
 

 

1.0 AMAÇ 

Bakteri identifikasyon ve Antibiyogram  Cihazının uygun kullanımını sağlamak. 
 

2.0 KAPSAM  

Fethiye Devlet Hastanesi Bakteriyoloji Laboratuvarında bulunan Phoenix 100 Adlı  Bakteri İdentifikasyon ve 

Antibiyogram cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 
 

4.0 SORUMLULAR 

Laboratuvarda çalışan tüm uzman ve teknisyenler. 
 

5.0 TANIMLAR  

İdentifikasyon: Bilinen bir sınıflandırmaya dâhil olan bir izolat veya mikroorganizmanın cins ve tür adının 

belirlenmesi. 
Antibiyogram: Belli bir mikrop yada bir kaç türünün üremesini ve gelişmesini hangi antibiyotiğin önleyeceği 
veya hangi oranda azaltacağını ortaya koyan biyolojik metod.  
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

PREANALİTİK DÖNEM  

Numunelerin Hazırlığı 

Kültür işlemleri için test istemi ve barkod basım işlemleri, “Laboratuvar Sürecine Yönelik İşleyiş Prosedürü” 
kurallarına göre yapılır. Bakteri identifikasyon ve antibiyogram işlemi için kullanılacak hasta numuneleri, 

“Mikrobiyoloji Laboratuvarı Test Rehberi”nde tarif edildiği üzere alınır. Numunelerin doğru şekilde 
alınmasından, servis hastalarında servis hemşireleri, poliklinik hastalarından poliklinik hekimi sorumludur. 
Sorumlular numuneleri rehbere uygun şekilde alır ya da işlem basamaklarını tarif ederek gerekli yönlendirmeyi 

yapar. 
Rehbere uygun bir şekilde alınan örnekler, servis hastalarında görevli personel, poliklinik hastaları için ise hasta 

tarafından “Numune Kabul” birimine bırakılır. Görevli personel transport sırasında “numune saklama ve taşıma 
talimatı” kurallarını gözetir. Numuneler, Numune kabul biriminde görevli teknisyen tarafından “Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı Numune Kabul Red Kriterleri Talimatı” doğrultusunda değerlendirilerek otomasyon üzerinden 

kabul ya da red edilir. Red edilen örnekler, işlem sonrası ilgili birim aranarak gerekçesiyle bilgilendirme yapılır. 
Boğaz kültürleri için hasta 3. Numaralı laboratuvar salonuna yönlendirilir ve örnek alım ve kabul işlemleri 
burada görevli teknisyen tarafından gerçekleştirilir. Laboratuvara gelen numuneler “ Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

Kültür İşlemleri Süreç Talimatı” kapsamında işleme alınır.  
 

B. ANALİTİK DÖNEM  

MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ 

Bakteri identifikasyon ve antibiyogram işlemleri PHONEX 100 cihazı kullanılarak gerçekleştirilir. Cihaz arızası 
durumunda konvansiyonel yöntem, “ Disk Diffusyon Yöntemi Çalışma Ta limatı” kuralları işletilerek çalışılır.  

PHONEX-100 Cihazı için kullanılacak sarf malzemeler Ü-1, Ü-2 ve A-1 dolaplarında bulunur. Ü-1 dolabında 
gr(-) bakteri İD kitleri (UNMİC-NMİC), Ü-2 dolabında gr(+) bakteri İD kitleri (PMİC),  A-1 dolabında ise ID ve 
AST buyyonları bulunur. AST indikatörü ise buzdolabı kapağında saklanır.  

İşlem öncesi tüm sarf malzemeler mevcut yerlerinde kontrol edilir. Her bir malzemeden en az bir kutu olması 
sağlanır. Eksik malzemeler için HBYS üzerinden malzeme talep formu düzenlenerek laboratuvar depo’ dan istem 

yapılır. 
Cihaz 24 saat açık kalır. İşlem öncesi cihaz ekranı kontrol edilerek (!) işaretli arıza uyarısı olup olmadığı kontrol 
edilir. Uyarı durumunda arıza kodu ekrandan okunarak yetkili servisle görüşülüp görüş alınır. Problem çözülürse 

işleme devam edilir. Problemin çözülemediği durumda cihaz yetkili servisi davet edilir ve aynı anda HBYS 
üzerinden “arıza formu” doldurularak “ biyomedikal mühendislik" birimi bilgilendirilir.  
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PHONEX-100 CİHAZI, BAKIM SÜRECİ 

Günlük Bakım: Sistem sıcaklık kontrolü yapılır. Bakım menüsünde cihazın LED kontrol işlevlerinden birini 
seçerek sıcaklık paneli görülür. Bu sıcaklık 35 °C ±1,5 °C olmalıdır. Günlük bakım işlemi her gün cihaz 

kullanıma başlanmadan önce yapılır.  
 

Haftalık Bakım 

Sistem kuru özellikli olduğu için herhangi bir yıkama işlemi gerektirmemektedir. Dahili yeşil, kırmızı, sarı ve 
harici sistem uyarısı kontrolleri aşağıdaki şekilde yapılır;  

* Lamba doğrulamasını gerçekleştirmek için “Ana Durum” ekranına erişilir ve "Yapılandırma" yazılım tuşuna  
basılır.  

* Parola penceresi görüntülenir ve "eylemi gerçekleştirme" yazılım tuşuna basılır.  

* Ana Configuration (Yapılandırma) ekranında "bakım" yazılım tuşuna basılır. Dahili ve harici LED'ler ve sesli   
alarm üzerinde testler gerçekleştirilir.  

Haftalık bakım işlemi, her haftanın ilk işgünü, günlük kontrol işlemi yapılmadan önce yapılır.  
6 Aylık Bakım 

*Normalizer panel değişimi  

*UV lamba değişimi  
*Iq board pil değişimi  

*Normalizer CV kontrolü  
*Extiction filtresi değişim işlemleri yapılır.  
Tüm bu işlemler teknik servis sorumluluğundadır. 6 aylık bakım döneminde teknik servisten randevu alınır. 

Randevu saati biyomedikal mühendislik birimine iletilir ve işlem günü biyomedikal mühendislik biriminin de 
hazır bulunması sağlanır.  
 

PHONEX-100 CİHAZI ONARIM SÜRECİ: Cihaz arıza durumda sorumlu teknisyen bilgilendirilir ve teknik 
servis ile telefon bağlantısı kurulur. Telefonda gerekli bilgiler aktarılır ve teknik servisin çözüm önerileri 

uygulanır. Problemin çözülememesi durumunda teknik servisden en yakın tarihe randevu alınır ve hastane 
biyomedikal mühendislik birimine randevu saati bildirilerek işlem günü bulunmaları sağlanır. Cihaz üzerinde 
“ARIZALIDIR” yazısı yapıştırılarak problemin çözümüne kadar kullanılması engellenir.  
 

PHONEX-100 CİHAZI KALİBRASYON SÜRECİ  

Cihaz kullanıcı kalibrasyonu gerektirmemektedir. 
 

PHONEX-100 CİHAZI İNTERNAL KONTROL SÜRECİ: İnternal kontroller 3 ayda bir olmak üzere stok 

ATCC 25922 (E.coli), ATCC 27853 (P.aeruginosa), ATCC 29213 (S.aureus) suşlarının taze kültürleri 
kullanılarak, cihaz çalışma prosedürün de ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı üzere, hasta numunesi gibi işleme alınır. 
İdentifikasyon ve antibiyogram sonuçlarında saptanan anormalliklerde düzetici ve önleyici faaliyet başlatılır. 

İnternal kontroller için çıktı alınmaz, değerlendirmeler cihaz hafızası üzerinden yapılır.  
 

PHONEX-100 CİHAZI EXTERNAL KONTROL SÜRECİ: Cihaz “Oneworld Accuracy System” external 

kalite kontrol programına üyedir. Bu program dahilin de yılda 3 kez kontrol örnekleri liyofilize olarak gelir. 
Gelen örnek, içerisindeki sulandırma sıvısı ile sulandırılarak homojenize edilir. Elde edilen sıvıdan kanlı ve EMB 

agara ekim yapılır ve 18-24 saat etüvde bekletilir. Ertesi gün hasta numunesi gibi işlem yapılarak cihaza verilir. 
Elde edilen sonuçlar www.oneworldaccuracysystem.com internet adresinden kullanıcı adı ve parolası 
kullanılarak girilir. Yaklaşık 15 gün sonra mail yoluyla gelen değerlendirme sonuçları, eksternal kontrol 

değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilir ve aksaklık halinde düzeltici ve önleyici faa liyet başlatılır. 
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PHONEX-100 CİHAZI ÇALIŞ MA S ÜRECİ:  
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Cihazın günlük kontrollerini, gerekiyorsa 

haftalık aylık kontrollerini yap. 

* Steril eküvyon ile taze kültürden, ID 
buyyon içerisine Phonix spect cihazı 
kullanarak 0,5 Mc farland bakteri 
süspansiyonu hazırla  

*Gr(-) hasta örneği için Gr(-)    

panel (NMIC ID-400) çıkart 
*ID buyyonun tamamını panelin ID 

kısmına, AST buyyonun tamamını 
AST kısmına dök. 

 

*Gr(+) hasta örneği için Gr(+)    panel 
(PMIC ID-87) çıkart 

*ID buyyonun tamamını panelin ID 
kısmına, AST buyyonun tamamını 

AST kısmına dök. 

*AST buyyonun içerisine 1 damla AST 
indikatörü damlat 

*Otomatik pipet kullanarak 25 mikrolitre ID 
buyyondan alarak AST buyyona ilave et  

*Panel kapağını kapat. Panel taşıyıcısının 

herhangi bir yerine en geç 30dk. Dik olarak 
yerleştir 

*Ekran anaekrandayken panel kayıt tuşuna bas. 

Panel barkoudunu barkod okuyucu ile okut.  

Cihaz onarım 

işlemlerini işlet 

Cihaza 

“ARIZALIDIR” 
ibaresi yapıştır. 

Teknik servisi bekle 

Acil testler için “disk 
diffüsyon yönetimi 

çalışma talimatları” 
prosedürünü uygula 

*Numunenin accession numarasını klavye ile yaz 

*Testin izolasyon numarasını aşağı-yukarı tuşlarıyla ayarla 
ve “kayıt” tuşuna bas 

*Her panel için aynı işlemi tekrarla ve çıkış tuşuna basarak 
ana ekrana dön.   

*Cihaz ekranının sol tarafında bulunan “panel yükleme” 

tuşuna basarak cihaz yükleme sesini duy 

*Panelleri rastgele yerleştir ve kapağı kapat.  



 

 

POSTANALİTİK DÖNEM 

SONUÇLARIN ONAYLANMASI SÜRECİ  
 

Cihaz sonuçları LİS üzerinden herhangi bir işleme gerek olmaksızın LBYS sistemine aktarılır . 

Cihaz üzerinde LİS uyarı kodu varsa, sonuçlar cihaz ekranı üzerinden okunarak manuel olarak LBYS girilir.  
LBYS sistemine aktarılmış sonuçlar, Mikrobiyoloji laboratuvar teknisyeni tarafından kontrol edilerek “teknik 
onay” verilir. Mikrobiyoloji laboratuvar teknisyeni, çalışılan ve aktarılan sonuçların kontrolünü yapar, herhangi 

bir kısıtlama işlemi uygulamaz. LBYS üzerinde çıkan sonuçlar için “panik değer” uyarısı varsa, “panik değer 
bildirim talimatı” prosedürleri uygulanır.  

Mikrobiyoloji uzmanı, her gün kültür değerlendirme işlemi sonrası aktarılıp teknik onay verilmiş sonuçları 
değerlendirir. Değerlendirme işlemi sırasında “mikrobiyoloji laboratuvarı antibiyotik kısıtlama talimatı” kuralları 
gözetilir. 

LBYS arızası durumunda otomasyon yetkilileri ile arıza hakkında konuşulup bilgi alınır. Arıza çözümünün 
uzaması durumunda, tüm kat sekreterleri sonuçların manuel olarak dağıtılacağı ko nusunda bilgilendirilir ve 

hastaların “laboratuvar numune kabul” birimine yönlendirilmesi istenir. Sonuçlar Mikrobiyoloji Uzmanı 
tarafından gerekli kısıtlamalar yapıldıktan sonra, “Antibiyogram Sonuç Formu” üzerine manuel olarak girilir ve 
numune kabul biriminde görevli teknisyene onaylı bir şekilde bırakılır.  
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    HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


