
 

 

 

1.0 AMAÇ 
 Laboratuvarda kullanılan cihazların doğru kullanımını sağlamak ve bakımlarını yapmak.  
 

2.0  KAPSAM 
Fethiye Devlet Hastanesi Laboratuvarları.  
 

3.0 KISALTMALAR 
FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
 

4.0 SORUMLULAR 
 Laboratuvar sorumlu hekimi, teknisyenler ve diğer çalışan sağlık personelleri.  
 

5.0 TANIMLAR 
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

CİHAZ BAKIMLARI 
 Yeni cihazlar distribütörü tarafından kurulmalıdır.  
 Kalibre edilmeli ve ölçümleme belgelenmelidir.  
 Distribütör kurmuyorsa, üretici firma tarafından verilen işletme kılavuzuna göre hareket edip, kurulum ve kalibrasyon 

yapılmalıdır. 
 İşletme kılavuzu dokümantasyon dolabında saklanmalıdır.  
 

BAKIM TÜRLERİ   
 Rutin günlük bakım, haftalık bakım, aylık bakımlar cihazı kullanan Teknisyeni tarafından yapılmaktadır. 
 Cihazın yıllık bakımı, kit karşılığı cihazlarımız ilgili firmanın Teknik personeli tarafından yapılmaktadır.  
 Hastanenin malı olan cihazlar hastanemiz Teknik servisi tarafından periyodik yıllık bakımları yapılmaktadır. 
 

CİHAZ KULLANIMI 
Kit karşılığı cihazlarımızın kullanım ve bakım talimatları ilgili teknik servis ve aplikasyon elemanları tarafında cihaz kurum ve 
demanstrosyon sırasında ilgili tüm teknisyenlere verilir. Bu eğitimlerde cihaz ve malzemelerin kullanımı kitlerin miat ve 
uygunluk kontrolü, güvenli kullanım kuralları, cihaz bakım ve temizliği, cihaz kullanımı sırasında en sık karşılaşılan sorunlar 
ve bu sorunların nasıl giderilmesi gerektiği konularını içerir. Ayrıca eğitim sonrası tüm personele eğitim sertifikaları firma 
tarafından gönderilir.  
 

Laboratuarlarda kullanılan diğer kullanılan cihazlar şunlardır;   
 

SU BANYOLARI 
 Su sık ve düzenli değiştirilerek içerisinde bakteri ve mantar üremesi önlenmelidir.  
 Mantar oluşumlarında hafif ılık su ve deterjanla yıkayınız. 
 Suyun sertliğine bağlı olarak oluşan kireçleri hafif asitlerle çözünüz( por çöz veya asetik, fosforik HCL ile ). 
 Termometreler en az ayda bir siliniz ve üç ayda bir kalibre edilmelidir.  
 Metal kapaklar temiz tutulmalı, küflenme paslanmaya karşı dikkatli olunmalıdır.  

 

LABORATUAR TERAZİLERİ 
 Teraziyi düz ve düzgün düzeyde olan yere koyunuz. 
 Terazi kefesini ve etrafı temiz tutunuz 
 Dökülmelerde terazi kefesini etanolla siliniz.  
 Kalibrasyon takibi yapınız. 

 

 ÇEKER OCAK 
 Kabinde ekipman saklanmamalıdır. Kabini boş tutunuz 
 Kabin üstünü depo olarak kullanmayınız 
  Kabin iç yüzey, her çalışmadan sonra dezenfektanlarla siliniz(%70 etanol,%3 hidrojen peroksit, ticari dezenfektanlar) 
 Çeker ocak kalibrasyon gerektirmeyen bir cihaz dır.   
Kabinde yapılan işlemler için kayıt tutunuz  
 

SANTRÜFÜJLER 
 Tüm santrifüjler düzgün çalışabilmesi için düz bir yüzey üzerinde durmalıdır.  
 Her zaman Arka ,ön ,yan  boşluklara kullanılan materyaller kaçabilir.  
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 Sık kontrol ederek bunlardan temizleyiniz.  
 Santrifüjdeki materyal dökümlerinde hemen % 70 etil alkolle siliniz.-Santrifüj kesesini rutin olarak kontrol edin. Kovaları 

ve sabit açıları rotorları çıkarıp temizleyin.  
 Kapak kilidinin ve menteşelerin doğru çalışıp çalışmadığını, korozyon izleri olup olmadığını kontrol ediniz.  
 Her hafta godeleri, muyları (salınım rotorları üzerindeki kova bağlantıları) ve sabit açılı rotorları kontrol ediniz. Metal 

yorgunluğu izleri olup olmadığına bakınız. Stres noktalarında çatlama, renk değişikliği, delinme olup olmadığına bakınız. 
Bunlardan biri varsa ilgili teknik servise haber veriniz. 

 

MİKROSKOPLAR 
 Optik yüzeyler(kondansatör, oküler, objektifler)yumuşak deve tüylü fırça ile veya toz üfleyici ile tozu alınız.  
 Mercek üzerindeki yağ mercek kâğıdı veya tıbbı pamuk yünü ile giderilmelidir. 
 Objektiflerde yağ varken mikroskopları kaldırmayın, mutlaka temizleyerek kaldırın.  
 Optik parçalar,%40 etanol,%40 petrol eteri;%20 eter karışımı solüsyonla siliniz Dikkat yanıcıdır. Mercek silinmesinde 

etanol ve ksilen kullanmayınız. 
 Mikroskobun optik olmayan aksamları hafif deterjanlı, sabunlu su ile temizleyin  
 Mercek yüzeyinde mantar üreyebilir. Düzenli temizleme ile engelleyin. 
 Mekanik parçalar hareket kabiliyeti azalınca yağlayınız(makine yağı ile ) 
 

MİKROPİPETLER 
 Alt namlu sökülüp diğer kısım otoklavlanmalıdır.  
 Diğer kısımlar hafif deterjan veya sabun ile silinmelidir.  
 Piston ve yay düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Slikon gresi ile yağlanmalıdır.   
  

BUZDOLAPLARI 
 Buzdolaplarını 2 ayda bir içini boşaltarak temizleyiniz 
 Fişini çekerek buzluktan buzu çözdürünüz. Acilen temizlemek için sıcak su ile çözdürünüz. Kesici delici alet 

kullanmayınız.  
 İç kısmı hafif deterjanlı veya sabunlu su ile siliniz. Temizleyiniz.  
 Kapı contasını kontrol ediniz. 
 Kapı kilidini ve menteşelerin doğru çalışıp çalışmadığını ve korozyon izleri olup olmadığını kontrol ediniz.  
 Buzdolap arkalarında 20 cm boşluk bırakın 
 Buzdolabı kompresörü tozdan koruyun. Aylık olarak temizletin.  
 Dolap içi sıcaklığı her gün sabah akşam kontrol edin ve çizelgeye yazınız. 
 

İNKÜBATÜRLER (ETÜV) 
 Etüvleri her ay içini boşaltarak temizleyiniz.  
 İç kısımlar ve raflar hafif deterjanlı su veya sabunlu su ile temizleyin, distile su ile duralayın  
 Contaları kontrol edin ılık sabunlu su ile temizleyin. 
 İç raflar ve dahili sensorlar ısı ve nemden korozyon, küflenme olabilir. Temizleme gerekirse değiştirmelidir  
 Dış kabini düzenli aralıklarla tozunu alınız ve sabunlu, hafif deterjanlı su ile temizleyiniz. 
 

BİYOGÜVENLİK KABİNİ 
 Arka, ön, yan boşluklara kullanılan materyaller kaçabilir. Sık kontrol ederek bunlardan temizleyiniz.  
 Kabinde ekipman saklanmamalıdır. Kabini boş tutunuz.  
 Kabin üstünü depo olarak kullanmayınız 
 Alarm sistemini devre dışı bırakmayınız Kabin iç yüzey, her çalışmadan sonra dezenfektanlarla siliniz(%70 etanol,%3    

hidrojen peroksit, ticari dezenfektanlar) 
 Kabinde yapılan işlemler için kayıt tutunuz.  
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