
 

 

1.0 AMAÇ  

COBAS E-601 ELİSA Cihazının uygun kullanımını sağlamak.  
 

2.0 KAPSAM  

Fethiye Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında bulunan COBAS E-601 Adlı ELİSA cihazının 
kullanımını ve bakımını kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
 

4.0 SORUMLULAR  

Tıbbi Mikrobiyoloji uzman doktorları, laboratuar sorumlu teknisyeni ve laboratuvar teknisyenleri 
 

5.0 TANIMLAR 

Eliza, bir kan testi çeşididir. Genellikle AIDS, Hepatit ve türevleri için yapıldığı bilinmekte olup, bağışıklık 
sistemiyle ilgili testler için eliza yöntemiyle kana bakılır.  

 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

PREANALİTİK DÖNEM  

Numunelerin Hazırlığı 

ELİSA testleri için test istemi ve barkod basım işlemleri, “Laboratuvar Sürecine Yönelik İşleyiş Prosedürü” 
kurallarına göre yapılır. ELİSA testleri için kullanılacak kan örnekleri, “Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kan Alma 

Talimatı” ve “Mikrobiyoloji Laboratuvarı Test Rehberi”nde tarif edildiği üzere alınır. Pre-op parametrelerden 
olan ELİSA testleri (HbsAG, Anti-HIV, Anti-HCV)  7/24 çalışılırken, kalan ELİSA testleri sadece mesai saatleri 

içerisinde çalışılıp istem yapılabilir.  
Rehbere uygun bir şekilde alınan örnekler, servis hastalar ında 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.  
ELİSA testleri için hastanın aç olması gerekmez. Alınan kan örnekleri, örnek alım saatinden sonra 30 dakika 

bekletilir ve 4000 devirde minimum 30 dakika santrifüj edilerek serum ayırma işlemi gerçekleştirilir.  
 

ANALİTİK DÖNEM 

MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ 

Malzeme Ve Cihaz Yönetimi: makro eliza testleri cobas e 601 cihazı kullanılarak gerçekleştirilir. Kullanılan 
malzemeler e9-e10-e11 dolaplarında yeteri stok seviyesi kadar cleancell m, procell m, preclean m, probe wash 

m, magazin pipetleri, katı sıvı atık kapları yeteri kadar bulundurulur. İşlem öncesi tüm malzemeler mevcut 
yerlerinde kontrol edilir. Cihaz 24 saat açık kalır. İşlem öncesi cihaz da alarm işareti  olup  olmadığı kontro l 
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 nakokojo parola bmserv girilerek 

ana sayfaya ulaşılır.  
Cihazın Kapatılması: cihaz ana ekrandan stop a çekilir. Ana ekrandaki shut down düğmesine basılır. Cihaz 
kapatılır. Cihaz da 2  tane şart el bulunmaktadır açma kapama  şart ellerle sağlanır.  

 Cihazın İnternal Kontrol Çalışması: İnternal kontroller pazartesi ve perşembe günleri hasta kanlar ı 
çalışılmadan önce cihaz kullanıcısı tarafından en fazla 2 seviye de l1 ve l2 olarak  çalışılır. Cihaz ana 

ekranından qc analysıs seçilir. Kontrol verilecek testler ve lot numaraları kontrol edilir qc menüsünden status  
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bölümüne gelinir kontrol verilecek testler işaretlenir. Select tuşuna basılır. Save ile kaydedilir. Kontro l 
sonuçları qc menüsü içerisindeki run status bölümünden takip edilir. Kontrol aralıkları+/-2 sd aralığında olması  
gerekmektedir. Cihaz geçen kontrolleri yeşil, geçmeyenleri sarı ok atarak uyarı vermektedir. Geçmeyen kontro l 

için kalibrasyon gerekmektedir.  
Cihazın Externel Kontrol Çalışması: Firmayla anlaşmalı olarak periyotlar halinde gelen dış kontrol kanlar ı 

tıpkı hasta kanları çalışılır gibi çalışılır sonuçlar bilgisayar ekranından kontrol edilir. Sonuçların 
değerlendirilmesi için laboratuvar uzman hekimine çıktısı alınarak teslim edilir.  
 Cihazın Kalibrasyon Süreci: Cihazın kontrol değerleri +/- 2sd dışına çıktığı durumlarda ve yeni lot numarası 

değiştiği zaman cihaza kalibrasyon verilir. Kalibrasyon reaktifleri her kit kutusunun içinde sulandırılarak 
hazırlanır. 

 Reaktiflerin Değiştirilmesi: Reaktif değiştirilme işlemi cihaz yalnız stand by pozisyonundayken 
yapılmaktadır. biten reaktifler reagent bölümünden takip edilir. Buzdolabından uygun lot numaraları alınır 
cihaza yerleştirilir. Reagant scan yapılmasına gerek duyulmadan cihaza start verilebilir. 

Günlük Bakım: Cobas E601 cihaz her sabah hasta çalışılmadan evvel günlük bakımı yapılır. Günlük bakım 
cihaz tarafından tanımlanmıştır. Cihazın utılıty kısmı tıklanır. Otomatik olarak tanımlanmış günlük bakım 

işlemi tıklanır. Yarım saat süren günlük bakımı her gün sabah hasta çalışılmadan yaptırılır.  
Haftalık Bakım: Haftalık bakım her hafta cuma günleri yapılır. Mutlaka ise cleaning solüsyonu kullanılır. 
Cihaz ana sayfadaki utility kısmı tıklanır. Maintance type kısmındaki  haftalık bakım tıklanır. Yarım saat süren 

haftalık bakım tıklanır. Cihazın kitleri, sarf malzemeleri kontrol edilir.  
Aylık Bakım: cihaz kapatılır. İnkübasyon tepsisi ve aspirasyon istasyonu temizlenir. Sipper probe distile su ile 

ıslatılmış gazlı bezle silinir. Kıstırma valf tüp takımı değiştirilir. Sırasıyla maintenance liquid flow cleaning 
select start verilir.  

 COBAS E-601 CİHAZI ÇALIŞMA SÜRECİ; 
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Cihazın günlük kontrollerini, 
gerekiyorsa aylık bakımını yap. 

Ana ekran üzerinden kit miktarlarını 
kontrol et, eksik olanları tamamla.  
Atık kapları boşalt. 

 

İnternal kontrolleri çalış 

(Pazartesi, Perşembe) 

Cihaza „ARIZALIDIR‟‟ 
İbaresi yapıştır. Teknik 
servisi bekle. Yedek 

cihazla devam et. 

 
Cihaza onarım 

işlemlerini uygula.  

 

Kullanıcı 

kalibrasyonu işlemini 

başlat. 

  
 Hasta serumlarını barkod numaraları 

öne gelecek şekilde racklara 

yerleştir ve ekran üzerinden „‟ 

START‟‟ tuşuna bas.  



 

 

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, ELİSA laboratuvar teknisyeni tarafından kontrol edilerek “teknik onay” 

verilir. LBYS üzerinde çıkan sonuçlar için “panik değer” uyarısı varsa, “panik değer bildirim talimatı” 
prosedürleri uygulanır.  
Mikrobiyoloji uzmanı, en geç 30 dakika aralarla teknik onay verilmiş sonuçları değerlendirir. Değerlendirme 

işlemi sırasında uzman onayı vermeye uygun görmediği örnekler için LBYS üzerinden “re-run” işlemi başlatır ve 
durumu cihaz teknisyenine bildirir. 

LBYS arızası durumunda otomasyon yetkilileri ile arıza hakkında konuşulup bilgi alınır. Arıza çözümünün 
uzaması durumunda, tüm kat sekreterleri sonuçların manuel olarak dağıtılacağı konusunda bilgilendirilir ve 
hastaların “laboratuvar numune kabul” birimine yönlendirilmesi istenir. Sonuçlar Mikrobiyoloji Uzmanı 

tarafından “Laboratuvar 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 
   


