
 

 

 

1.0 AMAÇ 

Sedimantasyon 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 

Sedimantasyon testleri için test istemi ve barkod basım işlemleri, “Laboratuvar Sürecine Yönelik İşleyiş 

Prosedürü” kurallarına göre yapılır. Sedimantasyon testleri için kullanılacak kan örnekleri, “Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı Kan Alma Talimatı” ve “Mikrobiyoloji Laboratuvarı Test Rehberi’nde tarif edildiği üzere alınır. 

Sedimantasyon testleri mesai saatleri içinde 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.  Sedimantasyon testleri için hastanın aç olması gerekmez. Kan örnekleri siyah kapaklı 

sitratlı tüplere alınır ve santrifüj işlemi uygulanmaz.  
 

 B-ANALİTİK DÖNEM 
 

Malzeme Ve Cihaz Yönetimi: Sedimantasyon testleri alaris 100 otomatik sedimantasyon cihazıyla 

çalışılmaktadır. Als 100 tam otomatik bir cihazdır. Cihaz sarf malzeme kullanmamaktadır. 
Cihazın Açılışı: cihaz prize takılır. Cihazın arkasındaki açma anahtarını açık (1) konumuna getirilir. Cihaz 

açılışta kendini test edecektir. Test sonunda cihaz kullanımına hazır olacaktır.  
Cihazın Kapatılması: cihazın arka kısmındaki kapama düğmesiyle kapatılır. 
Cihazın İnternal Kontrol Çalışması: …..ı…..ı….ı  tuşuna basılır. İnternal kontroller pazartesi ünleri hasta 

kanları çalışılmadan önce cihaz kullanıcısı tarafından en fazla 2 seviye de düşük ve yüksek olarak çalışılır. Cihaz 
üzerinde başka bir tüp olmamalıdır ve konuda bir uyarı ekrana gelir. Bu ekranı geçip cihaz ile birlikte verilen 2 
adet kontrol/ kalibrasyon tüplerini herhangi iki konuma yerleştirilir. Cihaz 3 saniye içinde başlayacak olan bir 

okuma yapar. Okuma sonucunda kalibrasyona gerek duyulup duyulmadığına dair bir yazılı çıktı ve ekran uyarısı 
verir. Kalibrasyona gerek varsa kalibrasyon menüsü kullanılarak cihaz kalibre edilir.  

Kalibrasyon Çalışması : ….ı……ı……ı mercek işaretli tuşa basılır. Bu menü seçildiğinde cihaz üzerinde başka 
bir tüp olmamalıdır ve bu konuda ekrana bir uyarı gelir. Bu ekranı geçip cihaz ile birlikte verilen 2 adet 
kontrol/kalibrasyon tüplerini herhangi iki konuma yerleştirilir. Cihaz 3 saniye süren bir okuma 

gerçekleştirecektir.  Okuma sonucunda kalibrasyon tamamlanmıştır. C ihaz kalibrasyonun yapıldığı saat/tarih 
uyarı yazısını verir.  
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Cihazın Externel Kontrol Çalışması: Firmayla anlaşmalı olarak periyotlar halinde gelen dış kontrol kanları tıpkı 
hasta kanları çalışılır gibi çalışılır, sonuçlar bilgisayar ekranından kontrol edilir. Sonuçların değerlendirilmesi için 

laboratuvar uzman hekimine çıktısı alınarak teslim edilir.  
Günlük Bakım: Als-100 için özel bir bakıma gerek yoktur. Çalışma ortamının kuru ve temiz olması cihaz 
üzerindeki tüp konulan deliklerin temiz ve tozsuz tutulması yeterli olacaktır.  Cihazın doğrudan güneş ışığını 

almaması da önemlidir. Kullanılmadığı durumlarda cihazın koruyucu kapağının kapalı tutulması tavsiye edilir. 
herhangi bir bakım gerekmemektedir. Yalnızca cihazın her sabah dış yüzeyi ve tubeleri kontrol edilir.  
 

Aylık Bakım: Als-100 sedimantasyon cihazı için ayrıca bir aylık bakıma gerek yoktur. 
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