
 

 

 

1.0 AMAÇ 

Hemogram testleri için test istemi ve barkod basım işlemleri yapılarak, testin doğru ve güvenilir şekilde 

yapılmasını amaçlar.  
 

2.0 KAPSAM 

Mikrobiyoloji laboratuvarını kapsar. 
 

3.0  KISALTMALAR 
 

4.0 SORUMLULAR 

Mikrobiyoloji Uzmanı,  Laboratuvar teknisyenleri, teknikerleri ve diğer çalışanlar 
 

5.0 TANIMLAR 
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

A.PREANALİTİK DÖNEM  

Numunelerin Hazırlığı 

Hemogram testleri için test istemi ve barkod basım işlemleri, “Laboratuvar Sürecine Yönelik İşleyiş Prosedürü” 

kurallarına göre yapılır. Hemogram testleri için kullanılacak kan örnekleri, “Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kan 

Alma Talimatı” ve “Mikrobiyoloji Laboratuvarı Test Rehberi” nde tarif edildiği üzere alınır. Hemogram testleri 

7/24 çalışılır. 

Rehbere uygun bir şekilde alınan örnekler, servis hastalarında görevli personel, poliklinik hastaları için 

laboratuvar personeli 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.  

Hemogram testleri için hastanın aç olması gerekmez. Kan örnekleri mor kapaklı EDTA‟lı tüplere alınır ve 

santrifüj işlemi uygulanmaz. 
 

B. ANALİTİK DÖNEM  

B-Analitik Dönem 

Malzeme Ve Cihaz Yönetimi: Hemogram testleri sysmex xn 1000 cihazı kullanılarak gerçekleştirilir. C ihaz 

arızası durumunda aynı marka ve model,bac-up amaçlı kullanıma hazır bulundurulan yedek cihazla çalışılır, 

kullanılan malzemeler h9-h10-h11 dolaplarında  yeteri stok seviyesi kadar sulfolyser, fluorocell wnr, fluorocell 

wdf, cellpack dcl, lyser cell wnr, lysercell wdf bulundurulur. İşlem öncesi tüm malzemeler mevcut yerlerinde 

kontrol edilir. Cihaz 24 saat açık kalır. İşlem öncesi cihaz da üçgen işaretli arıza uyarısı olup olmadığı kontrol 

edilir. Önemli arızalarda teknik servisle irtibata geçilir. 

 

Cihazın Açılışı: cihaz monitör, kasa ve ana ekrandan oluşmaktadır. Cihazın açılışı kasaya bağlıdır. Cihazın 

üzerindeki güç (Powers )düğmesi açık konuma getirilir. Bilgisayar açılır, şifre xn girilerek ana sayfaya ulaşılır. 

Led ışığının yanık olması cihazın hazır olduğu anlamına gelir.  
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Cihazın Kapatılması: Led ışığını kontrol edilir. Analizör menüsünden shut down simgesi seçilir. Manuel tüp 

tutucu dışarıya gelir 3 ml cellcleean içeren tüp yerleştirilir. Start tuşuna basınız. Yaklaşık 15 dk içerisinde cihaz 

kapama işlemini gerçekleştirecektir. Çıktısı alınarak saklanır.  

 
Cihazın İnternal Kontrol Çalışması: İnternal kontroller her gün hasta kanları çalışılmadan önce cihaz 

kullanıcısı tarafından en fazla 3 seviye de (düşük, yüksek, normal) çalışılır. Led ışığını kontrol ediniz. Mod 

değiştirme tuşuna basılır. Analizör menüsünden tıklanarak qc analysıs seçilir. Ekrandan qc internal lotu seçilir. 

Start tuşu ile manuel analiz gerçekleştirilir. Analiz sonuçları accept tuşu ile kabul edilir. Qc numuneleri numune 

raklarına yerleştirilir. Analiz başlatılır. Sonuçlar  bilgisayar ekranından kontrol edilir.  

 

Cihazın Externel Kontrol Çalışması: Led ışığını kontrol edilir.  Mod değiştirme tuşuna basılır. Analizör 

menüsünden tıklanarak qc analysis seçilir. Ekrandan qc external lotu seçilir. Start tuşu ile manuel analiz 

gerçekleştirilir. Analiz sonuçları accept tuşu ile kabul edilir. Qc external numuneleri numune raklarına 

yerleştirilir. Analiz başlatılır. Sonuçlar  bilgisayar ekranından kontrol edilir. Sonuçların değerlendirilmesi için 

laboratuvar uzman hekimine çıktısı alınarak teslim edilir  

 

Cihazın Kalibrasyon Süreci: C ihazın kontrol değerleri +/- 2sd dışına çıktığı durumlarda teknik servisle 

görüşülür. Teknik servis sorumlusunun yönlendirilmesine göre hareket edilir.  

 

Reaktiflerin Değiştirilmesi: Hemoliz/dilüsyon solüsyonlarının değiştirilmesi reagent replacement simgesi 

tıklanır. Değiştirilmek istenen reaktif seçilir. Açılan sayfada lot numarasını barkod okuyucu ile okutturulur. Eski 

reaktifi çıkartarak yeni reaktifi takılır. Execute tuşuna basınız.  

 

Günlük Bakım: Symex xn 1000 serisi cihaz her sabah hasta çalışılmadan evvel günlük bakımı yapılır. Günlük 

bakım için  3cc cleancell kullanılır. Cihaz manuel moda getirilir. 

Menüden shut down menüsü seçilir. C ihaz otomatik yıkama işlemini 10 dakikada gerçekleştirir.  Günlük bakım 

yalnızca gün içerisinde sadece 1 defa yapılır. 

 

Gerektiğinde Yapılan Bakım: Sysmex xn 1000 serisi cihazlarda günlük bakım yapılmaktadır. Yalnızca gerekli 

durumlarda 3‟lü bir bakım uygulanmaktadır. Rinse waste  fluıd chamber, rinse flowcell, auto rinse yapılmaktadır.  

Gerektiğinde bakım için 3cc clean cell kullanılır. Cihaz manuel moda getirilir maıntance işaretli olan bakım 

seçilir. Start tuşuna basılır. 

 

Sysmex XN 1000 Hemogram Cihazı Çalışma Süreci 

 

 Ön taraftaki bilgisayar açma düğmesine basılır.  

 Cihazın led ışıklarının yandığı görülür.  

 Cihaz ana sayfada ortaya çıkan kısma şifreyi xn olarak girilir.  

 Start tuşuna basılır ekrana gelen backgraund değerleri kontrol edilir.  

 Hasta tüpleri racklara pıhtı ve barkod kontrolü yapıldıktan sonra rastgele yerleştirilir.  
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 Cihaz üzerindeki tüp işaretli kısma tıklanır. Ardından start düğmesine basılır.  

 Çıkan hasta sonuçları HBYS üzerinden kontrol edilir. İşi biten kanlar 1 gün saklanır.  

 Cihaz arızalı durumlarında arızalıdır ibaresi yapıştırılır. Teknik servisi beklenir. Yedek cihazla devam edilir.  

SİMEXS XN1000 Cihazı Çalışma Süreci 
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           HAZIRLAYAN               KONTROL EDEN            YÜRÜRLÜK ONAYI 

   

Cihaz ana sayfada ortaya 
çıkan kısma şifre xn olarak 

girilir. 

Ana ekranda bulunan “start” 
tuşuna bas. Ekrana gelen 

background değerlerini 
kontrol et. 

Cihaz onarım 

talimatlarını uygula 

Kalibrasyonu işlemi için 

servisle görüş. 

Ekran ve cihaz üzerinden 

reaktifleri kontrol et. 

Sol ön taraftaki açma-kapama 
düğmesine bas ve önde 
bulunan led ışıklarının 

yandığını gör 

Cihaza “ARIZALIDIR” 
ibaresi yapıştır. Teknik 

servisi bekle. Yedek 
cihazla devam et. 

Hasta tüplerini koymadan 
önce pıhtı ve barkod kontrolü 

yap şekilde racklara yerleştir.  

Hasta tüplerini barkod 
rastgele gelecek şekilde 
racklara yerleştir.  

Cihaz üzerindeki tüp işareti 
kısmı işaretle „start‟ 
düğmesine bas. 

Değiştirilecek reaktif üzeri-  

ne gelip reaktif tuşuna bas 

Ekranda “batch data 
capture” komutunu 
görünce reaktif 

üzerindeki barkodu 
okut 

Ana menüden shut down 

işlemi yap  


