz. 

 Tepsinin sabitlenmesi için gerekli bağlantıları 

yapınız. 
 Bağlantılara dikkat ediniz. 

 Aynı işlemi tüm tepsiler için tekrarlayınız.  

 Fiziksel kontrollerini yapınız. 
 Tepsileri elle çevirerek düzgün 

döndüklerini görünüz. 

 Montaj formunun ilgili yerlerini doldurunuz.   

 

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. Servis el kitabındaki  tepsi montaj talimatlarına baktınız mı?   

2. İş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

3. Montajını yapacağınız tepsiyi seçebildiniz mi?   

4. Seçtiğiniz tepsinin analizör üzerinde yerleştirileceği yeri  

belirleyebildiniz mi? 

  

5. Tepsiyi analizör üzerindeki yerine monte edebildiniz mi?   

6. Tepsinin sabitlenmesi için gerekli bağlantıları yapabildiniz mi?   

7. Aynı işlemi tüm tepsiler için yapabildiniz mi?   

8. Fiziksel kontrollerini yaptınız mı?   

9. Montaj formunun ilgili yerlerini 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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi oto analizör cihazlarında bulunan tepsilerden biri değildir? 

A) Reaksiyon B) Küvet  C) Reaktif  D) Numune 
 

2. Numune ve reaktiflerin birleşerek reaksiyona girdiği tepsi hangisidir? 

A) Sample B) Reaktif  C) Numune  D) Reaksiyon 
 

3. Oto analizörlerde kullanılan kalıcı (permanent) küvetler ne tür malzemeden yapılır? 

A) Quarts(cam) B) Plastik  C) Mika  D) Çelik 
 

4. Küvet yıkamalı sistemlerde küvetlerin temizleme işlemini hangi ünite yapar? 

A) Dedektör   B) Mixersample   C) Küvet yükleyici D) Küvet yıkama ünitesi 
 

5. Reaksiyon tepsisinin sıcaklığı kaç derecedir? 

A) 22 ºC B) Oda sıcaklığı C) 37 ºC  D) 42 ºC 
 

6. Reaksiyon küvetlerine pipetlenen numune ve reaktifler hangi birim tarafından 

karıştırılır? 

A) Reaktif propu B) Numune propu C) Mikser  D) Dedektör 
 

7. Aşağıdaki oto analizör türlerinin hangisinde kalıcı reaksiyon küvetleri kullanılır? 

A) Biyokimya B) Hormon  C) Elisa  D) İdrar 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

8. Testleri yapılacak numuneler ………….tepsisinden oto analizör cihazına yüklenir. 
 

9. Cihaza yüklenen numune tüpleri ……………….otamatik olarak tanımlanabilir. 
 

10. Acil çalışılması gereken numuneler ..…………bölümünden oto analizöre yüklenir. 
 

11. Testlerin yapılmasında kullanılan reaktifler ……………tepsisinden cihaza yüklenir. 
 

12. Reaktif tepsileri reaktiflerin daha uzun süre bozulmadan cihaz üzerinde kalabilmesi 

için ……………. sistemine sahiptir. 
 

13. Reaktif soğutma sistemlerinde soğutma işlemi …………………….ile yapılır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
 

14. (   ) Numune, kontrol ve kalibratörler numune bölümünden cihaza yüklenir. 

 

15. (   ) Büyük cihazlarda birden fazla reaktif tepsisi olabilir. 

 

16. (   ) Numune tepsisi sıcaklığı ısıtma sistemi ile 37 derecede sabitlenir. 

 

17. (   ) Tek kullanımlık küvet kullanan sistemlerde küvetlerin yüklenmesi işlemi küvet 

yükleyici (loader) tarafından otomatik olarak yapılır. 
 

 

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 
 

 

 

 

 

 

Oto analizörlerinde barkod okuyucuların montajını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Market, alışveriş merkezi vb. kasa bulunan yerlerde kullanılan farklı tipdeki 

barkod cihazlarını inceleyerek çalışma sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaya 

çalışınız.  

 Internet arama motorlarında “borkod okuyucu” veya “barcode reader” 

kelimeleri ile arama yapınız. Bulduğunuz sayfaları inceleyiniz.  

 Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla  tartışınız. 

 

4. OTO ANALİZÖRLERİNDE BARKOD 

OKUYUCULARIN MONTAJI 
 

4.1. Oto Analizörü Barkod Okuyucuları 
 

Oto analizör cihazlarında numune ve reaktiflerin otomatik olarak tanımlanması için 

barkod okuyucular kullanılır.  
 

Barkod okuyucular basit olarak bir ışık kaynağı ve barkoddan geri yansıyan ışığı 

elektrik sinyallerine çeviren bir lensten meydana gelir. Işık kaynağı olarak genel olarak lazer 

ışınları veya led lambalar kullanılır. Işık kaynağından belirli bir açıda barkod üzerinden 

gelen ışın, geri yansıyarak okuyucu lense ulaşır. Bu sinyal kodu çözülerek okuma işlemi 

yapılır. 
 

Oto analizör cihazlarında kullanılan barkod okuyucular, çalışma sistemi ve yapıları 

itibari ile günlük hayatta karşılaşılan barkod okuyucularla aynıdır. Cihaz içine monte 

edilebilecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş bir şekilde üretilmişlerdir. Tüm oto analizör 

cihazı tiplerinde numune, reaktif ve sisteme yüklenen diğer bazı sarf malzemelerinin 

tanımlanması işlemleri barkod okuyucular yardımı ile otomatik olarak yapılır. 
 

Barkod okuyucular numune ve reaktiflerin yerleştirildiği bölümlerde bulunur. 

Numune ve reaktifler cihaza yerleştirildiğinde bu barkod okuyucular tarafından otomatik 

olarak tanımlanır. Barkod okuyucuların bazıları cihaz üzerinde sabitlenmişlerdir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.1: Cihaz içine sabitlenen barkod okuyucular 

Bazı oto analizör cihazları ile birlikte  el tipi okuyucular da bulunmaktadır. Cihaza 

numune veya reaktifler yüklenirken bunlara ait bilgilerin okutulması için kullanılır.  

   

Resim 4.2: El ile kullanılan barkod okuyular 

4.1.1. Numune Tepsisi Barkod Okuyucusu 
 

Oto analizör cihazında testleri yapılacak numunelerin bulunduğu barkodlu tüplerin 

tanımlanması için numune tepsisi veya numune raklarının yüklendiği bölümde bir barkod 

okuyucu bulunur. Oto analizör cihazlarında numune tüpleri barkodlu veya barkodsuz olarak 

yüklenebilir. Barkodlu tüpler sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır. Barkodu olmayan 

tüplere ait test ve diğer gerekli bilgilerin elle girilmesi gerekir. 

   

Resim 4.3: Barkodlu numune tüpleri  

Oto analizör cihazında numunelerin tanımlanması için kullanılan barkod okuyucusu 

bazı cihazlarda numune tepsisinin bulunduğu bölümde, bazılarında da numunelerin cihaza 

yüklendiği segmentlerin bulunduğu bölümdedir. Barkod okuyucuyu numune tepsisinin veya 

segmentlerin yüklendiği bölümün kapağı açılarak görülebilir. 
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Numune barkod okuyucular numune sisteminin bir parçasıdır ve cihaz üzerine 

fabrikada monte edilmiş olarak gelir. Bunların sonradan servis amacı ile sökülüp takılması 

gerekebilir. Barkod okuyucuların sisteme bağlantısı özel soketli bir kablo ile yapılır. Bu 

işlemin yapılması ile ilgili detaylı bilgi için cihazın teknik servis kitaplarına bakılmalıdır.   
 

4.1.2. Reaktif Tepsisi Barkod Okuyucusu 
 

Oto analizör cihazlarına yüklenen reaktiflerin ve solüsyonların cihaz tarafından 

otomatik olarak tanımlanması için reaktif tepsilerinde ve reaktiflerin konduğu bölümlerde 

barkod okuyucular bulunur. Reaktif tepsilerinin hepsi için ayrı ve sabit olarak monte edilmiş 

barkod okuyucular bulunur. 
 

Oto analizör cihazına yüklenen reaktifler ve hangi pozisyona yüklendikleri otomatik 

olarak belirlenerek program içinde gerekli işlemler yapılır. Bazı sistemlerde reaktiflere ait 

çok daha fazla bilgi barkodlar yardımı ile sisteme yüklenebilmektedir. Bazı cihazlarda 

reaktif tepsisine ilave olarak reaktif bidonlarının yerleştirildiği bidonlar olabilir. Bunların 

tanıtılması için bu bölümlerde el tipi barkod okuyucu cihazlar bulunur. Bu bölümlere konan 

reaktiflerin tanıtılması el okuyucusu ile yapılır. 

   

Resim 4.4: Cihaza elle reaktif yüklerken kullanılan el barkod okuyucusu 

 

Resim 4.5: Cihaz üzerinde barkod okuyucusu ve reaktiflerin okutulması 

Barkodlu 

Reaktif 

Barkod 

Okuyucu 
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4.1.3. Ek Reaktif Tepsilerinin Barkod Okuyucuları 
 

Birden fazla reaktif tepsisi bulunan cihazlarda her tepsi ayrı bir barkod okuyucusuna 

sahiptir. Bu barkod okuyucuda tepsinin bir kenarında bulunur. Özellikleri ve çalışması 

diğerleri ile aynıdır. 

 

Resim 4.6: Reaktif tepsisinde bulunan sabit barkod okuyucu 

4.2. Barkod Okuyucu Montaj Talimatları ve Bağlantı Şemaları 

 

Barkod okuyucuların birçoğu cihaz üzerine fabrikada monte edilmiş olarak gelir. 

Montajı yeni yapılacak cihazlarda el tipi barkod okuyucuların cihaza bağlanması montaj 

sırasında yapılır. Barkod okuyucuların tek bir bağlantı konnektörü vardır. Yapılması gereken 

işlem bu konnektörün cihaz üzerindeki yerine takılmasıdır. Oto analizör cihazlarında 

bulunan barkod cihazlarının montajının nasıl yapılacağı ile ilgili talimatlar cihaza ait servis 

dokümanlarında bulunabilir.  
 

Barkod okuyucuların bağlantısı ilk kez yapılacaksa servis dokümanlarındaki bağlantı 

şemalarına bakılması gerekir. Bazı arıza durumlarında da bağlantı şemalarına bakılarak arıza 

takibi yapılması gerekir. 

 

Resim 4.7: Barkod okuyucu bağlantılarının yapılabildiği PS/2 konnektörleri 

Cihazın servis dokümanları arasında barkod okuyucunun elektriksel ve mekanik 

bağlantılarını gösteren şemalar vardır. Eğer barkod okuyucular ile ilgili yapılan işlemlerde 

bir zorlukla karşılaşılırsa bu şemalardan yararlanılabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Örnek oto analizör barkod okuyucu montajını gerçekleştiriniz.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Servis el kitabındaki  barkod okuyucu montaj 

talimatlarına bakınız.  

 Servis kitaplarında talimatlara 

mutlaka uyunuz. 

 İş güvenliği tedbirlerini alınız.  Önce iş güvenliği almalısınız. 

 Montajı yapılacak barkod okuyucuyu seçiniz. 

 Dikkatli çalışınız.  Analizör üzerinde barkod okuyucunun yerleşim 

alanını seçiniz. 

 Barkod okuyucu yerleştiriniz. 

 Barkod okuyucunun kablo bağlantısını yapınız. 

 Kabloda kırık olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Diğer barkod okuyucularıyla ilgili yönergeleri 

takip ederek aynı işlemleri tekrarlayınız. 

 Fiziksel kontrollerini yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

52 

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 kitabındaki  barkod okuyucu montaj talimatlarına 

baktınız mı? 

  

2. İş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

3. Montajı yapılacak barkod okuyucuyu seçtiniz mi?   

4. Analizör üzerinde barkod okuyucunun yerleşim alanını seçtiniz 

mi ? 

  

5. Barkod okuyucu yerleştirdiniz mi?   
6. Barkod okuyucunun kablo bağlantısını yaptınız mı?   
7. Diğer barkod okuyucularıyla ilgili yönergeleri takip ederek aynı 

işlemleri tekrarladınız mı? 
  

8. Fiziksel kontrollerini yaptınız 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 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 

 

1. Oto analizör cihazlarına yüklenen numune ve reaktiflerin otoamatik olarak 

tanımlanması için …………………….kullanılır. 
 

2. Cihaza yüklenen numune tüplerinin tanımlanması  ………………….. yardımı ile 

otamatik olarak yapılır. 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

 

3. (   ) Barkod okuyucular genelikle cihaz üzerinde sabitlenmiş olarak bulunur. Ancak 

bazı sistemlerde el tipi barkod okuyucular bulunabilir. 
 

4. (   ) Barkod okuyucularda ışık kaynağı olarak neon lamba kullanılır. 
 

5. (   ) Reaksiyon küvetlerinin okunması reaksiyon tepsisinde bulunan barkod okuyucu 

yardımı ile yapılır. 
 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

Oto analizörlerinde otomatik pipetlerin montajını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Oto analizör cihazı üretici firmaların internet sayfasına girerek ürünler 

(products) bölümünden farklı oanalizör cihazlarında kullanılan pipetleme 

sistemlerini inceleyiniz. Farklı tip ve görünümdeki pipetleri görünüz.  

 Bu konudaki düçüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

5. OTO ANALİZÖRLERİNDE OTOMATİK 

PİPETLERİN MONTAJI 
 

Pipetler oto analizörde analizi yapılan numuneler ile analiz işleminde kullanılan 

reaktiflerin ve solüsyonların aktarılmasında kullanılan sistemlerdir.  Literatürde ve 

dokümanlarda numune veya reaktif propları olarak da adlandırılır. Numune ve reaktifler 

pipetler yardımı ile reaksiyonun gerçekleştiği reaksiyon küvetlerine aktarılır. Oto analizör 

cihazları üzerinde bulunan numune ve reaktif propları yapıları itibarı ile hemen hemen 

birbirlerinin aynısıdır. Tek farkı çektikleri sıvının miktarı ve hassasiyetleridir. 

 

Resim 5.1: Çeşitli oto analizör cihazları üzerinde bulunan pipetler 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 5.2: Oto analizör cihazları üzerinde bulunan proplar 

5.1. Oto Analizöründe Otomatik Emici Pipetler  
 

5.1.1. Numune Tepsisi Pipeti 
 

Test ve analizi yapılacak numunelerin taşınmasında kullanılan pipetlerdir. Cihazın 

modeline göre birden fazla numune pipeti bulunabilir. Bu proplar birbirlerinin aynısıdır. 

 

Resim 5.3: Cihazlar üzerinde bulunan numune pipetleri 

Pipetlerin şekli ve yapısı cihazdan cihaza farklılıklar gösterebilir. Genellikle birbirine 

çok benzerler. Pipetin montajı ve sonrası yapılması gereken ayar işlemleri arasında küçük 

farklılıklar olabilir. Bu işlemin tam olarak nasıl yapılacağı ile ilgili kesin bilgiler cihazlara ait 

servis dokümanlarında mevcuttur. Montaj işlemine başlamadan önce servis dokümanlarından 

bu işlemin nasıl yapılacağı okunmalı ve işlemin nasıl yapılacağı öğrenilmelidir. Bundan 

sonra dokümanlarda belirtilen işlem sırası uygulanarak montaj işlemi gerçekleştirilebilir. 
 

Genelde pipetin takılacağı robot kol, cihaza fabrikada monte edilmiş olarak gelir. 

Pipet ucunu, bu robot kol üzerindeki yerine takmak için önce robot kolun üzerinde bulunan 

kapak açılır. Pipet ucu dikkatli bir şekilde yukarıdan takılır. Pipet ucu yerine takıldıktan 

sonra sıkma cıvatası uygun bir anahtarla sıkılarak pipet ucu robot koldaki yerine sabitlenir. 
 

Pipet ucu yerine takıldıktan sonra yapılması gereken birkaç bağlantı vardır. Bu 

bağlantıları sayısı ve şekli cihazdan cihaza farklılıklar gösterebilir. Bunlardan biri ilgili 

şırıngadan gelen hortumun bağlanmasıdır. Bu hortumun ucunda ve pipet ucu üzerinde 

bulunan konnektörlerle bu bağlantı yapılır. Eğer araya  konması için bir conta gelmişse 

bunun da yerine konması unutulmamalıdır. 
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Hortum bağlantısından sonra yapılacak bir diğer bağlantı da propun seviyeyi  ve 

çarpmaları algılaması için dizayn edilmiş elektronik devrelere  bir konnektör bağlantısıdır. 

Bu bağlantı da özel konnektörler yardımı ile yapılır. Prop ucundan gelen kablo, robot kol 

üzerinde bulunan karşı bağlantı konnektörüne takılır. 
 

Proplarda seviye algılama işlemi için genel olarak kapasitif seviye sensörleri 

kullanılmaktadır. Prop ucu bir sıvıya değdiği anda bu kapasitif sensör bunu 

algılayabilmektedir. Prop uçlarının çalışma sırasında herhangi bir yere çarpmasının 

algılanması için de propun üzerinde  bulunan mekanik  siviçler kullanılmaktadır. Bu çarpma 

dedektörü sayesinde prop, çarpmaları algılayabilir. Herhangi bir çarpma durumunda probu 

durdurarak propun zarar görmemesini sağlar.  
 

Ayrıca proplarda serumda bulunabilecek pıhtıları algılayan sensörler de bulunabilir. 

Bu sensör yardımı ile serum içinde bir pıhtılaşma varsa bu algılanır ve bir uyarı verilerek bu 

serumdan pipetleme yapılmaz. 
 

5.1.2. Reaktif Tepsisi Pipeti 
 

Test çalışması sırasında kullanılan reaktifleri çeken pipetlerdir. Cihaz üzerinde birden 

fazla reaktif pipeti bulunabilir. Reaktif pipetleri ile numune pipetlerinin şekli ve yapısı 

hemen hemen aynıdır. Tek fark reaktif pipet ucunun biraz daha kalın olmasıdır. Çünkü 

reaksiyonlarda kullanılan reaktif miktarı numuneden çok daha fazladır. Bu nedenle daha 

fazla reaktifin kolayca çekilebilmesi için pipet (prop) ucu biraz daha geniş yapılır. 

   

Resim 5.4: Reaktif pipetleri 

Reaktif pipetlerinin bağlantıları numune pipetlerinin aynısıdır. Şırıngandan gelen 

hortum bağlantısı, seviye algılama ve çarpmaların algılanması için gerekli olan elektriksel 

bağlantıdır. Bu bağlantılar numune pipeti için yapılanın aynısıdır. Hiçbir fark yoktur. Bazı 

cihazlarda numune ve reaktiflerin işlenmesinde aynı pipet kullanılır. Yani aynı pipet hem 

numuneleri hem de reaktifleri pipetlerdir.  

 

5.1.3. Ek Reaktif Tepsilerinin Pipetleri 
 

Büyük cihazlarda birden fazla reaktif pipeti bulunabilir. Bunların yapısında herhangi 

bir fark yoktur. Tepsinin de burada kullanılan pipetlerin de yapısı aynıdır. Montajları ve 

bağlantıları da aynı şekilde yapılır. 
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Resim 5.5: Ek reaktif pipetleri 

5.2. Otomatik Pipet Montaj Talimatları ve Bağlantı Şemaları 
 

Pipetlerin montaj işlemi servis dokümanlarında belirtilen şekilde yapılmalıdır. Bazı 

cihazlarda kullanılan pipetlerin montajı oldukça basit iken bazı cihazlarda bu işlem biraz 

daha karmaşık olabilir. Bunun nedeni montaj şekli ve bağlantıda  elemanlarının çokluğudur. 

Prop uçları monte edilirken çok dikkatli olunmalıdır. Prop uçları çok hassas ve kırılgandır. 

Prop ucu bir yerlere çarparsa ucu çizilebilir, eğilebilir.  

 

Resim 5.6: Numune pipetinin montajını gösteren talimat 
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Resim 5.7: Pipet montaj talimatı 

Tüm cihazlarda pipet ucunun değiştirilmesi işlemi benzer şekillerde yapılır. Pipet ucu 

belirtilen şekilde prop robot kolu üzerindeki yerine yerleştirildikten sonra şırıngadan gelen 

tubing bağlantısı ve seviye algılama ve çarpma dedektörleri için yapılan konnektör bağlantısı 

yapılır.  
 

Bu montaj işleminden sonra cihazın programı içinde bulunan servis bölümünden prop 

hareketlerinin düzgün bir şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Eğer gerekiyorsa propun 

pozisyon ayarları program içindeki prosedür takip edilerek yeniden yapılır. Propun dizaynına 

bağlı olarak montaj işleminde bazı farklılıklar görülebilir. Ancak bu işlem dikkatli bir şekilde  

bilerek yapılırsa herhangi bir proplemle karşılaşılmayacaktır.   
 

Servis dokümanlarında pipetlerin bağlantılarının nasıl yapılacağını gösteren bağlantı 

şemaları vardır. Bu şemalarda bağlantıların şekli ve sırası anlaşılır bir şekilde gösterilir. 

Montaj işlemi sırasında bu şemalardan yararlanılmalıdır. Bu şemalar sayesinde işlem hızlı ve 

hatasız bir şekilde yapılabilir. 
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Çizim 5.1: Pipet bağlantı şeması 

 

Çizim 5.2: Pipet bağlantı şeması 
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Cihaz servis dokümanlarında yukarıda verilenlere benzer bağlantı şemalarına 

bakılarak işlemin nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bazı teknik servis 

dokümanlarında bu işlemlerin nasıl yapılacağı resimlerle daha anlaşılır bir şekilde anlatılır. 

Ayrıca servis işlemlerinin anlatıldığı videolarda bu işlemlerin nasıl yapıldığı görüntülü 

olarak anlatılmaktır. 
 

Yapılan işlem ne olursa olsun  iş için gerekli ön hazırlıklar yapılmalı,  acele etmeden  

dikkatle çalışılmalıdır. 
 

Genel olarak oto analizör cihazları çok hassas cihazlardır. Oto analizör cihazlarının en 

hassas, kolay hasar gören parçalarının başında proplar gelmektedir. Bu nedenle proplarla 

ilgili montaj işlemleri çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Bu işlem sırasında yapılacak 

hatalar, propun hasar görmesine ve cihazın test çalışamamasına neden olacaktır. 
 

Çizim 5.3’teki şemaya göre önce prop kolunun kapağı belirtilen şekilde açılmalı,   

prop ucu prop kolu üzerindeki yerine konmalı ve sıkma vidası sıkılarak sabitlenmelidir. 

Daha sonra prop ucuna giden tubingin bağlantısı ve seviye algılama kablosunun bağlantıları 

yapılmalıdır.  

 

Çizim 5.3: ISE Pipeti bağlantıları 
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Çizim 5.4: Prop bağlantılarının gösteren çizim 



 

62 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Örnek oto analizörde otomatik pipetlerin montajını gerçekleştiriniz.  

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Servis el kitabındaki  otomatik pipet  montaj 

talimatlarına bakınız. 

 Servis kitaplarında talimatlara 

mutlaka uyunuz. 

 İş güvenliği tedbirlerini alınız.  Mikrobiyolojik risklere karşı 

tedbir alınız. 

  Montajı yapılacak pipeti seçiniz. 

 Analizör üzerinde pipetin yerleşim alanını seçiniz.  Dikkatli çalışınız. 

 Pipet veya ucunu yerleştiriniz.  Pipet uçlarını sağa sola 

çarpmamaya dikkat ediniz.  Pipetin mekanik bağlantılarını yapınız. 

 Pipetin ilgili şırınga hortum bağlantılarını yapınız. 

 Hortım bağlantılarında 

hortumu ezdirmeyiniz. 

 Diğer pipetleri ilgili yönergeleri takip ederek 

takınız. 

 Fiziksel kontrolleri yapınız. 

 Montaj formunun ilgili yerlerini doldurunuz.  

 

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. Servis el kitabındaki  otomatik pipet  montaj talimatlarına 

baktınız mı? 

  

2. İş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

3. Montajı yapılacak pipeti seçebildiniz mi?   

4. Analizör üzerinde pipetin yerleşim alanını seçebildiniz mi?   

5. Pipet veya ucunu yerleştirebildiniz mi?   

6. Pipetin mekanik bağlantılarını yaptınız mı?   

7. Pipetin ilgili şırınga hortum bağlantılarını yaptınız mı?   

8. Diğer pipetleri ilgili yönergeleri takip ederek taktınız mı?   

9. Fiziksel kontrolleri yaptınız mı?   

10. Montaj formunun ilgili yerlerini 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 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Oto analizör cihazlarında pipetlerin görevi ………….ve ………….emilerek reaksiyon 

kaplarına aktarılmasıdır. 
 

2. Proplarda seviye algılama işlevi prop ucuna bağlı  ………….. sensörler yardımı ile 

yapılır. 
 

3. Prop ucunun herhangi bir yere çarpıp kırılmasını engelleyen …………… 

dedektörüdür. 
 

4. Oto analizörlerde ……………. ve………..…… pipetleri olmak üzere iki tip pipet 

vardır. 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
 

5. Numune ve reaktifler pipetler yardımı ile reaksiyonun gerçekleştiği reaksiyon 

küvetlerine aktarılırlar.  

 

6. Prop ucu çok sağlamdır. Çarpmalardan etkilenmez. 

 

7. Bazı sistemlerde numune ve reaktif aynı prop tarafından çekilir. 

 

8. Pıhtı dedektörünün görevi propun fazla numune çekmesini engellemektir. 

9.  

10. Bir oto analizör cihazında biri numune, diğeri reaktifler için iki adet prop bulunur. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

 

 

 

 

Oto analizörlerinde sistem bütünlüğünü kontrol edebileceksiniz.  
 

 

 

 

 Oto analizör üretici firmalarının web sayfalarına girerek ürettikleri farklı tipteki 

oto analizör modelleri ve özellikleri hakkında bilgi edininiz.  

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

6. OTO ANALİZÖRLERİNDE SİSTEM 

BÜTÜNLÜĞÜNÜN KONTROLÜ 
 

6.1. Oto Analizörünün Yapısal Tanıtımı 
 

Oto analizör cihazının kurulum sonrası sistem bütünlüğünü kontrol edebilmek için 

cihazın yapısını, çalışma sistemini, analiz yöntemini ve kullanımını çok iyi bilmek gerekir.  

 

Resim 6.1: Biyokimya oto analizörünün üstten görünümü 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Oto analizörler laboratuvarlarda yapılan her türlü analiz ve test işlemini otomatik 

olarak hızlı ve güvenilir bir şekilde yapan robotik sistemlerdir. Laboratuvarlarda kullanılan 

farklı çeşitleri vardır.  
 

Oto analizör cihazları temel sistemleri bakımından birbirlerine benzer. Ortak 

özellikleri olabilir. Ancak yapılan analiz ve testin özelliğine göre her oto analizör çeşidinin 

kendine has bazı özellikleri vardır. 
 

Oto analizörler hakkında ihtiyaç duyabileceğimiz her türlü teknik bilgiye cihaza ait 

dokümanlardan ulaşabiliriz. Herhangi bir cihazla çalışmaya başlamadan önce bu dokümanlar 

iyice okunmalı ve anlatılanlar uygulamalı bir şekilde öğrenilmelidir. 
 

Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra cihaz ile ilgili her türlü işlemi 

emniyetli bir şekilde yapmamız mümkün olacaktır. 
 

6.2. Oto Analizörünün Ana Ünitelerinin Kontrolü  
 

Oto analizör temel olarak kontrol ünitesi (PC bilgisayar) ve analiz ünitesinden oluşur. 

Bazı cihazlarda kontrol ünitesi analiz ünitesi içine gömülmüş olabilir.  
 

 

Resim 6.2: Komple biyokimya oto analizörü sistemi 

6.2.1. Kontrol Ünitesi 
 

PC üretici tarafından cihaz dokümanlarında belirtilen özelliklerde olmalıdır. Genelde 

kontrol ünitesini oluşturan PC cihazdan ayrıdır. PC Bir seri (RS-232), ethernet vb. bir 

bağlantı yöntemi ile cihaza bağlanır. Üzerinde işletim sistemi kurulu olmalıdır. Cihaz 

programı bu bilgisayara yüklenir ve  çalışması ile ilgili gerekli ayarlar yapılır. 

 

PC çalıştırılıp işletim sistemi yüklenir. Daha sonra yüklü olan oto analizör yazılımı 

çalıştırılır. Program çalışmaya başladıktan sonra cihaz bağlantısını kontrol eder, cihaz açık 

ise ve bağlantı varsa başlangıç-ilklendirme (startup-prime-initialization) işlemine geçer. 
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Oto analizör cihazları çalıştırılırken sistemin belirli bir sırada açılması gerekir. İlk 

önce oto analizör cihazı açılır. Daha sonra cihazı kontrol eden bilgisayar programı çalıştırılır. 

Program açılırken cihaz ile olan bağlantıyı kontrol eder. Eğer cihaz ile PC arasındaki 

bağlantıda bir proplem yoksa cihazın ilklendirme işlemine geçer. 
 

PC cihazı açıldığında monitörde işletim sistemi ekrana gelir. Masaüstü ekranı 

görünüyorsa monitörle ilgili bir proplem yok demektir. Eğer monitöre görüntü gelmiyorsa 

ilk önce bağlantılar kontrol edilir. Yine proplem devam ediyorsa monitörde veya ekran 

kartında proplem olabilir. Sağlam bir monitörlerle deneme yapılarak arıza tespit edilmeye 

çalışılır. 
 

Yazıcının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bilgisayardan herhangi bir 

belge gönderilir. Eğer gönderilen belge yazıcıya gitmiyor ise veya yazıcıdan düzgün bir 

şekilde çıkmıyor ise gerekli kontroller yapılır, proplem tesbit edilerek giderilir. 
 

Klavyeden veri girişi yapılabiliyor ve mouse işaretçisi hareket ettirilerek program 

pencereleri açılabiliyor ise herhangi bir proplem yok demektir.  
 

6.2.2. Analiz Ünitesi  
 

Oto analizör cihazı denildiğinde asıl kastedilen sistemin kendisidir. Robotik bir sistem 

olup birçok üniteden meydana gelir. Oto analizör, türüne ve modeline göre farklı 

görünümlerde olabilir. 

 

Bazı oto analizör cihazlarında sistemin tamamı tek bir ünitede toplanmıştır. Bu 

sistemlerde oto analizör cihazının çalışmasını kontrol eden sistem bilgisayarı analiz 

ünitesinin entegre bir parçasıdır. Bu sistemlerde monitör ve klavye sistemin üzerinde 

bulunur. 
 

Oto analizör cihazı kontrol PC’sine bağlı olarak çalışır. Tek başına hiçbir işlem 

yapamaz. Cihazın çalışması PC tarafından idare ve kontrol edilir. 
 

Oto analizör programı çalıştırıldıktan sonra ilklendirme işlemi yapılabilir. Bu işlem 

sırasında cihazın tüm elektronik ve mekanik sistemleri sırası ile test ve kontrol edilir. Bu test 

ve kontrollerde proplem çıkaran üniteler ile ilgili uyarı mesajları program tarafından verilir. 

Bu mesajlara bakılarak proplemin kaynağı ve sebebi hakkında bilgi edinilebilir. 

 

6.2.2.1. Numune Ünitesi 
 

Cihaza numunelerin yüklendiği bölümdür. Farklı numune yükleme sistemleri 

kullanılmaktadır. Numune ünitesi yuvarlak bir tepsi şeklinde olabilir veya raklarla numune 

yüklemeye izin veren otomatik yükleyici şeklinde olabilir. Cihazın başlangış işlemi sırasında 

bu ünitenin kontrolü otomatik olarak yapılır.  
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Resim 6.3: Biyokimya cihazı analiz ünitesi ve üzerinde bulunan modüller 

6.2.2.2. Reaktif Ünitesi 
 

Analiz ve test işlemi sırasında kullanılan reaktiflerin konulduğu bölümdür. Genellikle 

dairesel tepsi şeklindedir. Cihaz startup işlemi sırasında reaktif ünitesi ile ilgili kontrol 

işlemini otomatik olarak gerçekleştirir. Eğer mekanik veya elektronik bir proplem varsa bir 

uyarı mesajı ile bunu bildirir. 
 

6.2.2.3. Reaksiyon Ünitesi 
 

Numune ve reaktiflerin bir kap içinde karıştırılması ile reaksiyonların meydana geldiği 

bölümdür. Yapılan analiz işleminin ve oto analizör cihazının tipine göre farklı şekillerde 

olabilir. Cihaz startup işlemi sırasında reaksiyon ünitesini otomatik olarak kontrol edecektir. 

Eğer mekanik veya elektronik bir proplem varsa bir uyarı mesajı ile bunu bildirir. 
 

6.2.2.4. Fotometrik Okuyucu Ünitesi 
 

Meydana gelen reaksiyonun izlendiği, okunduğu bölümdür. Farklı tipte okuyucular 

olabilir. Eğer kullanılan yöntem bir renk değişimi esasına dayanıyorsa fotometrik bir sistem 

kullanılır. Biyokimya ve elisa cihazları fotometrik okuyucuya sahiptir. Hormon cihazlarında 

okuma işlemi foton sayaçları ile yapılabilir. Cihaz başlangıç sırasında okuyucu sistemle ilgili 

test ve kontrol işlemini otomatik olarak yapar. Bir proplem ile karşılaşırsa bunlarla ilgili 

gerekli uyarı mesajlarını verir. 

 

6.2.2.5. ISE Modülü (Biyokimya) 
 

ISE modülü biyokimya cihazlarında bulunan bir modüldür. Serumda ve idrardaki 

sodyum (Na), potasyum (K), klor (Cl) gibi elektrolitleri ölçmek için kullanılır. ISE modülü 

eğer açık ise cihaz başlangıçta bunu da otomatik olarak test ederek kalibrasyonunu yapar. Bu 

test ve kalibrasyon işlemi yapılamazsa bir uyarı mesajı verir. 
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Resim 6.4: ISE Ünites  Resim 6.5: Prop yıkama Ünitesi     

6.2.2.6. Yıkama Ünitesi 
 

Oto analizör cihazlarında iki yıkama ünitesi vardır. Bunlarda biri prop ucunun 

yıkanmasını sağlayan ünitedir. Prop yıkama istasyonu olarak adlandırılır. Prop uçlarının iç 

ve dış temizliğinin yapıldığı istasyondur. Aynı numune ve reaktif propu çalışma sırasında 

farklı numune ve reaktifleri pipetlerdir. Arka arkaya yapılan bu pipetlemelerin birbirini 

etkilemesi için her numune ve reaktif alışından sonra pipet uçlarının temizlenmesi gerekir. 

Temizleme işlemi bu istasyonda propun ucuna gönderilen solüsyonlarla yapılır. 

 

Bir diğeri de küvet yıkamalı sistemlerde reaksiyonların gerçekleştiği küvetlerin 

temizlenerek tekrar kullanılmasını sağlayan küvet yıkama ünitesidir. Küvet yıkama ünitesi 

reaksiyon ünitesinin yanında bulunur.  

 

6.2.2.7. Soğutma Ünitesi 

 

Reaktiflerin birçoğunun buzdolabı şartlarında saklanması gerekir. Oto analizör 

cihazlarında bu şartların sağlanması için soğutma ünitesi bulunur. Bu ünite reaksiyon 

tepsisinin bir parçasıdır. Cihaz sıcaklık sensörleri vasıtası ile buranın sıcaklığının ayarlanan 

değerler arasından olduğunu kontrol eder. Eğer sıcaklık değeri ayarlanan değer aralığının 

dışına çıkarsa bir uyarı mesajı yayınlanır. 

 

6.2.2.8. Diğer Mekanik Üniteler 

 

Yukarıda belirtilenlerin dışında oto analizör cihazının türüne ve kullandığı analiz ve 

test tekniğine göre birçok mekanik üniteler bulunabilir. Küvet yükleme ünitesi, mikser 

ünitesi vb. çeşitli ilave üniteler cihaz üzerinde bulunabilir.  
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6.3. Oto Analizörün Teknik Özellikleri ve Karakteristikleri 
 

Oto analizör cihazlarına ait tüm teknik özellikler, şartname, temel özellikler ve sistem 

işlevleri, genel kavramlar  teknik dokümanlarda detaylı verilir. 

 

Oto analizör cihazlarına ait özellikler yukarıda verilen başlıklar altında verilir. 
 

 

Resim 6.6: Oto analizör cihazlarının teknik özelliklerini gösteren sayfalar 

Oto analizör cihazlarına ait teknik bilgilerden bazılarının ne anlama geldiğini bir 

biyokimya oto analizörüne ait özellikler üzerinden  inceleyelim.  

 

 Test menu selection (test menüsü): Çalışabildiği farklı testlerin sayısını 

gösterir. Cihazda çalışılabilecek testlerin fazla olması tercih edilecek bir 

durumdur. 122 test, sınırsız vb. 

 

 Onboard parameters (Aynı anda yüklenebilecek reaktiflerin sayısı): 
Cihazın aynı anda numuneler için çalışabildiği farklı testlerin sayısını gösterir. 

Bu sayının fazla olması tercih sebebidir. 99 test, 72 test, 48 test, 20 test gibi 

 

 Maxiumum test/hour-throughput (maximum test hızı): Sistemin bir saatte 

çalışabildiği test sayısını gösterir. Cihazın hızı, test kapasitesinin bir ölçüsüdür. 

Farklı şekillerde ifade edilebilir. Genel olarak test/saat olarak verilir. Değerler 

maximum teorik değerlerdir. 800 fotometrik+400 ISE,   400 test+120 ISE vb. 

 

 Methods (methodology): Cihazın kullandığı farklı test metotlarını gösterir. 

Yapılacak testler tanımlarken kullanılabilecek farklı test metotlarıdır. End point, 

kinetic, ISE vb. 

 

 Sample type (numune tipleri): Cihazın çalışabildiği farklı numune tiplerini 

gösterir. Serum, plazma, idrar, CSF vb. 
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 Sample tray capacity (numune tepsisi kapasitesi): Cihaza aynı anda 

yüklenebilen numunelerin, numune tüplerinin sayısını gösterir. Cihazın 

kapasitesine ve numune sistemine göre farklı şekillerde ifade edilebilir. 

Racklarla 150 numune, karusel ile 22 numune,  90 tülük numune tepsisi vb. 

 

 Sample transport (numune yükleme): Numunelerin cihaza yüklenme şeklini 

belirtir. Numuneler cihaza rak, sektör veya doğrudan tepsiye koyma şeklinde 

yüklenebilir. 10 pozisyonlu barkodlu rak, 20 pozisyonlu numune sektörleri  

gibi. 

 

 Sample quality analysis (numune kalitesi analizi): Test edilecek numunelerin 

kalitesi ile ilgili yapılan kontrolleri belirtir. Testlerden iyi sonuç alınabilmesi ve 

numunelerinin kaliteli olması için test edilecek numuneyi kontrol eden  ve 

ayrıca propun zarar görmesini ve tıkanmasını engelleyen sistemlerde  

bulunabilir. Lipemia, hemolysis, sararma kontrolü, pıhtı algılama (clot 

detection), prop çarpma dedektörü (prope collision detector) vb. 

 

 Sample identification (numune tanımlama): Cihaza yüklenen numunelerin 

cihaz tarafından otomatik olarak tanımlanabildiğini gösterir. Bu işlem barkod 

okuyucu ile yapılır. Barkod okuyucular farklı standartlarda oluşturulmuş 

barkodları okuyabilmelidir. 

 

 Reagent configuration (reaktif konfigürasyonu): Cihaza yüklenen 

reaktiflerin konfigürasyonunu gösterir. Konsantre, likid (liquid), hazır (ready), 

toz (powder) vb. 

 

 Reaktif delivery (reaktif pipetleme sistemi): Reaktiflerin gönderilmesinde 

kullanılan pipetlerin sayısını belirtir. Cihaz üzerinde birden fazla reaktif pipeti 

bulunabilir. İki reaktif pipeti, reaktif propu çarpma dedektörü vb. bu başlık 

altında verilebilir. 

 

 Reaction cell (reaksiyon hücresi): Reaksiyon tepsisisinde bulunan küvetlerin 

özelliklerini belirtir. Cihaza göre farklı şekil ve boyutlarda olabilir. 6x8x30 mm 

nondispossable cam quvartz küvet, dispossable plastik küvet vb. 

 

 Repeat run (tekrar çalışma) : Reaksiyonun durumuna ve test sonuçlarına 

bağlı olarak oto analizör cihazları, aynı testi tekrar çalışabilir. Reaksiyonun 

durumuna göre numune miktarı artırılarak veya azaltılarak test tekrarlanır. 

Sonuç buna göre otomatik olarak hesaplanır. Bu, otomatik dilisyon olarak da 

adlandırılan bir özelliktir. Örneğin, yüksek konsantrasyonlu numuneler için 

numune sulandırılarak test tekrar çalışılır. Sulandırma oranına göre sonuç 

sulandırma oranı ile çarpılarak  otomatik olarak hesaplanır. 

 Dilution ratio (dilüsyon oranı) : 5-100 arası birer artışlık katlarla yapılır. 

Mesela dilüsyon oranı 2 seçilirse 1 numune 2 dilüsyonda kullanılan 

solüsyondan alınır. 
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 Optical characteristics (optik özellikler): Cihazın optik sistemi ile ilgili 

özelliklerdir. 

 

 Photometer (fotometre) : Cihazda kullanılan fotometrik sistemi gösterir. 

Temelde birbirine benzemekle birlikte farklı fotometre ve ölçüm sistemi 

dizaynları olabilir. 

 

 Light source (ışık kaynağı): Fotometrik sistemde kullanılan ışık kaynağıdır. 

Genellikle tungsten-halojen bir lambadır. 

 

 Wavelengths (dalgaboyları): Fotometrik ölçümde kullanılabilecek dalga 

boylarını belirtir. Oto analizör cihazları üzerinde farklı sayılarda dalga boyu 

kullanılabilir. Dalga boylarının sayısının fazla olması istenen bir durumdur.  

340, 380, 410, 450, 480, 520, 540, 570, 600, 660, 700, 750, 800 nm (nanometre) 

dalga boyları olabilir. 

 

 Ligth path (ışık yolu): Raksiyonun gerçekleştiği küvetin ışık boyunca geçtiği 

kalınlığının ölçüsüdür. 0,6 cm vey 1 cm gibi değerler olup reaksiyon küvetinin 

boyutunu gösterir.  

 

 Photodedector (fotodedektör): Okuma işlemi için kullanılan elektronik okuma 

sisteminin (dedektörün) türünü belirtir. Okuma işlemi yarı iletken teknolojisi ile 

üretilmiş bir dedektördür. Silicone photodiode array (silikon fotodiyot dizisi), 

CCD dedector  vb. 

 

 ISE sample types (numune tipleri): ISE modülünde çalışılabilecek numune 

tiplerini gösterir. Serum, plazma, idrar (urine) vb. 

 

 Electrode composition (elektrod kompozisyonu): ISE cihazında bulunan 

elektrotların neler olduğunu ve özelliklerini gösteren  bilgilerdir. ISE 

modülünde genelllikle dört adet elektrot bulunur. Bunlar, sodyum (na), 

potasyum (K), klor(Cl) ve referans elektrotlarıdır. 

 

 Ground requirements (topraklama gereksinimi): Maksimum toprak 

direncini gösterir (Toprak direnci 100 Ohmun altında olmalıdır).  Resistance < 

100 Ohm  

 

 Average heat output (ortalama sıcaklık çıktısı): Cihaz tarafından üretilen 

ortalama sıcaklık değerini gösterir. Bu değere göre uygun 

havalandırma/soğutma tesisatı kurulmalıdır. 

 

 Installation requierements (kurulum gereksinimleri): Cihazın kurulacağı 

yerin fiziksel özelliklerini belirtir. 
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Çizim 6.1: Cihazın kurulum alanı ile ilgili ölçüleri gösteren çizim 

Ambient humidit: Cihazın bulunduğu ortamın nem oranıdır. 40-80% Relative 

humidity. 
 

 Water consumption (su tüketimi): Cihazın çalışması sırasında tükettiği su 

miktarını (saatte 33 litre su tüketimi) gösterir.  33 l/hour. 
 

 Ambient temperature (ortam sıcaklığı) : Cihazın çalışacağı ortamın sıcaklık 

değer aralığını gösterir. 18-32 ± 2 °C (Cihazın çalışması sırasında sıcaklık bu iki 

değer arasında)dir.  
 

Yukarıda sayılanların dışında cihaza ait bazı ilave özellikler olabilir. Bu özellikler 

cihazın özellikler tablosundan (spec. Sheets) bulunabilir. 
 

6.4. Oto Analizörünün Blok Şeması, Analiz Yöntemi ve Çalışması 
 

Oto analizör cihazlarına ait teknik servis dokümanlarında cihazın blok bağlantılarını 

gösteren resimler ve şemalar bulunur. Bu resimlerden ve şemalardan cihazı oluşturan ana 

üniteleri ve bunlar arasındaki bağlantıları görülebilir. Servis dokümanlarında cihaza ait her 

türlü bağlantıları, blok bağlantıları gösteren şemalar bulunur (Resim 6.3 ve Çizim 3.1). 

 

Cihazın elektonik devrelerinin blok bağlantı şemaları da servis dokümanları arasında 

bulunur. Bazı arızaların takip edilmesi, bulunması için bu blok diyagramlar çok önemlidir. 

Bu şemalar, cihazın yapısı ve çalışma şekli hakkında da bilgi sahibi olmayı, oto analizörün 

nasıl çalıştığını, işlemlerin akış sırasını, oto analizör üzerindeki modüllerin birbirleri ile olan 

bağlantılarını ve görevlerini anlamaya  yardımcı olur.  
 

Oto analizör cihazları dokümanları arasında cihazda analiz işleminin nasıl 

gerçekleştiğini gösteren şekillerde bulunabilir. Bu şekillerle birlikte verilen anlatımlarla 

cihazın çalışması, kullandığı test ve analiz yöntemi, işlemin nasıl gerçekleştiği ile ilgili her 

türlü bilgiye ulaşılabilir. 
 

Aşağıda bir biyokimya oto analizörünün çalışması ve analiz prensibi gösteren bir şekil 

görülmektedir. Bu cihazda çalışma şu şekilde gerçekleşir. Cihaz çalışmaya başladığında 

küvet yükleyici üzerinde bulunan kol, küvetleri alıp reaksiyon tepsisi üzerinde bulunan bir 

boş slota yerleştirir. Reaksiyon tepsisi dönerek küvetleri pipetleme pozisyonuna getirir. 
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Burada pipetleme kolları numune ve reaktifleri programlanan şekilde küvetlere pipetler. 

Daha sonra mikser, küvete konan numune ve reaktifi karıştırır. Küvet fotometreye doğru 

hareket eder. Fotometre küvetlerdeki absorbansı ölçer. Kinetik testlerde bu ölçme işlemi aynı 

küvet için birden fazla  yapılır. Ölçüm işlemi bittikten sonra küvetler atılır.  
 

Bu şekilde programlanan tüm testler için aynı işlem tekrarlanır. Cihaz ihtiyaç duyduğu 

kadar küveti yükleyici yardımı ile tepsiye yükler. Küvet yıkamalı sistemlerde aynı küvetler 

sürekli kullanılır. Ancak yeniden kullanılmadan önce küvet yıkama ünitesinde iyice 

temizlenir, kurutulur. Kontrol edilir, temiz ise bir sonraki reaksiyon için kullanılır. 
 

Aynı tür oto analizör cihazlarının çalışma prensipleri birbirine benzer. Ancak farklı 

çeşitteki oto analizör cihazlarının çalışma sistemleri ve analiz yöntemleri farklı olabilir. Bu 

konuda detaylı bilgiye o cihaza ait dokümanlardan ulaşılabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Örnek oto analizörün sistem bütünlüğünün kontrollerini gerçekleştiriniz.  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Servis el kitabından montaj talimatlarını takip 

ediniz. 

 Servis kitaplarında talimatlara 

mutlaka uyunuz. 

 Temel iş güvenliği tedbirlerini alınız. 
 Mikrobiyolojik risklere karşı 

tedbir alınız. 

 Analizör bütünlüğünü kontrol ediniz. 
 Dikkatli çalışınız 

 Monitörü ve bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Yazıcı ve bağlantılarını kontrol ediniz.  Bağlantılarda kopuklu veya 

eziklik olmamasına dikkat 

ediniz. 
 Tepsi, barkod okuyucu ve pipetlerin bağlantılarını 

kontrol ediniz. 

 Hareket sistemini, tekerlekleri ve frenleri kontrol 

ediniz. 
 Gözle veya elle kontrolünü 

yapınız.  Ups, cihaz, şebeke bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Fiziksel kontrolleri yapınız. 

 Montaj formunun ilgili yerlerini doldurunuz.   
 Okunaklı bir şekilde 

doldurunuz. 
 

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. Servis el kitabından montaj talimatlarını takip ettiniz mi?   

2. Temel iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

3. Analizör bütünlüğünü kontrol ettiniz mi?   

4. Monitörü ve bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

5. Yazıcı ve bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

6. Tepsi, barkod okuyucu ve pipetlerin bağlantılarını kontrol ettiniz 

mi? 

  

7. Hareket sistemini , tekerlekleri ve frenleri kontrol ettiniz mi?   

8. Ups, cihaz, şebeke bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

9. Fiziksel kontrolleri yaptınız mı?   

10. Montaj formunun ilgili yerlerini 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 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Oto analizör cihazları temel olarak …………. ünitesi  ve ………….. ünitesi olmak 

üzere iki üniteden oluşur. 
 

2. Kontrol ünitesi standart bir ……….dır. 
 

3. Oto analizör denince kasdedilen ana ünite test işleminin yapıldığı  …………. 

ünitesidir. 
 

4. ISE modülü yalnızca …………………. oto analizörlerinde bulunan bir modüldür. 
 

5. Oto analizör cihazlarında bulunan soğutma ünitesinin görevi cihaz üzerinde bulunan 

…………..soğutulmasını sağlayarak bozulmalarını engellemektir. 
 

6. Oto analizör cihazlarının teknik özellikleri  ……………………….. tablosunda verilir. 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

7. (   ) Maksimum test hızı oto analizör cihazının bir saatte çalışabileceği maksimum test 

sayısını gösterir.  

 

8. (   ) Numune miktarı (sample volume) cihaza yüklenebilecek maksimum numune 

sayısını gösterir. 

 

9. (   ) Biyokimya cihazlarında kullanılan ölçme prensibi fotometrik sistemdir. 
 

 

 

 

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 
 
 

 

 

 

 

Oto analizörlerinde gövdeye kaçak kontrolü yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Elektrik bölümüne giderek elektrikli cihazların gövdelerinde kaçak olup 

olmadığının nasıl kontrol edildiğini, bu kontrolün farklı şekillerde nasıl 

yapılabileceğini öğreniniz. 

 

7. OTO ANALİZÖRLERİNDE GÖVDEYE 

KAÇAK KONTROLÜ 
 

7.1. Oto Analizörlerde Gövdeye Kaçak Kontrol Yöntemleri 
 

Oto analizör cihazları ile güvenli olarak çalışılabilmesi için uygun şekilde 

topraklanmış  olmaları gerekir. Oto analizör cihazının beslendiği kaynak uygun şekilde 

topraklanmalıdır. Daha sonra bu kaynaktan üç telli (nötr, faz, toprak) bir kablo ile alınan 

besleme gerilimi oto analizör cihazına verilmelidir.  
 

Cihazla çalışan personelin ve cihazın zarar görmemesi, analiz ve test sonuçlarının 

sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için sağlıklı bir topraklama şarttır. Bu nedenle oto analizör 

cihazını besleyecek güç kaynağı kurallarına uygun bir şekilde topraklanmış olmalıdır. 
 

Oto analizör cihazlarının gövdesi, metal parçaları, dış kısımları normalde 

topraklanmıştır. Yani toprak hattına bağlanmıştır. Bu nedenle cihaz gövdesinde bir iletkenin 

teması ile veya başka bir nedenle oluşabilecek kaçak akımlar ve statik elektrik toprak hattı 

üzerinden toparağa akar. Ancak bu durum sağlıklı bir şekilde yapılmış bir topraklama olması 

durumunda geçerlidir.  
 

Bu nedenlerle cihaz kurulup elektrik verildikten sonra cihazla çalışmaya başlamadan 

önce ilk yapılması gereken işlem cihaz gövdesinde, kullanıcının temas edebileceği metal 

kısımlarında kaçak olup olmadığının ve  topraklamanın yeterli olup olmadığının kontrol 

edilmesi olacaktır. Bu işlem üç farklı şekilde yapılabilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–7 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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7.1.1. Elektriksel Güvenlik Analizörü İle Kontrol 
 

Oto analizör cihazlarının elektriksel olarak güvenli olup olmadığını kontrol etmenin en 

sağlıklı yolu bu iş için dizayn edilmiş olan elektriksel güvenlik analizörlerini kullanmaktır. 

Elektriksel güvenlik analizörleri cihazın elektrik güvenliği ile ilgili birçok testi otomatik 

olarak gerçekleştiren cihazlardır. Gerekli bağlantılar yapıldıktan sonra her türlü elektriksel 

güvenlik analizi işlemleri cihaz tarafından otomatik olarak yapılarak sonuçları ekrana 

yansıtılır. 
 

Güvenlik analizörlerinin nasıl kullanılacağı, test işlemi için bağlantılarının nasıl 

yapılacağı ile ilgili detaylı bilgiler analizör cihazlarının kullanıcı el kitaplarında 

bulunmaktadır ( Biyomedikal Cihazlarda Kalibrasyon modülüne bakınız.).  
 

7.1.2. Avometre İle Kontrol 
 

Oto analizör cihazının gövdesinde kaçak olup olmadığı ve cihazın elektriksel açıdan 

güvenliğini kontrol etmenin bir diğer yolu da standart avometre cihazı kullanarak bu işlemin 

yapılmasıdır. Cihaz açılır. Avometre cihazı AC konumuna getirilir. Avometrenin her iki ucu 

(siyah ve kırmızı) cihazın arka panelinde bulunan cıvatalardan ikisine veya boyasız 

kısımlarına sıkıca değdirilir. Normal bir kablolama ve topraklama durumunda okunan voltaj 

değeri 0.0-0.4 VAC arasında bir değerdir. 2 VAC’nin üzerindeki değerler topraklama veya 

nötr hattı ile ilgili proplemlerin varlığını gösterir. 

 

Resim 7.1: Avometre ile kaçak kontrolü 

7.1.3. Kontrol Kalemi İle Kontrol 
 

Gövdede kaçak olup olmadığını kontrol etmenin en basit yolu bu işi bir kontrol kalemi 

kullanarak yapmak olacaktır. Cihaza elektrik verildikten sonra hiçbir yerine dokunmadan 

kontrol kalemi sıra ile gövdede farklı yerlere ve diğer metal parçalara dokundurulur. Eğer bir 

kaçak varsa kontrol kaleminin ışığı yanacaktır. Bu bir kaçak olduğunu ve topraklamanın da 

yetersiz olduğunu gösterir.  
 

Cihaz gövdesinde kaçak cihazın çalışması esnasında ortaya çıkıyor olabilir. Aynı 

kontroller cihaz çalışıyor hâlde tekrarlanmalıdır. Bu işlemde dikkat edilmesi gereken kontrol 

kaleminin ucunun cihaz gövdesi üzerinde iletken noktalara yani boyasız  metal kısımlara 

dokundurulmasıdır. Kontrol kaleminin ucu tam temas etmediğinde kontrol işlemi hatalı 

sonuçlanabilir. Dijital kontrol kalemleri ile de kaçak kontrol edilebilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Oto analizör cihazı (ya da benzeri bir cihazın)  gövdesine kaçak kontrolünü 

gerçekleştiriniz.  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Servis el kitabındaki talimatlara göre kaçak 

kontrol talimatlarını okuyunuz. 

 Servis kitaplarında talimatlara 

mutlaka uyunuz. 

 Elektriksel güvenlik önlemlerini alınız. 
 Mikrobiyolojik risklere karşı tedbir 

alınız. 

 Cihazı şebekeye bağlayınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Cihaza enerji uygulayınız. 

 Sistem gövdesi ile toprak arası gerilimi  

ölçünüz. 

 1 voltun altında bir değer olmasına 

dikkat ediniz. 

 Kontrol kalemi ile kontrol ediniz. 
 Işığının hiç yanmamasına dikkat 

ediniz. 

 Elektriksel güvenlik analizörü ile kontrol 

ediniz. 
 Cihazların kontrol işleminin cihaz 

üzerindeki kontrol noktalarından 

yapılabileceğini hatırlayınız.  Montaj formunun ilgili yerlerini doldurunuz.   

 

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. Servis el kitabındaki talimatlara göre kaçak kontrol talimatlarını 

okudunuz mu? 

  

2. Elektriksel güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

3. Cihazı şebekeye bağladınız mı?   

4. Cihaza enerji uyguladınız mı?   

5. Sistem gövdesi ile toprak arası gerilimi ölçtünüz mü?   

6. Kontrol kalemi ile kontrol ettiniz mi?   

7. Elektriksel güvenlik analizörü ile kontrol ettiniz mi?   

8. Montaj formunun ilgili yerlerini 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 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 

 

1. Oto analizör cihazları ile güvenli çalışma için uygun şekilde ………………… 

olmalıdır. 
 

2. Gövdeye kaçak kontrolü yapmanın en basit yolu 

………………………….kullanmaktır. 
 

3. Avometre ile yapılan kontrolde okunan gerilim değeri  0.4 VAC değerini 

geçmemelidir. 
 

4. Gövdede kaçak, topraklama, yalıtım vb. pek çok elektriksel güvenlik kontrolleri 

……………………………… ile otomatik olarak yapılabilir. 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

5. (   ) Hastane ve laboratuvarlarda topraklama sistemi, kurallarına uygun olarak 

yapıldığı için gövdede kaçak proplemi yaşanmaz. 

 

6. (   ) Cihaz montajından sonra çalışmaya başlamadan önce ilk yapılması gereken cihaz 

gövdesinde kaçak olup olmadığının kontrolüdür. 

 

7. (   ) Gövdeye kaçak kontrolü, kontrol kalemi, avometre ve güvenlik analizörü 

kullanılarak yapılabilir. 

 

8. (   ) Kontrol kalemi ile cihaz üzerinde herhangi bir yere değdirilerek kaçak kontrolü 

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–8 
 

 

 

 

 

 

Oto analizörlerinde kurulum ayarlarını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Oto analizör bulunan bir hastane ve laboratuvara giderek oto analizör cihazı ile 

birlikte kullanılan farklı bilgisayar programlarını inceleyiniz. 

 

8. OTO ANALİZÖRLERİNDE KURULUM 

AYARLARI 
 

8.1. Oto Analizörü Kurulum Ayarları Talimatları 
 

Oto analizör cihazlarında kurulum işlemi sırasında yapılması gereken bazı mekanik ve 

elektronik ayarlar olabilir.  
 

Oto analizörinin her türlü ayarları, test ve kontrolleri fabrikada yapılmış olarak gelir. 

Ancak taşıma sırasında meydana gelebilecek sarsıntılar bu ayarların bozulmasına neden 

olabilir.  
 

Tepsilerin, propların ilk pozisyonları, lambanın pozisyonu, lambanın ışık şiddeti, 

fotometre ile ilgili elektronik kazanç değerleri vb. ayarların yeniden yapılması gerekir. 
 

Bu ayarlar cihazın programı içinde bulunan teknik servis ile ilgili işlemlerin 

bulunduğu bölümden yapılır. Ayarlar yapıldıktan sonra parametreler saklanır ve cihaz 

bundan sonra bu ayarlara göre çalışır. 
 

Bu ayarların kontrolü ve gerekiyorsa yeniden yapılması işlemleri cihazda test işlemine 

başlamadan önce sırası ile yapılarak cihaz, test çalışmasına hazır hâle getirilir. 
 

Bu ayarların neler olduğu ve nasıl yapılacakları ile ilgili detaylı prosedürler teknik 

servis dokümanlarında bulunmaktadır. 
 

Cihazın yerleştirilip bağlantıları yapılır ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra cihaza 

enerji verilir. Daha sonra cihazın programı açılarak bu ayarların yapılması işlemine geçilir. 

Cihazın programında servis ayarlarının yapıldığı bölüme girilir. Buradan sırası ile tüm 

ayarlar ekranda çıkan pencerelerde verilen direktifler doğrultusunda sırası ile yapılarak 

geçilir. Ayar işlemi sonunda ayarlar tekrar kontrol edilir.  
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–8 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bu ayar işlemleri servis dokümanları iyice okunup anlaşılırsa ve ayar işleminin 

yapıldığı program ekranlarında çıkan direktifler takip edilirse çok kolay bir işlemdir. 

Ekranda çıkan komutların uygulanması dışında yapılan bir işlem yoktur. 
 

8.2. Kurulum Ayarları Program Komutları ve İşlevleri 
 

Kurulum sırasında yapılacak ayarlar program içinde bulunan servis bölümünden 

gerçekleştirilir. Her cihaz üreticisi kendisine göre bir kullanıcı arayüzü dizayn etmektedir. 

Ancak yapılan ayarlar ve bunların yapılışları birbirlerine benzer.  
 

Bu işlemlerin yapılışı teknik servis dokümanlarında detaylı bir şekilde yapılmaktadır. 

Ayrıca bu ayarların yapıldığı program ekranları da adım adım bizi yönlendirir. Bu işlemlerin 

yapılışı, cihazdan cihaza farklılıklar göstereceğinden  birkaç örnek verilerek bu işlemlerin 

nasıl yapıldığı ile ilgili genel bir fikir vermeye çalışılacaktır. 
 

8.2.1. Mekanik Ayarların Yapılması 
 

Cihaz ve program açıldıktan sonra cihaza startup işlemi yaptırılır (initialization-

prime). Genellikle bu işlem cihaz ve  program açıldıktan sonra otomatik olarak 

gerçekleştirilir. Bu startup işlemi sırasında cihaz bir dizi elektronik ve mekanik test 

işlemlerini otomatik olarak yaparak cihaz üzerindeki modüllerin düzgün çalışıp 

çalışmadığını kontrol eder. Eğer bir elektronik ve mekanik proplem varsa cihaz uyarı mesajı 

verir. Cihaz startup işlemi yaptıktan sonra ayar işlemlerine başlanabilir. 
 

1. örnek: Fotometrenin optimum okuma noktasının ayarlanması 
 

Bu kalibrasyonun amacı fotometre için en uygun küvet okuma pozisyonunu 

belirlemektir. 
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1. On tepsiyi seçiniz (front tray), küvet kapağını açınız. 

 

2. F1 tuşuna veya “Start” butonuna basınız. 

3. Butonları veya Q ve E tuşlarını kullanarak 3 numaralı 

kuveti fotometre pozisyonuna yaklaştırınız. 10’luk veya 

1’lik adımları kullanabilirsiniz. Fotometre pozisyonu bir 

okla belirtilmiştir. 

4. Kapağı kapatınız. 

5. Scan butonuna basınız. Cihaz 3 numaralı küveti 

tarayacaktır ve position penceresinde en uygun 

kalibrasyon değerini yazacaktır. 

6. F3 tuşuna veya confirm butonuna basınız. 

7. Arka tepsi (back tray) için de aynı işlemi 

tekrarlayabilirsiniz. 

 

Cihaz kalibre edilmiş ise “Last” butonuna basıldığında tepsi son kalibrasyon değerine 

gelecek şekilde pozisyon alır. Bu şekilde zaman kazanılmış olur. Start butonuna basıldıktan 

sonra “Skip” butonuna basarak işlem iptal edilebilir. 
 

2. örnek: Arm and Reaction Tray (propun reaksiyon tepsisi pozisyonu) 
 

Bu kalibrasyon ile prop ucu reaksiyon tepsisinde küvetlerin tam ortasına gelecek 

şekilde ayarlanır. Ayrıca, yıkayıcının dikey olarak dispensing pozisyonunu ayarlar. Bu 

kalibrasyon ile küvet yıkayıcının pozisyonu da ayarlanır. 
 

1. “Front Tray”ı seçin; küvet kapağı ve küvet tutucu kapakları alınız.  

2. F1 tuşuna veya “Start” butonuna basınız. 

3. Butonları veya A ve D klavye tuşlarını kullanarak prop ucunu küveti ortasına 

gelecek şekilde ayarlayınız. 

4.10’luk ve 1’lik adımlarla ilerletebilirsiniz. Butonları veya W ve S klavye tuşlarını 

kullanarak prop ucunu kuvetin 1-2 mm yukarsında kalacak şekilde ayarlayınız. 

5. Butonlar veya Q ve E tuşlarını kullanarak reaksiyon tepsisini hareket ettirerek birinci 

küveti ortalayacak şekilde ayarlayınız. Birinci küvet beyaz bir okla işaretlenmiştir. 

6. 3. ve 5. adımları tekrarlayarak propun kuvetin tam ortasına gelmesini sağlayınız. 

7. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız. 

8. Washer offset default değerini onaylayınız (bu değer 21’dir). 

9. Yıkayıcı kafa başlığının cıvatalarını gevşetiniz. Butonları veya R ve F tuşlarını 

kullanarak kurutma bloğu küvetlerin en altına ulaşana kadar indiriniz. En uygun değer 

kurutma bloğu yayının 1 mm kadar sıkıştığında elde edilen değerdir. 10  veya 1’lik 

adımlarla ayar yapabilirsiniz. 

10. Cıvataları sıkınız. 

11. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basarak onaylayınız. 

12. Propu yandaki resimde olduğu gibi 

kuvetlerin yan üst kısmına gelecek 

şekilde yatay olarak hareket ettiriniz. 

 

13. Butonları veya W ve S tuşlarını 

kullanarak 1’lik adımlarla küvetin üst 

yüzeyine değene kadar kareket 
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indiriniz. İşlemi çok dikkatli yapınız. 

14. F3 tuşuna veya “Confirm” 

butonuna basınız. 

15. Arka tepsi içinde aynı prosedürü 

tekrarlayınız. 
 

Cihaz zaten kalibre edilmiş ise “Last” butonuna basıldığında tepsi son kalibrasyon 

değerine gelecek şekilde pozisyon alır. Bu sekilde zaman kazanılmış olur. Start butonuna 

basıldıktan sonra “Skip” butonuna basarak işlem iptal edilebilir. 
 

Last butonu dikey pozisyonlar için işlemez. Bunun nedeni prop ucunun zarar 

görmesine engel olmaktır. 

3. örnek : Arm and Washing Station (Propun yıkama istasyonundaki pozisyonları) 
 

1. On tepsiyi (Front Tray) seçiniz.  

2. F1 tusuna veya “Start” butonuna basınız. 

3. Butonları veya A ve D tuşlarını kullanarak propu yıkama 

istasyonunun tam ortasına gelecek şekilde ayarlayınız. 

İhtiyaca göre 10’luk veya 1’lik adımlarla hareket ettiriniz. 

4. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız.  

 
 

 

 

5. Butona veya klavyeden P tuşuna basark pompayı aktif hâle 

getiriniz. Laminar akış sağalayana kadar tekrar P‘ye basınız. 

6. Butonları veya W ve S tuşlarını kullanarak propun ucunu 1-

2 mm suyun içine batacak şekilde ayarlayınız. 

7. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız.  

8. Butonları veya W ve S tuşlarını kullanarak prop ucunu ilave 

1-2 milimetre suyun içine batacak kadar indiriniz. 

9. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız. 

10. Arka prop içinde aynısını tekrarlayınız. 

 

Cihaz zaten kalibre edilmiş ise “Last” butonuna basıldığında tepsi son kalibrasyon 

değerine gelecek şekilde pozisyon alır. Bu şekilde zaman kazanılmış olur. Start butonuna 

basıldıktan sonra “Skip” butonuna basılarak işlem iptal edilebilir. 
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4. örnek : Arm and Sample ( propun numune tepsisi pozisyonları) 
 

1. On propu (Front Prope) seçiniz. 

2. F1 tuşuna veya “Start” butonuna basınız. 

3. Butonları veya A ve D tuşlarını kullanarak propu iç kısımdaki numune tüpünün 

merkezine gelecek şekilde ayarlaryınız. 10’luk veya 1’lik adımları kullanabilirsiniz. 

4. Butonları veya Q ve E tuşlarını kullanarak numune tepsisini hareket ettiriniz. 

5. 3 ve 4. adımları tekrarlayarak propu sample1’in merkezine ayarlayınız. 

6. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız. 

7. Butonları veya W ve S tuşlarını kullanarak propu numune tüpünün altına değecek 

şekilde indiriniz. Sık sık tüpü yukarı doğru çekerek ne kadar mesafe kaldığını kontrol 

ediniz. 

8. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız. 

9. Butonları veya A ve D tuşlarını kullanarak  propu haricî tüpün tam orasına gelecek 

şekilde ayarlayınız. 

1. Butonları veya Q ve E butonlarını kullanarak  

tepsiyi tüpü ortalayacak sekilde ayarlayınız. 

11. 3 ve 4. adımları tekrarlayarak propu sample 2 

 tüpünün ortasına gelecek şekilde ayarlayınız. 

12. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız. 

13. Butonları veya W ve S tuşlarını kullanarak  

propu numune tüpünün altına değecek şekilde indiriniz. 

Tüpü yukarı doğru çekerek ne kadar  

mesafe kaldığını kontrol ediniz. 

14. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız. 

15. Arka propu seçip aynı islemleri tekrarlayınız. 

 

5. örnek:  Arm and Reagent Tray (propun reaktif tepsisindeki pozisyonları) 
 

1. Reaktif tepsisi kapağını tamamen kaldırınız.  

 

 

 

2. On (Front) propu seçiniz. 

3. F1 tuşuna veya “Start” butonuna basınız. 

4. Butonları veya A ve D tuşlarını kullanarak propun 

ucunu dış kısımdaki reaktif kaplarını tam ortasına gelecek 

şekilde ayarlayınız. 

5. Butonları veya Q ve E tuşlarını kullanarak reaktif 

tepsisini dondurunuz. 

6. 3ve 4. adımları prop 1 numaralı reaktif kabını 

ortalayana kadar tekrar ediniz. 

7. Butonları veya W ve S tuşlarını kullanarak propu 

reaktif kabının kapağına değecek şekilde ayarlayınız. 

8. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız. 

9. Butonları veya A ve D tuşlarını kullanarak propun 

ucunu iç kısımdaki reaktif kaplarını tam ortasına gelecek 

şekilde ayarlayınız. 

10. Butonları veya Q ve E tuşlarını kullanarak reaktif 
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tepsisini dondurunuz. 

11. 3 ve 4. adımı prop ucu 25 numaralı reaktif kabını 

ortalayana kadar tekrar ediniz. 

12. Butonları veya W ve S tuşlarını kullanarak propu 

reaktif kabının kapağına değecek şekilde ayarlayınız. 

13. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız. 

14. Arka (back) propu seçip aynı işlemleri tekrar ediniz. 
 

6. örnek:  Sample Tray 
 

Bu kalibrasyon numune tepsisinin numune yükleme ve çıkarma alanına ayarlanması 

için yapılır. 
 

1. F1 tuşuna veya “Start” butonuna basınız. 

 

2. Q ve E tuşlarına basarak numune tepsisini döndürerek 

numune tepsisinin 1.bölgesi yükleme ve çıkarma 

alanında görünür hâle gelene kadar çeviriniz. 

3.Ayarlama işlemini sektörler rahat çıkarılır, takılır 

hâle gelene kadar tekrar ediniz. 

4.F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız. 

 

7. örnek:  Reagent Tray 

Bu kalibrasyon reaktif kablarının yükleme ve boşaltma alanına uygun bir şekilde 

gelmesi için yapılır. 
 

1. F1 tuşuna veya “Start” butonuna basınız.  
2. Butonları veya Q ve E tuşlarını kullanarak reaktif 

tepsisini 1 numaralı reaktif kabı yandaki şekilde 

görünür hâle gelene kadar dondurunuz. 

3. Rekatif kabları 1 ve 25 bu alandan yüklenip 

çıkarılabilecek duruma gelene kadar ayarlama 

işlemini yapınız. 

4. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız. 

Cihaz zaten kalibre edilmiş ise “Last” butonuna 

basıldığında tepsi son kalibrasyon değerine gelecek 

şekilde pozisyon alır. Bu şekilde zaman kazanılmış 

olur. Start butonuna basıldıktan sonra “Skip” 

butonuna basarak işlem iptal edilebilir. 
 

8. örnek: Bar Code Reader 
 

1. F1 tuşuna veya “Start” butonuna basınız. 

 

2. 1 numaralı reaktif pozisyoununa barkodlı bir reaktif kabı 

koyunuz. 

3. Butonları veya, A ve D tuşlarını kullanarak kabı barkod 

okuyucunun önüne gelecek şekilde ayarlayınız. 

4. Butona veya R tuşuna basarak okuma yapılabildiğini 

kontrol ediniz. 
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5. Kod okunabilir duruma gelene kadar ayarlama işlemini 

tekrarlayınız. Okumayı merkez pozisyonunda yapılacak 

şekilde ayarlayınız. 

6. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız. 

7. Bir numaralı numune pozisyonuna barkodlu bir tüp 

koyunuz. 

 

8. Butonları veya Q ve E tuşlarını kullanarak tüpü barkod 

okuyucunun önüne getiriniz. 

9. Butona veya R tuşuna basarak okuma yapılabildiğini 

kontrol ediniz. 

10. Kod okunabilir duruma gelene kadar ayarlama işlemini 

tekrarlayınız Okumayı merkez pozisyonunda yapılacak 

şekilde ayarlayınız. 

11. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız. 

9. örnek: ISE Modüle 
 

Propun ISE modülüne numune bırakma pozisyonunu ayarlamak için yapılır. 
 

1. F1 tuşuna veya “Start” butonuna basınız. 

2. Butonları veya A ve D tuşlarını kullanarak propun ucunu ISE modülü deliğini 

ortalayacak şekilde ayarlayınız. 

3. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız. 

4. Butonları veya S ve W tuşlarını kullanarak propun ucunu delikten 3 mm içeri girecek 

şekilde ayarlayınız. 

5. F3 tuşuna veya “Confirm” butonuna basınız. 
 

Örnek 10 : Fotometre kalibrasyonu 
 

Fotometre kalibrasyonu, otomatik olarak ön, arka ve referans kanalları için 

kazançların ayarlanmasını sağlar. Ayrıca ön/referans ve arka/referans değerleri elde edilir. 

Bu oranlar absorbans hesaplamalarında kullanılır. Kalibrasyon yalnızca yeni bir lamba 

takıldığında veya filtreler değistirildiğinde veya temizlendiğinde yapılmalıdır. Kanal oranları 

iki haftada bir yeniden hesaplanmalıdır. Kalibrasyon istendiğinde asağıdaki mesaj ekrana 

gelecektir: 
 

Place new cuvette in position 1 
 

Kalibrasyon sonunda kazanç değerleri çok yüksek veya düşük olursa hata mesajları 

verilecektir. Yukarıda verilenlere benzer prosedürlerle cihazın tüm tepsi, prop vb. hareket 

eden tüm modülleri için benzer kontroller ve gerekiyorsa ayarlar yapılabilir. Bu işlemlerin 

tam olarak nasıl yapılacağı cihazlara ait servis dokümanlarında en ince detaylarına kadar 

anlatılmaktadır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Örnek oto analizörde kurulum ayarlarını gerçekleştiriniz.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Servis el kitabına göre kurulum ayarları talimatlarını 

takip ediniz. 

 Servis el kitabındaki kurulum 

talimatlarına uyunuz.  

 Kurulum ayarları program komutlarını okuyunuz. 
 Mikrobiyolojik risklere karşı 

tedbir alınız. 

 Alana özel iş güvenliği tedbirlerini alınız. 
 Dikkatli çalışınız 

  Tepsilerin hareket ayarlarını program komutlarını 

kullanarak yapınız. 

 Barkod okuyucuların, numune ve reaktif tüplerine 

göre hizalarını ayarlayınız. 
 Barkod kuyucunun okunacak 

numune ve reaktif tüpü ile 

aynı hizado olmasına dikkat 

ediniz. 
 Pipetlerin up/down başlangıç ve bitiş hareketlerini 

program komutlarıyla ayarlayınız. 

 Pipetlerin dairesel başlangıç ve bitiş hareketlerini 

program komutlarıyla ayarlayınız.  Program komutları ile ayar 

işleminin yapılmasına dikkat 

ediniz. 
 İlgili sensör ayarlarını yapınız. 

 Montaj formunun ilgili yerlerini doldurunuz.   

 

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. Servis el kitabına göre kurulum ayarları talimatlarını takip ettiniz 

mi? 

  

2. Kurulum ayarları program komutlarını okudunuz mu?   

3. Alana özel iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

4. Tepsilerin hareket ayarlarını program komutlarını kullanarak 

yaptınız mı? 

  

5. Barkod okuyucuların numune ve reaktif tüplerine göre hizalarını 

ayarladınız mı? 

  

6. Pipetlerin up/down başlangıç ve bitiş hareketlerini program 

komutlarıyla ayarladınız mı? 

  

7. Pipetlerin dairesel başlangıç ve bitiş hareketlerini program 

komutlarıyla ayarladınız mı? 
  

8. İlgili sensör ayarlarını yapdınız mı?   

9. Montaj formunun ilgili yerlerini 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 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 

 

1. Oto analizör cihazlarında kurulum işlemi sırasında yapılması gereken bazı 

……………. ve ……………….. ayarlar olabilir. 
 

2. Kurulum sırasında yapılacak ayarlar program içinde bulunan …………… 

bölümünden gerçekleştirilir. 
 

3. Cihaz açıldıktan sonra …………………işlemi yaptırılır. Bu işlem sırasında cihaz 

otomatik olarak tüm modüllerin kontrolünü yapar.  
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

4. (   ) Tepsilerin ayarları cihaz üzerinde bulunan ayar vidaları gevşetildikten sonra elle 

yapılır ve tekrar sıkılır.  

 

5. (   ) Barkod okuyucuların numune tüplerini ve reaktif kaplarını en iyi bir noktada 

okuyabilmesi için okuma pozisyonları ayarlanmalıdır. 

 

6. (   ) Pipetlerin dairesel bitiş noktası ayarları sistem tarafından otomatik olarak 

belirlenir. 

 

7. (   ) Pipetlerde sıvı seviye algılama dedektörü olduğundan up/down pozisyon 

ayarlarının önemi yoktur. 

 

8. (   ) Ayarlanan değerler, cihaz her startup yapıldığında yeniden kontrol edilecektir. 
 

 

 

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. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–9 
 

 

 

 

 

 

Oto analizörlerinde fonksiyon testini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 Oto analizör bulunan bir laboratuvara giderek oto analizör kullanıcılarından 

cihazın düzgün çalıştığını kontrol etmek için yaptıkları testlerin neler olduğunu 

öğreniniz. 
 

9. OTO ANALİZÖRLERİNDE FONKSİYON 

TESTİ 
 

9.1. Oto Analizör Tanımı  
 

Oto analizörler laboratuvarlarda kullanılan başlıca test ve analiz cihazlarıdır. 

Laboratuvarlarda insan eli ile gerçekleştirilen her türlü analiz ve test işlemini otomatik olarak 

hızlı bir şekilde gerçekleştirebilen cihazlardır. 

 

Aynı anda büyük miktarlardaki numuneleri test ve analiz edebilme yeteneğine 

sahiptir. Oto analizörler kanda ve diğer sıvılar içinde bulunan kimyasal maddelerin ve çok 

farklı özelliklerin tespit edilmesi için yapılan testleri ve incelemeleri en az insan müdahalesi 

ile otomatik olarak gerçekleştiren cihazlardır. 

 

Oto analizörler biyolojik numuneler içinde bulunan  çeşitli kimyasalları en az insan 

müdahalesi ve emeği ile hızlı bir şekilde ölçmek amacı ile kullanılır. Oto analizör tıbbi 

laboratuvarlar dışında sanayinin diğer alanlarında çok yaygın olarak kullanılır. Gıda, kimya 

ve ilaç sanayii laboratuvarlarında oto analizör cihazları çok yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. 

 

Kan ve diğer sıvılarda bulunan kimyasalların ve diğer özelliklerin belirlenmesi 

hastalıkların teşhisinde çok büyük bir öneme sahiptir. Hastalıkların hızlı ve kolay bir şekilde 

teşhisinde laboratuvar testleri ve analizleri çok büyük bir öneme sahiptir. Laboratuvarlarda 

uygulanan her türlü test ve analiz işleminin oto analizörlerle gerçekleştirilmesi mümkündür. 

Oto analizör cihazların getirdiği bir çok avantajlar vardır. Bunlar: 

 Oto analizörler çok hızlı çalışır.  

 Çok kaliteli test ve analiz sonuçları üretir. 

 Testlerin yapılması sırasında oluşan hastalık bulaşma riskini en aza indirir. 

 Test maliyetlerini düşürür. 

 Verimliliği arttırır. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–9 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Oto analizörler, elle yapılabilen test ve analiz işlemlerini hemen hemen hiç insan 

müdahalesine ihtiyaç olmadan tamamen otomatik olarak gerçekleştirebilen robotik 

sistemlerdir. 

 

Oto analizör cihazlarında benzer mekanik ve elektronik sistemler kullanılır. İlk bakışta 

farklı görünseler de mekanik ve elektronik olarak benzer birçok özelliklere sahiptir. Farklı 

test ve analiz türlerinin gerçekleştirilmesi için farklı oto analizör türleri kullanılır. 

 

9.1.1. Biyokimya Oto Analizörleri 
 

Tıbbi laboratuvarlarda rutin klinik biyokimya testlerinin gerçekleştirilmesinde 

kullanılan oto analizör türüdür. Laboratuvarlarda ilk kullanılmaya başlayan oto analizörler 

biyokimya oto analizörleridir.  Laboratuvarlarda en yaygın kullanım alanına sahip oto 

analizör türü biyokimya oto analizörleridir. 

 

Biyokimya oto analizörleri oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Test işlemi; 

numune ve reaktiflerin karıştırılması sonucu meydana gelen kimyasal reaksiyonların 

sonucunda karışımda meydana gelen renk ve absorbans değişiminin bir fotometrik sistem 

yardımı ile izlenerek elde edilen sonuçların analiz edilerek ölçülmek istenilen analit 

miktarının elde edilmesi prensibine dayanır. Analiz prensibi çok basittir. Oto analizör 

cihazlarından oldukça güvenilir ve  hassas sonuçlar elde edilebilmektedir. 

 

Resim 9.1: Biyokimya oto analizörünün önden ve üstten görünümü 

Testlerin çalışmasında temel olarak fotometrik yöntemler kullanılır. Ayrıca 

elektrolitlerin ölçülmesinde iyon selektif (ISE) yöntemi kullanılır. Biyokimya oto 

analizöründe enzimatik, kolorimetrik ve turbidimetrik testler fotometrik yöntemle 

çalışılabilir.  

 

Cihaz test edilecek hasta numunesini (serum, idrar vb.) ve testin yapılması için özel 

olarak hazırlanmış test kitlerini propları (pipet) ile alarak programlanan miktarlarda ve 

zamanlarda alarak bunları reaksiyon tepsisinde bulunan küvetlerine pipetleyerek reaksiyonun 

başlamasını sağlar. Daha sonra fotomere yardımı ile bu reaksiyon izlenerek elde edilen 

absorbans değerleri analiz edilerek istenilen test sonuçları elde edilir.  
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Değişik hızlarda ve test kapasitelerine sahip farklı büyüklüklerde pek çok çeşitleri 

vardır. Farklı firmalar tarafından üretilen farklı modellerde pek çok biyokimya oto 

analizörleri vardır. 

 

 

Resim 9.2: Farklı firmalar tarafından üretilen biyokimya ototnalizörleri 

 

Resim 9.3: Masaüstü biyokimya oto analizörleri 

Yukarıda anlattıklarımıza ek olarak değinmemiz gereken önemli bir birim de cihazın 

fotometresidir.  
 

Fotometrik sistemle ölçüm yapan oto analizör cihazlarında fotometre ünitesi bulunur. 

Bazı oto analizör cihazlarında ölçme işlemi fotometrik değildir. Bu cihazlarda kullanılan 
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analiz yöntemine uygun bir okuyucu birim olur. Örneğin, hormon cihazlarında okuma işlemi 

bir foton sayıcı tarafından yapılır. 
 

Numune ve reaktifler reaksiyon tepsisinde bulunan küvetlere konduktan sonra 

meydana gelen renk ve absorbans değişimleri fotometre yardımı ile okunur.  
 

Biyokimya oto analizörlerinde fotometre reaksiyon tepsisinin yanında bulunur. 

Doğrudan cihaz üzerinde görülmez. Ancak kapaklar açılarak fotometreye ulaşılabilir. 
 

Oto analizör cihazlarında çift ışınlı (double beam) fotometre dizaynı kullanılır. Bu 

sistemde lambadan elde edilen ışığın bir kısmı küvet üzerinden okuyucu dedektöre ulaşırken 

(sample channel) diğer bir kısmı doğrudan referans dedektrüne (referans channel) ulaşır. 

Doğrudan referans dedektörüne gelen ışık hiçbir şey üzerinden geçmeden doğrudan doğruya 

referans dedektörüne ulaştığı için referans kanalı sayesinde ışık kaynağında meydana 

gelebilecek düzensizliklerin ölçme sonucunu etkilemesinin önüne geçilmiş olur. 
 

Oto analizörlerde farklı dalga boylarında ışığın elde edilmesi için filtrelerden 

yararlanılır. Bu filtreler bir teker üzerine monte edilmiştir. Teker dönerek uygun filtre ışık 

kaynağının önüne gelir ve belirli dalga boyundaki bu ışıkla testlerin okuma işlemleri yapılır. 
 

Cihazın kalitesine göre fotometrik sistemlerde okuma hassasiyetini ve stabiliteyi 

yükseltici bazı dizayn teknikleri kullanılabilir. Bu sistemin karmaşıklığını artırır. 

 

Çizim 9.1: Oto analizör fotometeresinin yapısı ve oluşturan parçalar 

Işık kaynağından elde edilen ışık yoğunlaştırıcı filtrelerden geçerek filtrelere gelir. 

Filterelerden geçen ışık palslere bölündükten sonra odaklayıcı ve fiber optik bir kablo 

yardımı ile ışık bölücüye ulaşır. Işığın bir kısmı ışık seviyesinde meydana gelebilecek 

dalgalanmaları izlemek için referans dedektörüne yönlendirilir. Işığın ana kısmı reaksiyonun 

gerçekleştiği küvet üzerinden okuyucu dedektöre ulaşır. Ulaşan ışığın miktarı küvette 

bulunan numune reaktif karışımına bağlıdır. 
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9.1.2. Hormon Test Analizörleri 
 

Hormon testlerinin yapıldığı oto analizör cihazlarıdır. Tüm oto analizör cihazlarında 

olduğu gibi testlerin hızlı, güvenilir ve en az insan emeği ile yapılmasını sağlayan oto 

analizör cihazlarıdır. Immunoassay analizörler olarak da adlandırılmaktadır. Immunoassay 

biyokimyasal test yöntemlerinden biridir. 

 

 

Resim 9.4: Hormon-Immunoassay analizörleri 

Bu yöntemde; serum, idrar gibi biyolojik sıvılar içinde ölçülmek istenen maddeler 

antikor (antibody)lar ile bunların antijenleri arasında meydana gelen reaksiyonlar 

kullanılarak ölçülür. 

 

Serumda bulunan hormon miktarları çok düşüktür. Renk değişikliği meydana getiren 

reaksiyonlar vermediklerinden direkt olarak kolorimetrik yöntemlerle ölçülmeleri oldukça 

zordur. 

 

Modern hormon oto analizörlerinde ölçüm için immünoassay yöntemi ile entegre 

edilmiş kemilüminesans (chemiluminescence) ölçüm teknolojisi kullanılır. Bu yöntemin 

tercih edilmesinin sebebi oto analizör cihazları ile uygulamaya çok uygun olması, çok hassas 

ve tekrarlanabilir sonuçlar vermesidir. 



 

98 

 

Kemilüminesans yöntemi; ölçülebilecek miktarlarda ışık üreten kimyasal reaksiyonları 

kullanan bir yöntemdir. Reaksiyon neticesi yayılan ışığın miktarı ölçülmek istenilen antijenin 

(hormon) miktarı ile doğru orantılıdır. Bu yöntem ile çok çeşitli hormonların, virüslerin, 

alerjiye neden olan maddelerin vb. çok hassas bir şekilde ölçülmeleri mümkün olmaktadır. 

 

Resim 9.5: Bir kemilüminesans reaksiyon  Çizim 9.2: Electrochemiluminescence  

sonucu ortaya çıkan ışık   (ECL) yöntemi 

 

Kemilüminesans yöntemi farklı firmalar tarafında uygulamadaki küçük yöntem 

farklılıkları nedeni ile farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Örneğin, bazı firmalar kullandıkları 

kemilümünesans yöntemini elektro- kemilüminesans (ECL-Electrochemiluminescence) 

olarak adlandırmaktadır. Bu yöntemde tek fark ışığın meydana geldiği reaksiyonunun 

başlatılmasının bir elektrot kullanılarak elektrik enerjisi yardımı ile yapılmasıdır. 
 

ECL yöntemi uygulamada sağladığı avantajlar nedeni ile günümüzde hormon 

cihazlarında en çok kullanılan kemilününesans ölçüm yöntemi hâline gelmiştir. Farklı 

firmalara ait farklı immunoassay-kemilümünesans uygulamaları olabilir. Ancak temel ölçüm 

yöntemi hepsinde aynıdır.  

 

Şekil 9.1 : Immulite cihazlarında kullanılan Kemilümünesans yöntem 
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Hormon oto analizörleri kemilümünesans yöntem ile ölçme işlemini  benzer 

tekniklerle yapar. Ancak cihazdan cihaza bazı farklılıklar olabilir.  
 

Aşağıda yaygın olarak kullanılan bir cihazda uygulanan yöntem kısaca açıklanmıştır. 
 

Oto analizör cihazı bu işlemi dört aşamada gerçekleştirir. Tüm aşamalar otomatik 

olarak cihaz tarafından gerçekleştirilir. Tek yapılması gereken numunenin cihaza 

konmasıdır. Bunda sonra tüm aşamalar cihaz tarafından insan müdahalesine ihtiyaç 

olmaksızın yapılacaktır. 

 

Şekil 9.2 :Manyetik bilyenin bulunduğu test kabı 

1. aşama: Numune ve reaktif içinde özel olarak kaplanmış bir manyetik bilyenin 

bulunduğu test kabına konur. Bu kab cihaz tarafında ara ara sallanarak 37 derece sıcaklıkta 

bekletilir. 

 

Şekil 9.3.:Test kabının yüksek hızda döndürülmesi 

2.aşama: İnkübasyondan (37 derecede bekletme) sonra test kabı dikey eksende 

yüksek hızda döndürülür. Bu dönmenin sonucunda kap içinde bulunan sıvılar kabın dışına 

çıkarılır. 

 

Şekil 9.4.:Bilyeden ve test kabının içinden çıkartılması 

3.aşama: Bir dizi yıkama işleminden sonra bilyeye tam olarak tutunmamış olan 

maddeler bilyeden ve test kabının içinden çıkarılır. 

 

Şekil 9.5.:Işıma görüntüsü 
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4.aşama: Kemilümünesans madde test kabına eklenir. Bunun sonucunda  ışımaya 

ortaya çıkacaktır. Bu ışıma yüksek hassasiyetli bir foton sayıcı ile okunur. Bu ışımanın 

miktarı ölçülmek istenilen madde ile orantılı olacaktır. 
 

Piyasada farklı firmalar tarafından üretilen hormon cihazları vardır. Hormon cihazları 

ilk bakışta birbirlerinde farklı görünebilir. Bunun nedeni hormonların ölçülmesi işleminin 

farklılıklar gösteren bir işlem olması, farklı yöntemlerin kullanılabilmesidir. 
 

Örnek bir hormon oto analizörü cihazının  üzerinde bulunan modülleri incelenmelidir. 
 

 Reagent compartments (Reaktif bölmeleri): Reaktiflerin yüklendiği 

bölümdür. Birden fazla reaktif bölmesi olabilir. 
 

 Reagent propes (Reaktif propları): Reaktifleri pipetleyen proplardır. Birden 

fazla prop olabilir.  
 

 Sample propes (Numune propu): Numunelerin pipetlenmesi işlemini 

gerçekleştiren proptur. 

 

Resim 9.6: Hormon oto analizörünün önden görünümü 
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 Rack loader (Rack yükleyici): Numune raklarının cihaza yüklendiği 

bölümdür. 

 

Resim 9.7: Aynı hormon oto analizörünün üstten görünümü ve birimleri 

 Sample tip loader (Numune pipeti uç yükleyicisi): Farklı numunelerin test 

işleminde numune pipetinin ucu konteminasyonu engellemek için analizler 

arasında değiştirilir. Numune pipetinin ucunun değiştirilme işleminin yapıldığı 

bölümdür. 
 

 Cuvette loader (Küvet yükleyici): Numune ve reaktiflerin karışarak 

reaksiyona girdiği tek kullanımlık küvetlerin reaksiyon tepsisine yüklenmesini 

sağlayan ünitedir. 
 

 Stat rack line (Acil ünitesi): Acil numunelerin yüklenmesinin yapıldığı 

bölümdür. 
 

 Measuring cell (Ölçüm hücresi): Sistemin kalbidir. Ölçme işlemi burada 

gerçekleşir. Belirli bir süre test kaplarında bekletilen (inkübasyon) numune 

reaktif karışımı bir emici prop yardımı ile ölçüm hücresine alınır ve ölçüm 

işlemi yapılır. Ölçüm işlemi ECL (Electrochemiluminescence) yöntemine göre 

gerçekleşir. Elde edilen ışıma bir foton sayıcı tarafından okunur. Hücre bir 

sonraki okuma için özel solüsyonlarla temizlenerek bir sonraki okumaya hazır 

hâle getirilir. 
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9.1.3. Eliza Test Oto Analizörleri 
 

Elisa yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen testlerin yapıldığı oto analizör cihazlarıdır. 

ELISA yönteme adını veren Enzyme-Linked Immunoassay terimini oluşturan kelimelerin 

kısaltılmasından oluşmuş bir kelimedir. Elayza olarak okunur. 
 

Bu oto analizörler EIA (Enzim Immuno Assay) analizörü, bazı yerlerde de “Elısa 

Processor” (işlemcisi) olarak  adlandırılmaktadır.  

 

Resim 9.8: Komple bir elisa platformu 

 Elisa yöntemi : Kit geliştirilmesi ve uygulması oldukça kolay bir yöntemdir. 

Bu nedenle çok yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Çok farklı testlerin 

çalışılmasında kullanılabilen bir yöntemdir. Hormonlar, serolojik testler, alerji 

testleri vb. test grupları ile en geniş test yelpazesine sahip test yöntemidir. 

 

Biyoteknoloji uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırma kitlerinin 

çoğunluğu elisa yönetemini kullanan kitlerdir.  
 

Elisa yöntemi özel olarak üretilmiş ve antikorlarla kaplanmış elisa plakları (plate) 

üzerinde gerçekleştirilen bir yöntemdir. 
 

  

Resim 9.9: Elisa mikroplaklar (microplates) 
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Elisa mikroplakları yapılacak testin türüne göre özel olarak antikorlarla 

kaplanmışlardır. Test işleminde kullanılan kitlerle birlikte gelir. Kitin bir parçasıdır. 
 

 Elisa yöntemi nasıl çalışır. 

o İlk aşamada testi yapılacak serum elisa plakları üzerinde bulunan 

kuyucuğa pipetlenir. Bir süre bekletilir (inkübasyon). 

o Daha sonra bir dizi reaktif ekleme ve yıkama işlemleri yapılır. 

o Son olarak da kuyucukta meydana gelen renk değişimi fotometre 

ile okunup analiz edilerek test sonucu elde edilir. 

 
 

Şekil 9.2: Elisa test prensibi 
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Şekil 9.3: Elisa yöntemi ile test çalışması 

Elisa oto analizörü bu plaklar üzerinde yapılan tüm işlemleri otamatik olarak 

gerçekleştirerek test sonucunu verir. 
 

Elisa oto analizörlerinin tamamı benzer birimlerden oluşur ve aynı temel dizayn 

teknikleri kullanılarak geliştirilmiştir. Bu nedenle bu temel modüllerin görevi ve çalışma 

sistemleri anlaşılırsa bu cihazların hepsinin çalışması hakkında bir fikir sahibi olunur ve 

gerekli bakım ve onarım işlemlerini yapabiliriz. 
 

Elisa cihazları yalnızca elisa testlerini yapan cihazlar değildir. Oldukça esnek bir 

platform olmaları nedeniyle çok farklı testlerin yapılması için kullanılabilmektedir. Özellikle 

biyoteknoloji uygumalarında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 

Dış görünüşlerinde farklılıklar olsa da elisa cihazları benzer birimlerden oluşur. 

Cihazın hızına, kapasitesine ve kullanım amacına bağlı olarak bu birimlerin sayısı 

artmaktadır. Ayrıca farklı amaçlar için birçok aksesuarlar da bu cihazlara eklenebilmektedir. 
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Resim 9.10: Farklı firmalara ait elisa oto analizör cihazları 

 

Resim 9.11: Elisa processor 

 

Genel olarak diğer oto analizörlere benzer nitelikte  numune rakları-tepsisi,  reaktif 

rakları-tepsisi, solüsyon bidonları kullanılmakta olup ayrıca şunları da içermektedir:  
 

 Pipetleme uçları-proplar: Elisa cihazlarında proplar sabit uçlu veya tek 

kullanımlık (dispozıbıl) pipet uçları ile çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. İseğe 
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bağlı olarak cihaz sabit pipet ucu ile veya programlandığı şekilde pipet ucunu 

otomatik olarak değiştirecek şekilde çalıştırılabilir. Pipet uçları ihtiyaca göre 

farklı tiplerde ve çekme hacminde olabilir.  
 

 

 

 

Resim 9.12: Elisa cihazlarında farklı pipet seçenekleri ve çalışmaları 

Kontaminosyona engel olmak için pipet uçlarının değiştirilmesi işlemi cihaz 

tarafından tamamen otomatik olarak yapılır. Cihaz programlanan şekilde tek kullanımlık 

pipet uçlarının cihaz tablası üzerinde konduğu alana giderek ucunu otomatik olarak 

değiştirebilir. 

 

Resim 9.13: Şırınga modülleri-dillitors 
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 Şırınga modülleri-dillitors: Prop uçlarından gönderilen sıvıların miktarlarını 

ölçülü bir şekilde ayarlamak için kullanılan şırınga sistemleridir. Programlanan 

miktarda numune veya reaktifin kaplardan çekilerek kuyucuklara 

gönderilmesini sağlar. Prop uçları ile bağlantılı bir şekilde çalışır. Aynı anda 

birden fazla uçla çalışmak için birden fazla şırıngaya sahip olan çeşitleri vardır.  

 

Resim 9.14: Eliza pleyt okuyucu 

 Elisa pleyt okuyucu: Elisa test işleminin son aşamasında plak üzerindeki     

kuyucuklarda meydana gelen renklenmeyi okuyarak analiz edilmesini sağlayan 

modüldür. Klasik elisa okuyucularla aynıdır.  Temel olarak bir fotometredir. 

Okuma işlemini hızlı bir şekilde yapmak için aynı anda sekiz kanaldan okuma 

yapar. Lambadan alınan ışık sekiz kanala bölünür ve sekiz kuyucuk üzerinden 

geçerek sekiz okuma dedektörüne ulaştırılır. Böylece tek bir anda  bir strip 

okunmuş olur. 

 

Resim 9.15: Elisa pleyt yıkayıcı 

 Elisa pleyt yıkayıcı: Elisa test işleminin bir parçası olan pleyt yıkama 

işlemlerini gerçekleştiren birimdir. Standart elisa yıkayıcıdır. Genel olarak sekiz 

uçlu bir manifolda sahiptir. Progamlanan şekilde yıkama işlemini gerçekleştirir. 

Bazı sistemlerde cihazın bir parçası şeklindedir. Bazılarında tamamen modüler 

bir yapıdadır. Cihazın farklı yerlerine konmuş olabilir. Pleyt üzerinde bulunan 

kuyucuklara programlanan miktarda ve sayıda yıkama solüsyonu gönderip 

emerek yıkama işlemini gerçekleştirir. 
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Resim 9.16: İnkübatör 

 İnkübatör: Elisa test işlemi sırasında plakların belirli sürelerde 37 derecede 

bekletilmesi gerekmektedir. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için kullanılan 

birimlerdir. Bazı sistemlerde inkübatörler kapalı biçimdedir. Bazılarında ise 

pleytlerin altlarına yerleştirilen kontrollü ısıtıcılar yardımı ile bu inkübasyon 

işlemi gerçekleştirilmektedir. Eğer cihaz ayrı bir inkübatör birimine sahipse 

elisa plağı programlanan zamanlarda robot kol yardımı ile inkübatöre 

yerleştirilip tekrar alınır. 
 

 Robot kol (Gripper): Elisa plaklarını cihaz içinde farklı birimler arasında 

taşımak için kullanılan bir robot koldur. Elisa cihazlarının tamamında bu robot 

kol bulunmaz. Modüler sistemlerde bulunan bir birimdir. Elisa cihazının 

kullanımını çok daha esnek hâle getiren bir seçenektir. Robot kollar çok farklı 

şekillerde olabilir. 

 

Resim 9.17: Elisa oto analizörü robot kolu(gripper) 

Biyoteknoloji laboratuvarlarında yapılan pek çok testler pleytler üzerinde 

gerçekleştirilmektedir. Yani bu test işlemleri de elisa sistemlerine benzer. Bu cihazlar bazı 

konfigürasyon değişiklikleri ile elisa analizörü veya başka bir amaçla kullanılabilmektedir. 
 

Hücre kültürü, nükleik asit numune hazırlama (RNA, mRNA, gDNA), DNA 

extrasyonu, nükleik asit normalizasyonu, PCR uygulamaları, SNP genotipleme, proteinlerle 

analiz işlemleri, numune hazırlama, ilaç araştırmaları,  toprak analizi, gıda analizi vb. birçok 

uygulamalar elisa benzeri platformlarda gerçekleştirilebilmektedir.  
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Cihazlara ilave edilebilen çok çeşitli aksesuarlar ve modüller yardımı ile yukarıda bazı 

örnekleri verilen işlemlerin tepsi bu platformlarda gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Sallayıcı (Shaker) modülü, pleyt santrifüj modülü, otomatik pleyt yükleyiciler, vakum 

ayırma modülleri, manyetik ayırma modülü, pleyt kaplama/açma modülü, pleyt depolama 

modülü vb. oldukça fazla sayıda opsiyonel modüller bu cihazlara ilave edilerek 

fonksiyonellikleri artırılabilmektedir. 

 

9.1.4. İdrar Oto Analizörleri 
 

İdrar oto analizörleri vucüt sıvılarından olan idrarın kimyasal ve mikroskobik 

özelliklerinin analiz edilmesi için kullanılan cihazlar olup idrar numunelerine ait tüm test ve 

analiz işlemlerini otomatik olarak hızlı ve güvenilir bir şekilde yapar.  

 

Tüm oto analizör cihazlarında olduğu gibi idrar analizörlerinde işlemler insan 

müdahalesine ihtiyaç duymaksızın cihaz tarafından otomatik olarak gerçekleşir. 

 

Laboratuvarlarda idrar ile ilgili iki temel test ve analiz işlemi vardır. Bunlardan biri 

idrarın kimyasal analizidir. Bu işlem yaygın olark idrar test stripleri kullanarak yapılır. 

 

Diğer analiz işlemi de idrarda bulunan elemanların mikroskobik olarak incelenmesidir. 

Bu işlemlerin her ikisi de oto analizör cihazları tarafından gerçekleştirilebilmektedir. 

   

Resim 9.18: Mikroskobik idrar analizi yapan bir oto analizör cihazları 

Mikroskobik idrar analizörleri, idrarda bulunabilecek hücreler, bakteriler, kristaller vb. 

çeşitli elamanları analiz eden cihazlardır. Bu analiz işlemlerinde kullanılan birkaç teknik 

vardır.  
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Bazı cihazlar, bu analiz işlemini gelişmiş mikroskop ve renkli kameralarla elde 

ettikleri görüntüleri karmaşık görüntü analiz teknikleri kullanan yazılımlarla gerçekleştirir. 

     

Resim 9.19: İdrar analizöründe görüntülenen bazı elemanlar 

 

Bazıları da bu işlemi flow cytometry (flow sitometri) yöntemi ile gerçekleştirir. Bu 

yöntemde bir açıklıktan geçirilen sıvı içindeki mikroskobik elemanlar lazer ışını yardımı ile 

analiz edilir. 

 

Şekil 9.4: İdrar analizinde kullanılan flow cytometry (flov sitometri) yöntemi 

İdrar ile ilgili diğer analiz işlemi de kimyasal özelliklerin test edilmesidir. İdrarın 

kimyasal olarak analizini yapan cihazlar bu işlem için özel test stripleri kullanır. Bu striplere 

damlatılan idrarın içeriğine göre bu striplerde oluşan renklenme bir fotometre yardımı ile 

okunarak analiz işlemi gerçekleştirilir. 
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Resim 9.20: İdrarın kimyasal analizini yapan analizör cihazları 

Bu cihazlar, kimyasal analiz işlemini özel hazırlanmış stripleri kullanarak yapar. Bu 

stripler üzerinde analizi yapılacak her analit için bir nokta bulunur. 

  

Resim 9.21: Analiz işleminde kullanılan idrar stripleri 

İdrar stripleri analiz cihazına kasetler hâlinde yüklenir. Cihaz analiz edilecek her idrar 

numunesi için bu striplerden bir tane kullanır.  
 

Bu analiz cihazlarında numunelerin yüklendiği bir bölüm bulunur. Bu bölümden 

analiz edilecek idrar numuneleri raklarla cihaza yüklenir. Numuneler bu bölümde bulunan 

barkod okuyucu yardımı ile otomatik olarak tanımlanabilir. 
 

Analiz edilecek idrar numunesi numune tüpünden prop yardımıyla çekilir, analiz 

işlemine başlanır. Alınan idrar numunesi idrar stribi boyunca her analit için konmuş bulunan 

bölümün üzerine noktalar şeklinde damlatılır. Bunun sonucunda oluşan renk değişimi 

fotometre ile okunarak analiz edilir. Bu şekilde idrarda bulunan analitlerin kimyasal analizi 

yapılmış olur. İşlemler otomatik olarak gerçekleştirilerek sonuçlar verilir.  
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İdrarın mikroskobik ve kimyasal analizini yapan cihazlar birbirleri ile entegre edilerek 

çalıştırılabilir. Bu durumda cihaza bir yerden yükelenen numunelerin tam analizi otomatik 

olarak gerçekleştirilmiş olur. 

 

Resim 9.22: Komple idrar analiz sistemi 

9.2. Oto Analizörlerinin Kullanım Amacı 
 

Daha önce de belirtildiği gibi oto analizör cihazları vucüt sıvılarının otomatik olarak 

test ve analizlerini yapmak için kullanılır. Bu test ve analiz sonuçları çok çeşitli hastalıkların 

teşhis edilmesinde vazgeçilmez bir öneme sahiptir. 

 

9.2.1. Kanın Hücresel ve Plazma Yapısı 
 

Kan, damarlar içinde sürekli hareket hâlinde olan canlı bir sıvıdır. Bu sıvı, plazma ve 

hücreler olmak üzere iki temel kısımdan oluşmaktadır (Ayrıntılar için  Biyomedikal Anatomi 

ve Fizyoloji modülüne bakınız.).  

 

Yapılacak analiz işlemine bağlı olarak kanın tamamı veya özel yöntemlerle ayrılmış 

olarak belirli kısımları kullanılır. Laboratuvarda kan ile yapılan her türlü testler için ne tip 

numune kullanılacağı bellidir. Buna göre numuneler analiz yapılmadan önce uygun 

şekillerde hazırlanır.  

 

Plazma kısmı büyük oranda sudan meydana gelir. İçinde çeşitli besin maddeleri 

proteinler ve metabolitler gibi birçok katı maddeyi barındırmakta ve bunların dokulara 

naklini sağlamaktadır.  

 

Kanın plazma yapısı, kanın sıvı kısmı olup vücut için gerekli bütün maddeleri 

(proteinler, yağlar, karbonhidratlar, vitaminler, hormonlar, antikorlar vb.) taşımakla 

görevlidir. Saydığımız bu maddeler, kan plazmasının içinde erimiş hâlde bulunur. 

 

Oto analizör cihazlarında kanla ilgili yapılan testlerin çoğunda kanın santrifüj 

cihazlarında yüksek hızda çevrilerek ayrılmış plazma-serum kısmı kullanılır. Biyokimya, 

hormon ve elisa oto analizörlerinde kanın ayrılmış serum kısmı analiz edilir.  
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Bazı analiz işlemleri de tam kanda yapılabilir. Örneğin, kan sayım cihazları tam kan 

ile çalışır. Kan alınır ve içinde pıhtılaşmayı engelleyici bir sıvı bulunan tüpe konup 

sallandıktan sonra sayım işlemi yapılır. 
 

9.2.2. İdrar ve İdrarın yapısı 
 

İdrar vücut tarafından dışarı atılan sıvı bir atıktır. Böbreklerde kanın süzülmesi sonucu 

ortaya çıkar. Daha sonra vücut dışına atılır. Vücuttaki zararlı maddelerin atılarak 

dengelenmesini sağlar. 

 

Resim 9.23: Tüp içine konmuş idrar numunesi 

İdrar su içinde çözülmüş hâlde bulunan metabolik atıklar, organik materyaller, 

inorganik tuzlar ve çeşitli mikroorganizmanlardan meydana gelir. Eritrositler, lökositler, 

epitel hücreleri, silendirler, kristaller, bakteri, mantar ve parazit hücreleri idrarda 

bulunabilecek yapılardır. 
 

9.2.2.1. İdrarı Oluşturan Mikrobiyolojik Etkenler 
 

İdrarda bulunabilecek mikrobiyolojik etkenler çeşitli bakteriler, virüsler ve 

mantarlardır. 
 

9.2.2.2. İdrarın  Plazma Yapısı 
 

İdrar, % 96 oranında su ve geri kalanı suda çözünmüş olarak bulunan inorganik katyon 

ve anyonlar ile organik maddelerden meydana gelir. 
 

Bu maddelerin varlığı ve miktarları hastalık durumuna bağlı olarak değişir. Bazı 

maddeler hastalık durumunda idrarda görülür veya miktarları normal değerlerin üzerine 

çıkabilir. 
 

9.2.2.3. Cihazda Yapılan İdrar Analiz Çeşitleri ve Yöntemleri 
 

Cihazlarda yapılan idrar analizleri temel olarak iki kısma ayrılır. Bunlar idrarın 

mikroskobik analizi ve idrarın kimyasal analizidir. 

 

 Mikroskobik analiz: Normalde idrar çökeltisinde mikroskopla yapılan analiz 

işlemi idrar analizörleri tarafından otomatik olarak yapılır. 
 

 Kimyasal analiz: İdrarda bulunan kimyasal maddelerin analizidir. Bu işlem test 

stripleri kullanılarak idrar analizörlerinde yapılabilir. 
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İdrarın bazı kimyasal analizleri istenildiğinde biyokimya oto analizörlerinde de 

yapılabilmektedir. Ancak bu çok yapılan bir uygulama değildir. 
 

9.2.3. Reaktifler 
 

Oto analizör cihazlarının hemen hemen tamamında test ve analiz işlemlerinin 

yapılması için özel olarak hazırlanmış olan reaktifler kullanılır.  
 

Bu reaktifler paket olarak kullanıma hazır hâlde gelir. Bir testin yapılması için birden 

fazla kit ve bazı ilave malzemelere ihtiyaç duyulabilir. Bunlar genel olarak tek bir paket 

içinde kullanıma hazır bir hâlde gelir. Bu nedenle reaktif paketleri (reagent pack) veya test 

kitleri (test kits) olarak adlandırılır. 
 

9.2.3.1. Analiz Çeşitlerine Göre Reaktifler 
 

Laboratuvarlarda oto analizörlerle yapılan test işlemlerin hemen hemen tamamında 

analizin yapılabilmesi için özel olarak hazırlanmış reaktifler kullanılmaktadır.  
 

Her oto analizör cihazı yapılan analizin türüne göre kendisi ile birlikte kullanılan 

kitlere sahiptir. Bu kitler cihaza göre özel olarak hazırlanmış ve ambalajlanmış olarak 

bulunabilir. Oto analizör cihazlarında kullanılan kitler analiz işleminin veya oto analizörün 

türüne göre adlandırılır. Biyokimya kiti, elisa kiti, hormon kiti vb. 
 

Biyokimya kitleri 

Biyokimya oto analizörlerinde yapılan her test için özel olarak hazırlanmış birer kit 

kullanılır. Her test için hazırlanmış bu reaktifler test çalışmasından önce cihaza yüklenmiş 

olmalıdır. Üre kiti, kollesterol kiti vb. adlandırılır. 
 

Kitler genelde sıvı olarak üretilmiştir. Ancak kuru sistemle çalışan cihazlar da vardır. 

Bunlarda kitler kuru toz hâlindedir. Cihaz tarafından sulandırılır. 
 

Reaktifler (kitler) direkt olarak cihazın reaktif tepsilerine konacak şekilde 

ambalajlanmış olarak gelir. Bazı kitler için cihaza konmadan önce bir hazırlama işlemi 

gerekebilir. Bunların nasıl yapılacağı kitlerle birlikte gelen prosedürlerde (kit insert) detaylı 

bir şekilde anlatılmaktadır. 

  

Resim 9.24: Cihazlara göre ambalajlanmış biyokimya reaktifleri 
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 Elisa kitleri 
 

Elisa testlerinin yapılması için hazırlanmış olan kitlerdir. Elisa kitleri özel olarak 

kaplanmış bir elisa pleyti ve test işlemi sırasında kullanılacak reaktifler ve solüsyonlar, 

kalibrasyon ve kontrol için kullanılacak standart ve kontrollerden oluşur. 

  

Resim 9.25: Elisa kitleri 

 Hormon-immunoassay kitleri 
 

Hormon cihazlarında yapılan testler için kullanılan kitlerdir. Hormon cihazları kapalı 

sistemler olup her cihaza ait üretilmiş özel kitler kullanılır. Tamamen cihaza göre 

hazırlanmış özel ambalajlarında bulunan kitler kullanılır. Yapılacak her test için cihaza bu 

testin kiti yüklenmiş olmalıdır. Hormon kitleri yapıları itibarı ile en hassas ve en kompleks 

kitlerdir. En pahalı kitler hormon kitleridir. Bu nedenle dünya üzerinde çok az sayıda firma 

tarafından üretilebilmektedir. 

 

Resim 9.26: Hormon-Immunoassay analizörlerinde kullanılan kitler 

9.2.3.2. Reaktif Temizlik Kimyasalları 
 

Oto analizör cihazlarında numune ve reaktif propları çalışması sırasında defalarca 

farklı reaktif ve numunelere temas eder. Propun her numune ve reaktif arasında ucu uygun 

bir şekilde temizlenmez ise reaktifler ve numuneler birbirine karışır. Numune ve reaktiflerde 
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bir kirlenme (cross-contemination) meydana gelir. Bu nedenle oto analizör cihazları prop 

yıkama sistemlerine sahiptir. Prop reaktiften reaktife veya numuneden numuneye geçmeden 

önce prop yıkama istasyonunda iç ve dış temizliğini yapar. Bu temizlik için deiyonize su ve 

yıkama konsantresi (wash concentrate) olarak adlandırılan sıvının karışımından oluşan bir 

solüsyon kullanılır. Bu solüsyonun nasıl hazırlanacağı oto analizör cihazlarının kullanıcı ve 

servis el kitaplarında anlatılır.  
 

Küvet yıkamalı biyokimya oto analizörlerinde işlemi biten küvetlerin tekrar 

kullanılmadan önce temizlenmesi işleminde de prop yıkama solüsyonuna benzer bir 

solüsyon kullanılır. Bu solüsyonların nasıl hazırlanacağı cihaza ait dokümanlarda mevcuttur. 

Prop ve küvet yıkama solüsyonlarının hazırlanmasında kullanılan bu konsantreler cihaza ait 

sarf malzemeleri arasındadır. Kitler gibi üretici firmalar tarafından sağlanır. 
 

9.3. Oto Analizörlerinin Kullanım Alanları 
 

Oto analizör cihazları her türlü laboratuvar ortamlarında kullanılabilir.  
 

 Tıbbi laboratuvarlarda kullanımı: Hastalıkların teşhisine yardımcı olmak 

amacı ile tıbbi laboratuvarlarda yapılan tüm analiz ve test işlemleri oto 

analizörler kullanılarak hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilmektedir.  

 

Laboratuvarlarda yapılan tüm analiz ve test işlemlerini yapabilen oto analizör cihazları 

mevcuttur. Laboratuvarın iş hacmine göre bu cihazlardan bazıları kullanılabilir. Küçük 

laboratuvarlarda temel birkaç oto analizör cihazı bulunabilirken büyük merkezlerde her türlü 

oto analizör cihazları kullanılmaktadır. Tıbbi laboratuvarlarda kullanılan oto analizör 

cihazlarından bazıları şunlardır:  

 

Biyokimya oto analizörü, hormon-ımmunoassay oto analizörü, hematoloji oto 

analizörü, idrar oto analizörü, DNA oto analizörleri, bakteriyoloji-kültür oto analizörleri, 

elektroferez oto analizörü, hemostasis (koagulasyon) oto analizörü, fecal blood oto analizörü, 

elisa oto analizörü, kan grubu oto analizörü, HBA1C oto analizörü 
 

 Kimya laboratuvarlarında kullanım: Sanayinin değişik alanlarında üretim 

yapan fabrikalarda kullanılan ve üretilen malzemelerin kalitesini kontrol eden 

kimya laboratuvarlarında yapılan tüm analiz işlemleri oto analizör cihazları 

kullanılarak hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilir. Özellikle petrokimya, 

boya, ilaç vb. birçok farklı alanlarda üretim yapan tesislerde üretimin her 

aşamasında yapılması gereken analiz işlemleri oto analizörler yardımı ile 

yapılabilmektedir. 
 

Üretilen ve üretim sırasında kullanılan çeşitli kimyasal maddelerin normlara uygun 

olup olmadıklarının test edilmesi için oto analizör cihazları vazgeçilmez araçlardır. 
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Resim 9.27: Kimya laboratuvarı 

Bu işlemlerin elle yapılması maliyetlerin artmasına neden olur. Oto analizörler ile test 

sonuçlarında elde edilen kalite ve doğruluğun elle yapılan testlerle elde edilmesi nerede ise 

imkânsızdır. 
 

 

 Biyoteknoloji laboratuvarlarında kullanımı : Oto analizör cihazlarının en 

çok kullanıldığı alanlardan biri de biyoteknoloji laboratuvarlarıdır. 

 

Resim 9.28: DNA analizlerinin yapıldığı bir biyoteknoloji laboratuvarı 

Bu laboratuvarlarda çok fazla sayıda testin çok hassas bir şekilde yapılması 

gerekmektedir. Yapılan analiz ve test işlemlerinin özellikleri nedeni ile oto analizör cihazları 

biyoteknoloji laboratuvarları için vazgeçilmez cihazlardır. 
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 Gıda laboratuvarlarında kullanımı : Gıda üretiminin her aşamasında büyük 

miktarda analiz işlemi gerekmektedir. Kullanılan ham maddelerden üretilen 

ürünlere kadar her türlü materyalin düzenli olarak test ve analizi gerekmektedir. 

Örneğin, süt ürünleri üreten bir fabrika düşünülsün. Bu tesise çok farklı 

yerlerden gelen sütlerin düzenli olarak analiz edilmesi gerekir. Daha sonra 

üretilen ürünlerin piyasaya sürülmeden analiz ve test edilmeleri gerekecektir. 

Bu işlemlerin tamamı oto analizör cihazları kullanılarak yapılabilir. 

 

Resim 9.29: Gıda analizinde kullanılan cihazlar 

Oto analizör cihazları her alanda insanlar tarafından el ile yapılan her türlü test ve 

analiz işlemini otomatik olarak yapabilir. Bu nedenler yukarıda saydıklarımız dışında da bir 

çok oto analizör çeşitleri ile karşılaşabiliriz. 

 

Herhangi bir oto analizörün çalışma sistemini anlamak için o cihazda uygulanan test 

yöntemini iyi bilmek gerekir. Örneğin bir biyokimya oto analizörünün ne iş yaptığını 

anlamak için bu testlerin elle nasıl yapıldığını bilmek gerekir. Bu testlerin elle nasıl 

yapıldığını bilmeyen birisinin oto analizör tarafından bu testlerin nasıl yapıldığını anlaması 

mümkün değildir.  
 

Netice olarak oto analizörler el ile yapılan bu analiz ve test işlemlerinde insan 

unsurunu devreden çıkaran robotik sistemlerdir. Kullandıkları test prensibi aynıdır. Yine 

aynı şekilde elisa yöntemini bilmeyen bir kişinin elisa cihazlarında bu işlemin nasıl 

yapıldığını anlaması ve olası proplemleri gidermesi imkânsızdır. 
 

Bu nedenle sistemli bir çalışma için oto analizör cihazının kullandığı test ve analiz 

yöntemi iyice anlaşılmalıdır. 
 

Bunun dışında oto analizör cihazlarının tamamı robotik sistemler olup benzer 

özelliklere sahiptir. Servis işlemleri açısından büyük farklılıklar göstermez.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Oto analizörin fonkisyon testlerini örnek cihaz üzerinde gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Servis el kitabından fonksiyon testlerinin nasıl 

yapılacağını gösteren talimatları okuyunuz. 
 Servis el kitabındaki kurulum 

talimatlarına uyunuz.  

  Fonksiyon testi talimatlarını adımı adım takip ediniz. 

 Cihaza enerji uygulayınız. Cihazı açınız. 

 Dikkatli çalışınız. 
 Kalibratörü/kalibratörleri numune tepsisinde uygun 

konuma yerleştiriniz. 

  Reaktif tüplerini reaktif tepsisine  yerleştiriniz. 

 Cihaza start komutunu veriniz. 

 Mikrobiyolojik risklere karşı 

tedbir alınız. 
 Tepsilerin dönüş hareketlerini kontrol ediniz. 

 Borkod okuyucuların çalışmasını gözlemleyiniz. 

 Pipetlerin hareketlerini kontrol ediniz. 
 Pipetlerin sağa sola 

çarpmamasına dikkat ediniz. 
 Analiz sonuçlarını yazdırınız. 

 Analiz sonuçlarını kalibratör referans değerleri ile 

karşılaştırınız. 

 Referans değer aralığı dışında 

değer gösteren cıhazı 

kesinlikle kullanmayınız. 

 Referans aralığında olmayan testleri gözden geçirin. 

Reakttifini değiştirin tekrar çalışınız. Test tanımlarını 

gözden geçiriniz. Kinetik faktörleri gözden geçiriniz. 

Kalibratör değerlerini gözden geçiriniz. 

 Test -analiz sonuçlarında stabil (tekrarlanabilir) ve 

kontrol referans aralığında sonuçlar elde edene kadar 

kontro-test-ayar işlemlerini tekrarlayınız. 

 Cihazın test ve analiz yapmaya hazır olduğuna karar 

veriniz. 

 Montaj formunun ilgili yerlerini doldurunuz. 

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. Servis el kitabından fonksiyon testlerinin nasıl yapılacağını 

gösteren talimatları okudunuz mu? 

  

2. Fonksiyon testi talimatlarını adımı adım takip ettiniz mi?   

3. Cihaza enerji uygulayarak cihazı açtınız mı?   

4. Kalibratörü/kalibratörleri numune tepsisinde uygun konuma 

yerleştirdiniz mi? 

  

5. Reaktif tüplerini reaktif tepsisine  yerleştidiniz mi?   

6. Cihaza start komutunu verdiniz mi?   

7. Tepsilerin dönüş hareketlerini kontrol ettiniz mi?   

8. Borkod okuyucuların çalışmasını gözlemlediniz mi?   

9. Pipetlerin hareketlerini kontrol ettiniz mi?   

10. Analiz sonuçlarını  yazdırdınız mı?   

11. Analiz sonuçlarını kalibratör referans değerleri ile karşılaştırdınız 

mı? 

  

12. Referans aralığında olmayan testleri gözden geçirdiniz mi?   

13. Reaktifi değiştirip tekrar çalıştınız mı?   

14. Test tanımlarını gözden geçirdiniz mi?   

15. Kinetik faktörleri gözden geçirdiniz mi?   

16. Kalibratör değerlerini gözden geçirdiniz mi?   

17. Test-analiz sonuçlarında stabil (tekrarlanabilir) ve kontrol 

referans aralığında sonuçlar elde edene kadar kontrol-test-ayar 

işlemlerini tekrarladınız mı? 

  

18. Cihazın test ve analiz yapmaya hazır olduğuna karar verebildiniz 

mi? 

  

19. Montaj formunun ilgili yerlerini 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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi oto analizörlerin özelliklerinden biri değildir? 

A) Çok hızlı çalışır. B) Çok kaliteli test ve analiz sonuçları üretir. 

C) Test maliyetlerini yükseltir. D) Verimliliği artırır. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi biyokimya oto analizörlerinde çalışılabilen test metodlarından 

biri değildir? 

A) Enzimatik B) Kolorimetrik C) ISE  D) EIA 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir biyokimya oto analizöründe bulunmaz? 

A) Reaktif tepsisi B) Numune tepsisi C) Reaksiyon tepsisi D) Foton sayacı 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi fotometre ünitesini oluşturan parçalardan biri değildir? 

A) Halojen lamba B) Okuyucu dedektör C) Mikser  D) Filtre tekeri 
 

5. Hormon testlerinin çalışılmasında hangi numune türü kullanılır? 

A) Serum B) Tam kan  C)) İdrar  D) CSF 
 

6. Hormon-Immunoassay oto analizörlerinde kullanılan test prensibi hangisidir? 

A) Kemilümünesens-ECL B) Kolorimetrik C) ISE D) ELISA 
 

7. Aşağıdaki birimlerden hangisi “Elisa” oto analizörlerinde bulunmaz? 

A) Okuyucu B) Yıkayıcı  C) İnkübatör D) Ayırıcı 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

8. İdrar oto analizörleri idrarın …………… ve ……………….. özelliklerini analiz eder. 
 

9. İdrarda bulunan mikroskobik elemanların analizinde kullanılan teknikler 

………..………. 
 

10. İdrarın kimyasal analizi ……………….. kullanılarak yapılır. 
 

11. Kan …………. ve ……………..  olarak iki temel kısımdan oluşur. 
 

12. Biyokimya, hormon ve elisa testlerinde numune tipi olarak  …………. kullanılır. 
 

13. Oto analizörlerin başlıca kullanım 

alanları……………………............laboratuvarlarıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

14. (   ) Oto analizör cihazlarında testlerin çalışılması sırasında kullanılan kimyasal 

maddelere test reaktifleri denir. 
 

15. (   ) Biyokimya kitleri genel olarak toz hâlinde gelir ve hazırlanmaları gerekir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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16. (   ) Elisa kitlerinin tamamı ile birlikte özel kaplanmış elisa plakları gelir. 

 

17. (   ) Hormon kitleri basit kitlerdir. Üretilmeleri çok kolaydır. 

 

18. (   ) Biyoteknoloji laboratuvarları oto analizör cihazlarında yaygın kullanılmaktadır.  

 
 

 

 

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–10 
 

 

 

 

 

Oto analizörleri ile ilgili kayıtları tutabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Yakınınızda bulunan devlet hastanesine giderek oto analizör cihazları ile ilgili 

kurumda hangi kayıtların tutulduğunu ve bu kayıtlar için hangi tür formlar 

kullanıldığını araştırınız. 

 

10. OTO ANALİZÖRLERİNDE KAYITLAR 

FORMLAR VE TUTANAKLAR 
 

10.1. Oto Analizörü Kayıt Bilgisi ve Teslim  
 

Firma içinde ve cihazların kurulu bulundukları kurumlarda bu cihazlarla ilgili 

evrakların düzenlenmesinde ve  takip işlemlerinde bazı bilgilere ihtiyaç duyulur. Bunlar 

cihazı tanımlayan cihaz seri nu., fabrika nu., kurum  nu., klinik  nu. gibi kullanılan özel 

numaralardır (Ayrıntılı bilgi için Teknik Organizasyon ve Kayıt modülüne bakınız.).  
 

Teslim tutanağı cihazlar teslim edilirken ve teslim alınırken mutlaka düzenlenmesi 

gereken bir evraktır. Teslim edilen ve alınan malzemenin cinsini ve miktarını gösterir.  
 

Teslim tutanağı düzenlenmeden yapılan bir teslimat ile ilgili daha sonra yaşanabilecek 

proplemler için hiçbir güvence söz konusu değildir. Doğabilecek bir proplemde hiç kimse 

sorumluluk kabul etmeyecek ve birçok sıkıntıların yaşanmasına neden olacaktır. 
 

Bu nedenle teslim sırasında bu belge özenli bir şekilde düzenlenip teslim alan kişiye 

onaylatılmalıdır. Belgenin bir nüshası mutlaka muhafaza edilmelidir. Zira daha sonra ortaya 

çıkabilcek anlaşmazlık durumlarında bu belgeleri göstermeniz istenebilir. Eğer belgeler 

muhfaza edilmezse bir hak iddia edilemez. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–10 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Belge 10.1: Örnek teslim tutanağı 

Farklı firmalar farklı teslim tutanakları kullanabilir. Bilgisayarda düzenlenen formlar 

kullanılabileceği gibi matbu evraklar da kullanılabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Oto analizörlerinde kayıtları tutunuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kurum içi yönetmelikleri uygulayınız. 

 Formların doldurulmasında teknik 

organizasyon ve kayıt modülünden 

faydalanabilirsiniz. 

 Formların standartlara uygun olmasına 

dikkat ediniz. 

 Teslim  tutanağı hazırlayınız. 

 Kurulum  formu açınız. 

 Kurulum  formu doldurunuz. 

 Seri  numara ya da kodları bulunuz. 

 Seri  numara ya da kodları okuyunuz. 

 Cihazlara kurulum numarası veriniz. 

 Envantere  tüm parça ve aparatların 

girişlerini yapınız. 

 Garanti belgesini doldurunuz. 

 Yaptığınız işlemler ile ilgili olarak bir 

rapor hazırlayınız. 
 

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. Kurum içi yönetmelikleri uyguladınız mı?   

2. Teslim  tutanağı hazırladınız mı?   

3. Kurulum  formu açtınız mı?   

4. Kurulum  formu doldurdunuz mu?   

5. Seri  numara ya da kodları buldunuz mu?   

6. Seri  numara ya da kodları okudunuz mu?   

7. Cihazlara kurum numarası verdiniz mi?   

8. Envantere  tüm parça ve aparatların girişlerini yaptınız mı?   

9. Garanti belgesini doldunuz mu?   

10. Yaptığınız işlemler ile ilgili bir rapor 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. 



 

127 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 

 

1. ………………….numarası, cihazı tanımlayan, benzersiz, belirli bir kurala göre 

üretilmiş ve cihaz üzerinde bulunan tanımlayıcı etiketlere basılan bir numaradır. 
 

2. ………………….cihazlar teslim edilirken ve teslim alınırken mutlaka düzenlenmesi 

gereken bir tutanaktır. 
 

3. Cihazın garanti şartlarını ve süresini gösteren belge ……………….. belgesidir. 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
 

4. (   ) Kurulum, montaj veya teslimat işlemlerinden sonra düzenlenen tutanakların 

çalışanlardan herhangi birine imzalatılması yeterlidir. 

 

5. (   ) Tüm teslimat işleri mutlaka belgelenmeli ve yetkili kişilerin imzalı onayları 

alınmalıdır. 

 

6. (   ) Her şey için tutanak tutulması bürokrasiyi artıracağından her işlem için evrağa 

gerek yoktur.  
 

 

 

 

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 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Oto analizörler kutusundan çıkarıldıktan sonra hareket ettirilmesini kolaylaştırmak 

için bunların alt kısmında tekerlekler bulunur. Tekerlekler sabitleme için fren 

sistemine sahiptir. Cihazı hareket ettirmeden önce bunlar boşa alınmalıdır. 
 

2. (   ) Günümüzde oto analizör cihazlarında bilgisayar sistemi cihazın içine monte 

edilmektedir. Ayrı bir birim olarak bulunmazlar. 
 

3. (   ) Oto analizör cihazlarının bilgisayar bağlantıları için genellikle seri port bağlantısı 

kullanılmaktadır. 
 

4. (   ) Oto analizör çıktılarının alınmasında özel yazıcılar kullanılır. Bu yazıcılar cihazı 

üreten firmalar tarafından sağlanmaktadır. 
 

5. (   ) UPS cihazının görevi, oto analizör cihazına kesintisiz ve belirli özelliklerde 

elektrik  sağlamaktır. 

 

6. (   ) Oto analizör cihazları için herhangi bir UPS cihazı kullanılabilir. 

 

7. (   ) Reaksiyon tepsisi, test işlemlerinde kullanılan reaktiflerin konulduğu tepsidir. 

 

8. (   ) Oto analizör cihazı çalışmaya başladıktan sonra testler tamamlanıncaya kadar yeni 

numune yüklenmesi mümkün değildir. 

 

9. (   ) Reaksiyon tepsisinin soğutma sistemi kullanılarak sürekli  soğuk kalması sağlanır. 

 

10. (   ) Barkodsuz numune ve reaktiflerin oto analizör cihazlarına yüklenebilmesi 

mümkün değildir. 

 

11. (   ) Otomatik pipetlerin görevi, numune ve reaktiflerin cihaz içinde farklı yerlere 

hassas bir şekilde aktarılmasıdır. 

 

12. (   ) Pipet sayısı cihazın hızına ve dizayn özelliklerine bağlı olarak artar. Büyük 

sistemlerde pipet sayısı daha fazladır. 

 

13. (   ) ISE ünitesi, biyokimya oto analizörlerinde enzimatik  testlerin çalışmasını sağlar. 

 

14. (   ) Oto analizör cihazlarında çalışanların güvenliği ve cihazın sağlıklı bir şekilde 

çalışabilmesi için uygun topraklama şarttır. 

 

15. (   ) Oto analizörlerde çalışılan testler için düzenli olarak kalibrasyon ve kontrol 

yapılması gerekir. Kalibrasyon ve kontrol işlemleri için özel olarak hazırlanmış 

kalibratör ve kontrol serumları kullanılır. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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16. (   ) Elisa oto analizörleri kapalı sistemlerdir. Yalnızca üretici firma tarafından 

sağlanan kitlerle test çalışabilir. 

 

17. (   ) Elisa oto analizörlerinde son aşamadaki okuma işlemi foton dedektörü ile yapılır. 

 

18. (   ) Hormon oto analizörleri tek kullanımlık test kapları kullanır. 

 

19. (   ) Elisa oto analizörlerinde hormon testleri de çalışılabilir. 

 

20. (   ) İdrar oto analizörleri ile idrarın mikroskobik incelemesi ve kimyasal testleri 

yapılabilir. 

 

21. (   ) Oto analizör cihazları yalnızca tıbbi laboratuvarlarda kullanılabilir. 

 

22. (   ) Oto analizör cihazları ile ilgili formların doldurulması ve düzenlenmesi teknik 

servis elemanlarının görevi değildir. 

 

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Oto analizörlerinde analiz ünitesinin montajını yapabiliyor mu?   

2. Oto analizörlerinde monitör montajını yapabiliyor mu?   

3. Oto analizörlerinde yazıcı montajını yapabiliyor mu?   

4. Oto analizörlerinde ek parça ve aparatların montajını yapabiliyor 

mu?  

  

5. Oto analizörlerinde UPS montajını yapabiliyor mu?   

6. Oto analizörlerinde tepsilerin montajını yapabiliyor mu?   

7. Oto analizörlerinde barkod okuyucuların montajını yapabiliyor 

mu? 

  

8. Oto analizörlerinde otomatik pipetlerin montajını yapabiliyor mu?   

9. Oto analizörlerinde sistem bütünlüğünü kontrol edebiliyor mu?   

10. Oto analizörlerinde gövdeye kaçak kontrolü yapabiliyor mu?   

11. Oto analizörlerinde kurulum ayarlarını yapabiliyor mu?   

12. Oto analizörlerinde fonksiyon testini yapabiliyor mu?   

13. Oto analizörlerinde kayıtları girebiliyor mu?   
 

 

 

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 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Analiz Ve Test 

2 Kurulum 

3 Tekerlekleri 

4 Servis Çantası 

5 Frenler 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Bilgisayar 

2 Seri Bağlantı 

3 LCD ve CRT 

4 BD9 ve DB25 

5 LIMS 

6 Analiz Ve Test 

7 Tekerlekleri 

8 Frenler 

9 Sürekli 

10 Düşük 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Doğru 

15 Doğru 

16 Yanlış 

17 Doğru 

18 Doğru 

19 Yanlış 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B  

2 D 

3 A 

4 D 

5 C 

6 C 

7 A 

8   Numune 

9 Barkod Okuyucu İle 

10 STAT/Acil 

11 Reaktif 

12 Soğutma 

13 Peltier Elemanları 

14 Doğru 

15 Doğru 

16 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Barkod Okuyucular 

2 Barkodlar 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Numune Ve Reaktif 

2 Kapasitif 

3 Çarpma 

4 Numune Ve Reaktif 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Y anlış 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Analiz Ve Kontrol 

2 PC 

3 Analiz 

4 Biyokimya 

5 Reaktiflerin 

6 Teknik Özellikler 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-7’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Topraklanmış 

2 Kontrol Kalemi İle 

3 0,4 

4 Elektriksel Güvenlik 

Analizörü 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-8’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 
Mekanik Ve 

Elektronik 

2 Servis İşlemleri 

3 Startup/Prime/Init 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-9’UN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C  

2 D 

3 D 

4 F 

5 A 

6 A 

7 D 

8 
Mikroskobik Ve 

Kimyasal 

9 
Sitometri Ve 

Optik/Kamera 

10 İdrar Stripleri 

11 Plazma Ve Hücreler 

12 Serum 

13 Tıbbi Tahlil 

14 Doğru 

15 Yanlış 

16 Doğru 

17 Yanlış 

18 Doğru 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-10’UN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Seri Numarası 

2 Teslim Tutanağı 

3 Garanti 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 
 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAPANAHTARI  
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Yanlış 

14 Doğru 

15 Doğru 

16 Yanlış 

17 Yanlış 

18 Doğru 

19 Doğru 

20 Doğru 

21 Yanlış 

22 Yanlış 
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KAYNAKÇA 
 www.gata.edu.tr 

 www.gazi.edu.tr 
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