
 

 

1.0 AMAÇ  

Sperm analizörünün  uygun kullanımını sağlamak.  
2.0 KAPSAM  

Mikrobiyoloji Laboratuvarında bulunan sperm analizörü kullanımını ve bakımını kapsar.  
3.0 KISALTMALAR  
FDH: Fethiye Devlet Hastanesi  

4.0 SORUMLULAR  
Tıbbi Mikrobiyoloji uzman doktorları, laboratuvar sorumlu teknisyeni ve laboratuvar teknisyenleri.  

5.0 TANIMLAR  
6.0 FAALİYET AKIŞI  

A-PREANALITİK DÖNEM  

 Numunelerin Hazırlığı  
    Sperm analizi için test istemi ve barkod basım işlemleri, “Laboratuvar Sürecine Yönelik İşleyiş Prosedürü” 

kurallarına göre yapılır. Sperm testleri için kullanılacak sperm örneği, “Mikrobiyoloji Laboratuvarı Te st 
Rehberi” nde tarif edildiği üzere alınır. 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.  
       Sperm Örneklerinde üç günlük cinsel perhiz sonrası örnek verilmelidir. Sperm örneğini vermeden önce 

idrarın tamamen tuvalete yapılması gerekir. Sperm örneği vermeden önce eller sabunlu ile yıkanması ve bol su 
ile durulanmalı ve sonra kurulanmalıdır. Sperm örneğinin verileceği kaplar sterildir.  

 B. ANALİTİK DÖNEM  

  Cihaz 0-1 tuşu ile yandan açılır. Isınması beklenir.(Termostat düğmesi).Sağ alt köşede cihazın içinde küvet 
varken yeşil renk yanıp theresold sabitlenmiş halde olmalıdır. Kırmızı ışık olursa cihaz okuma yapmaz. Yeşil 

ışık olması durumunda cihaz çalışmaya hazırdır. Okuma yapabilmek için SA8 program ı(mavi sperm ikonlu 
logo)çift tıklanır. Program açıldıktan sonra okuma yapabilmek için: measuring (ölçüm )  tıklanır ve new        

(yeni) işaretlenir. Add sample (numune ekle) yazısı gözükürse numune verilmeye hazırdır. Eğer add sample 
yerine no channel yazıyorsa cihaz bilgisayara bağlı değildir. Dirty chamber yazıyorsa sol blok içi hafifçe 
temizlenmelidir veya küvette kirlilik olabilir. Küveti de temizlemek gerekebilir. Add sample yazısı çıkıktan 10 

saniye içerisine 50 µl numune küvet içerisindeki deliğe hafifçe pipet yardımıyla verilir. Okuma işlemi başlar. 
Hastanın ad–soyad  örnek numaraları girilir. Semen hacmi mutlaka yazılmalıdır. Video–fotoğraf istenirse 

programın en sağındaki M harfi teklanır. Sonuçlar LIS gönderilir.  
KALİBRASYON : Cihaz kalibrasyonu gerektirmemektedir. 
BAKIM  

Cihazın temizliği: Sol okuma bloğu ile sağ görüntüleme bloğu her hafta cuma günü mesai bitimine yakın ince 
pamuk yardımıyla hafifçe temizlenmelidir.  

Küvetlerin temizliği: Distile su kabına bırakılıp 1-2 beklendikten sonra nitril ve ya pudrasız eldiven yardımıyla 
yumuşak bir bez ile silinir 
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