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AÇIKLAMALAR
KOD 523EO0270

ALAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

DAL/MESLEK Yaşam Destek Ve Tedavi Cihazları

MODÜLÜN ADI Defibrilatör Cihazları

MODÜLÜN
TANIMI

Defibrilatörlerin kullanımı ve kalibrasyonu, tamir ve bakımı ile
ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40 / 32

ÖN KOŞUL Ameliyathane ve yoğun bakım, Acil servis ve hasta nakil
araçları, Medikal gazlar ile alan ortak modüllerinden başarılı
olmak

YETERLİK
Defibrilatör cihazlarına tamir, bakım ve kalibrasyon tekniklerini
uygulamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile Teknik ve İdari Şartnameler, Kurumsal

Yönetmelikler ve Yönergeler, Cihazın Marka Modelinin CE
Marking Direktifleri (Directive 93/68/EEC), TS 4535 EN
60601–1 (Elektrikli Tıbbi Cihazlar Bölüm–1 Genel Güvenlik
Kuralları), TS 4535 EN 60601–1–2 (Elektromanyetik
uyumluluk), TS EN 61000–4–3, TS EN 61000–4–4 standartları
dahilinde gerekli ortam sağlandığında defibrilatör cihazlarının
çeşitlerini tanıyabilecek, tamir, bakım ve kalibrasyon tekniklerini
uygulayabileceksiniz.

Amaçlar
1. Defibrilatör cihaz çeşitlerini seçebileceksiniz.
2. Defibrilatör cihazlarının kurulumunu

yapabileceksiniz.
3. Defibrilatör cihazlarının periyodik bakımlarını

yapabileceksiniz.
4. Defibrilatör cihazlarının kalibrasyonunu

yapabileceksiniz.
5. Defibrilatör cihazlarının olası arızalarını

giderebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam:
Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları dal atölyesi,

hastanelerin ve biyomedikal teknik servislerin yaşam destek ve
tedavi cihazları ile ilgili birimleri
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Donanım:
Defibrilatör cihazı, Defibrilatör analizörü, gerilimi

ayarlanabilir AC ve DC güç kaynakları, devre analizi yapabilecek
eğri izleyici ve osiloskoplar, ısıölçerler, gerilimölçer,
akımölçerler

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra, verilen
ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı ( test, çoktan seçmeli,
doğru yanlış vb.) uygulayarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile defibrilatör cihazlarını
tanıyacak, bu cihazların kalibrasyonunu yapabilecek, bu cihazların muhtelif arızalarını tespit
edip, arızalarını gidererek rutin bakımlarını yapıp, uygulama sonuçlarını hayata
geçirebileceksiniz.

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği günümüzde fibrilasyona girmiş kalbin
normal ritmini geri kazanması ya da kalp krizi geçiren kişilerin yaşama tutunabilmesi için
bazen özel donanımlara ya da cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır.

İşte bu cihazlar bu yönüyle de oldukça önemli bir konumdadır. Bütün bunların
ötesinde yaşama hakkı her yönüyle kutsal ve birincil bir haktır. Sizler bu cihazların bakımını,
gerektiğinde onarımını ve kalibrasyonunu iyi bir şekilde yapmakla sadece mesleğinizi
yapmış olmayacaksınız, bunların çok ötesinde belki de hayat kurtaracaksınız.

Biyomedikal cihazların tamamına yakın bir kısmı, elektrik kesintisinin kabul
edilemez olması nedeniyle kesintisiz güç kaynakları üzerinden çalıştırılmaktadır. Bu modüle
başlamadan kesintisiz güç kaynakları hakkında bilgi edinmeniz uygulama yaparken sizlere
oldukça önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Çünkü defibrilatörlerin önemli bir kısmı hastane
dışında kullanım gerektirmektedir

Bu modülün beklentilerinizi karşılayacağını umuyor, çalışmalarınızda başarılar
diliyoruz

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda, defibrilatör cihaz çeşitlerini

seçebileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:
 Defibrilatörlerin, çalışmasını ve kullanım amacını araştırınız.
 Katalog bilgilerini inceleyiniz.
 Hastane ya da sağlık kuruluşlarının defibrilatör cihazında istediği özellikleri

araştırınız.
 Araştırma işlemleri için internet ortamı ve bölümünüzdeki orijinal defibrilatör

cihazları ve/veya demo cihazlarını inceleyiniz, kullanım alanı ve amaçları için
bu elemanları kullanan kişilerden ön bilgi edininiz.

1.DEFİBRİLLATÖR CİHAZLARI

1.1. Defibrilatör Tanımı

Fibrilasyona girmiş bir kalbin normal ritmini geri kazanabilmesi için kalbe kısa sureli
yüksek değerde akım veren cihaz. Kısaca elektro şok cihazı olarak tanımlanabilir.

Fotoğraf 1.1: Defibrilatörler

Cihaz Grubu: Kardiyoloji cihazları
Cihaz Adı: Defibrilatör cihazı
Kullanım Alanı: Kalbin elektriksel sinyallerini görüntüleme, durmuş veya durmakta

olan kalpten belli bir süre ve belli bir miktarda elektrik akımı akıtarak (kalbe elektrik şoku
uygulama) kalbi normal kardiyak ritmine kavuşturmak.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Kullanıldığı Yerler: Acil Servis, Kardiyoloji Servisi, Yoğun Bakım, Ameliyathane

Cihaz Bilgileri: Cihaz 220 V. 50 Hz şehir şebeke voltajı ve batarya ile çalışır.
Batarya ile çalışabilmesi cihazın portatif olarak kullanılmasını sağlar. Şarjlı batarya ile
en az 30 adet defibrilasyon yapılabilmektedir. Cihaz üzerinde EKG hasta kablosu,
defibrilasyon pedalları bulunmaktadır.

Kullanım yeri ve amacına göre internal hasta kaşıkları ve pediatrik kaşıkları da
bulunmaktadır. Cihaz EKG sinyallerini EKG kablosundan veya defibrilatör kaşıklarından
alabilmektedir. Cihaz üzerindeki yazıcı her defibrilasyon sonrasında otomatik olarak kayıt
yapmakta ve uygulanan enerji miktarı, tarih, saat vb. bilgiler kayıt altına alınmaktadır. Cihaz
normal ve senkronize olarak defibrilasyon işlemi yapabilmektedir. Hastaya uygulanan enerji
miktarı genellikle 20 Joule -400 Joule arasında seçilebilmektedir.

Şekil 1.1:Defibrilatör prensip seması

1.2.Genel Bilgiler
1.2.1. Fibrilasyon

Kalbin yanlış zamanda uyarılması ve uyaran sinyallerin (aksiyon potansiyelleri)
rasgele uyarımları sonucunda kalp kasları düzensiz ve normalden hızlı bir şekilde kasılmaya
başlar. Sonuç olarak kalp, vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda kanı pompalayamaz hale gelir.
Kalbin girdiği bu duruma “fibrilasyon” adı verilir. 2 tip fibrilasyon vardır. Kulakçık (atrial)
fibrilasyonu ve karıncık (ventriküler) fibrilasyonu.

Bunlardan ventriküler fibrilasyon daha tehlikeli olup, hemen müdahale edilmezse
hastanın ölümüne sebep olabilir. Kalp girdiği bu durumdan vücudun geri besleme kontrol
sistemleri vasıtasıyla kurtulamazsa, bu düzensiz kasılmaların durdurulup kalbin yeniden
düzenli kasılmaya başlaması sağlanmalıdır. Bunun için, kalbe “karşı şok” adı verilen bir şok
uygulanır. Bu işleme defibrilasyon, kullanılan cihaza ise defibrilatör adı verilir.

1.2.2. Defibrilasyon

Özel bir elektrik cihazı ile kalbe doğru akım vererek kalp kasındaki düzensiz
titreşimleri giderip kalbin normal bir şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik yaşam kurtaran
bir işlemdir. Ventriküler fibrilasyon adı verilen, kalp kaslarındaki ölümcül kaotik elektriksel
aktiviteye karşı monofazik 360 joule veya bifazik 150–360 joule ile tek deşarj doğru yeniden
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canlandırma teknikleri ile yüksek oranda sonuç verebilmektedir(Yazıda geçen enerji
düzeyleri Avrupa Yeniden Canlandırma Konseyi ve Amerikan Kalp Derneği'nin son
kılavuzundan, kanıta dayalı, bizzat denenmiş ve başarılı olmuş düzeylerdir).

Bifazik defibrilatörler elektriksel boşalma sonrası belirli bir süre pozitif yönde, sonra
da geri dönüp negatif yönde kalan mili sn. boyunca ilerleyen tipte akım üretirler. Ayrıca
dalga formu büyüklük ve sürekliliğini ayarlayarak transtorasik empedans değişimlerine
elektronik olarak karşı koyabilirler.

Kesikli eksponansiyel ve rektilineer dalga formu üreten çeşitleri vardır; ancak ilk faz
ve ikinci faz en uygun süreleri, hangi tür vf’de hangi dalga formunun kullanılacağı vs. net
olarak henüz bilinmemektedir. Kanıta dayalı çalışma yapmanın tahmin edeceğiniz üzere zor
olduğu ve deney hayvanlarının göğüs empedanslarının bizimkilerden farklı olduğu da
düşünülür ise bu konuda araştırılacak hayli nokta mevcuttur.

Uzun süreli vf’lerde ise bifazik dalga formlarının üstünlüğünün monofaziklere göre
çok daha fazla olduğu gösterilmiş ve son yeniden canlandırma kılavuzlarında bu öneri yer
almıştır. Şu anda en iyi enerji düzeyi hangisi bilinmediği için ventriküler fibrilasyona giren
bir hastaya öneri olan 150- 360j bifazik düzeyden genelde 200j ile çakılmaktadır.
Monofazikte ise zaten tek önerilen enerji düzeyi 360 j'dur.

Defibrilatörler, şebeke elektriğine güven olmadığından, içlerinde akü ile satılırlar.
Elektrik şebekesine takılı olsalar dahi akü ile çalışırlar.

1.3. Defibrilatör Çeşitleri

Genel olarak üçe ayrılırlar:

 Pacemaker'lar gibi kalbe yerleştirilen ve gerektiği anda (otomatik olarak karar
vermelerini sağlayan algılayıcıları vardır) şok veren tip. ( implantable
cardioverter defibrilatör)

 Küçük kaşık seklinde iki elektrot kalbe dokundurularak şok veren tip. Tanımdan
da anlaşılacağı üzere bunun kullanılabilmesi için kalbin açıkta olması gerekir,
yani cerrahi bir müdahale sırasında kullanılır.
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Fotoğraf 1.2:Gelişmiş izleme ve şok üniteleri ile donatılmış modern defibrilatör

 Hepimizin de filmlerden, dizilerden, belki de gerçek hayattan bildiği vücut
yüzeyine dokundurulan büyükçe elektrotlar vasıtasıyla şok veren tip.

Çalışma prensibi olarak hepsi de aynıdır, ama verilen akım miktarı değişiktir. Kalbe
ne kadar yakından elektro şok uygulaması yapılırsa, uygulanması gereken akım değeri de o
kadar küçük olur.

1960’lara kadar defibrilatörler AC enerjili tiptendi. AC enerji atrial fibrilasyonu
giderirken, daha tehlikeli olan ventriküler fibrilasyona yol açabileceğinden bu tip
defibrilatörler artık kullanılmamaktadır. 1960’lardan sonra DC defibrilatörler geliştirilmiştir.

Defibrilatörler, hastaya bağlanma şekline göre dış defibrilatörler veya iç (implant)
defibrilatörler olmak üzere ikiye ayrılır. Hastaya aktarılan enerjinin dalga şekline göre ise;
Lown, tek evre (monofazik), gecikmeli, trapezoidal (yamuk) ve iki evre (bifazik) dalga
şekilli defrilatörler olarak adlandırılırlar.
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Fotoğraf 1.3:Monitörlü portatif defibrilatör Fotoğraf 1.4:Monitörsüz portatif defibrilatör

Fotoğraf 1.5:Kullanımı kolay portatif
defibrilatör ve kaşık ünitesi

Fotoğraf 1.6:Genel alanlarda defibrilatör
dolabı (Acil müdahale kutuları)

Fotoğraf 1.7:Defibrilatör monitörü ve
aparatları (Elektrotların kullanımından önce
kullanılması gereken krem ve solüsyonlar)

Fotoğraf 1.8:Genel alanlarda (havaalanları,
metrolar, tren garları, büyük alışveriş
merkezleri) defibrilatör cihazı dolabı
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Şekil 1.2: Lown defibrilatör dalga şekli

1.3.1. Lown Defibrilatörler

1962’de Dr. Bernard Lown kendi adını taşıyan yukarıdaki dalga şekline sahip
defibrilatörü geliştirdi. Bu tip defibrilatörde, hastanın göğsüne uygulanan akım hızla 20
Amper’e yükselir. 5 milisaniye içinde sıfıra düşen akım tekrar 5 milisaniye boyunca küçük
negatif bir akım oluşturur. Şekil 1-3’deki devrede bir Lown defibrilatör devresi
görülmektedir.

Hastaya verilen yük yüksek gerilim kaynağından dolan bir kapasitörden
sağlanmaktadır. Kullanıcı istenilen enerji seviyesini ön taraftaki enerji ayarlama düğmesi
vasıtasıyla sağlayabilmektedir. Bu düğme yüksek gerilim kaynağının ürettiği DC voltajı
kontrol eder. Kapasitörde depolanan enerji;

2

2

1
CVU 

‘dir. Burada U Joule cinsinden enerjiyi, C Farad cinsinden kapasitörün değerini, V
kapasitörün uçlarındaki gerilimi belirtir.

Örnek:
5000 Volt’luk gerilimle şarj olan 16 mikro faradlık defibrilatör kapasitörü üzerinde

biriken enerjiyi hesaplayınız.

Cevap:
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JouleVxFxCVU 200)105)(106.1(
2

1

2

1 2352  

yüksek gerilim DC
güç

kaynağı

V

AC
GİRİŞ
220V
50Hz

enerji ayarlama
düğmesi

alçak gerilim DC
güç kaynağı K1

16  F-30 F

100mH

20 

50 

Hasta

Şekil 1.3: Lown defibrilatör devresi

Bu devrede kapasitörün uçları arasındaki paralel bağlı voltmetre Joule cinsinden
skalandırılmıştır. Joule yerine Watt-saniye de birim olarak kullanılabilir. Depolanan
enerjinin bir kısmı hastaya uygulanırken endüktörün iç direnci üzerinde ve diğer elemanlar
üzerinde bir miktar enerji harcanır. O nedenle bazı cihazlarda hastaya verilen enerji miktarı
da belirtilir. Kapasitörün şarj edilmesi K rölesi yardımıyla olur. Bu röle yüksek enerji ve
voltaj değerlerinde çalıştığından vakumlanmış cam içine yerleştirilmiş özel bir röledir.

Lown defibrilatörde bulunan 100 mH’lik endüktörün yarattığı manyetik alan
kapasitör boşaldığında azalan enerjinin tekrar devre içine girmesini önler.

1.3.2. Tek Evre (Monophasic) Dalga Şekilli Defibrilatörler

Bu tip defibrilatörlerde L indüktörü olmadığından ikinci bir negatif darbe mevcut
değildir. Tek darbe şekilli bir defibrilatörde elde edilen enerji şekil 1.4 deki gibidir.
Defibrilatörün dolma-boşalması bir kapasitöre benzer.
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Şekil 1.4: Tek darbe defibrilatörün dalga şekli

1.3.3. Gecikmeli Dalga Şekilli Defibrilatörler

Bu tip defibrilatörlerde elde edilen enerji aşağıdaki gibidir.

158

1200V

E

t(msn)

Şekil 1.5: Gecikmeli dalga şekilli defibrilatörün dalga şekli

Burada dalga şeklinin genliği daha küçüktür (3 kV yerine 1.2 kV). Ancak aynı enerji
seviyesini sağlamak için darbenin süresi daha uzundur (10 milisaniye yerine 15 milisaniye).
Buradaki iki çıkıntılı dalga şeklini elde etmek için defibrilatör devresindeki L1-C1 devresine
ilave olarak ikinci bir L2-C2 devresi kullanılır.

1.3.4. Trapezoid (Yamuk) Dalga Şekilli Defibrilatörler

Bu defibrilatörler ile elde dilen dalga şekli Şekil 1-5’de görülmektedir. Bu dalga
şeklinde süre uzun (20ms), voltaj ise düşük (800V) seviyededir. Ancak enerji olarak diğer
defibrilatörlerin sahip olduğu enerji seviyesine çıkmak mümkündür.

Hastaya enerjinin iletilmesini sağlayan elektrotlara “paddle” (pet) denir. Bu petler
anterior-anterior (her ikisi de ön tarafa göğse), anterior-posterior (biri göğüse diğeri sırta),
dahili (açık kalp ameliyatlarında), D-tipi, çocuklar için gibi çeşitlere ayrılır. Bunların içinde
D-tipi petler en yaygın kullanılanlardır.
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800V

E
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500V

Şekil 1.6: Trapezoid defibrilatörün dalga şekli

Deşarj düğmesi

Metal kısım

Yüksek gerilim
kablosu

Şekil 1.7: D-Tipi defibrilatör
Çocuklar için kullanılan petlerde metal yüzey küçük, enerji seviyesi düşüktür.

Defibrilatör devresinde kullanılan S1 anahtarı enerjinin hastaya tatbik edilmesi için kullanılır
ve her iki pette de seri olarak mevcuttur.

Resim 1. 8: Defibrilatör elektrotlarının vücutta doğru yerleştirilmesi
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Defibrilatörlerde SYNC anahtarı hastanın EKG’sinde “R” dalgasını yakaladıktan
sonra, bunu EKG senkronizasyonlu şoklama için kullanır. Bu seçeneğe SYNC-DEFİB veya
KARDİYOVERTER denir.

Defibrilatörlerin devresinde kullanılan yüksek gerilim ya bir varyak ya da sabit
yüksek gerilim kaynağından dolan bir kondansatör ile sağlanır.

Şekil 1-9’deki devrede bir karşılaştırıcı kullanan defibrilatörün şematik gösterimi
verilmiştir.

Bir defibrilatör için önemli olan parametreler pil, yüksek gerilim enerji seviyesi,
EKG sinyali ve test edilebilmesidir.

yüksek gerilim DC
güç

kaynağı

AC
GİRİŞ
220V
50Hz

C1

+E
R

R

1

2

R

Ayar

+

-

+

-

Şekil 1.9: Karşılaştırıcı kullanan bir defibrilatörün devre şeması

1.3.5. İki Evre (Biphasic) Dalga Şekilli Defibrilatörler

Geleneksel defibrilatörlerin hepsi monofazik damped sinüs dalgası adı verilen aynı
dalga şekli teknolojisini kullanmaktadır. Bu tür monofazik defibrilatörler, şok dalgasını bir
yönde gönderirler. Akım bir pet veya elektrottan ötekine akar. Bu dalga şeklinin etkili olması
için hastaya, 50 – 360 J arasında yüksek seviyeli bir şok dalgası uygulanmalıdır. Yüksek
seviyeli şok dalgasının hastanın göğsünü yakmak gibi istenmeyen yan etkileri vardır.

Araştırmacılar, 1990’lı yıllarda düşük enerjili bifazik teknolojinin, yüksek enerjili
monofazik teknolojinin sağladığı aynı etkiyi, daha az riskle sağlayabileceğini fark ettiler.
Bifazik teknolojili defibrilatörler, akımı iki yöne de iletebilmektedir. Birinci fazda, akım
monofazik defibrilatörlerde olduğu gibi, bir petten ötekine akar. İkinci fazda ise, akım ters
yönde akmaya başlar. Altında yatan fizyolojik mekanizma tam olarak çözülememişse de,
bifazik dalgaların monofazik dalgalara göre daha az enerji ile başarılı defibrilasyonlar
sağladığı görülmektedir. Şekil 1-10’da bifazik teknolojinin kullandığı iki dalga şekli
görülmektedir.
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Bifazik dalga şeklinin monofazik dalga şekline göre bazı avantajları vardır. Bunlar
şöyle sıralanabilir:

 Daha az enerjiyle aynı etkiyi yaratabildikleri için, deri yanıkları gibi istenmeyen
yan etkilerin sayısı azalmıştır.

 Ortalama arteryel basınç ve sol ventriküler pompalama hacminin (ejection ratio)
eski haline dönmesi monofazik defibrilasyonda 72 saat sürmekteyken bifazik
defibrilasyonda bu süre daha azdır.

 Monofazik defibrilasyonda düşük ve yüksek empedanslı hastalarda farklı genlik
veya şekilde dalga şekli kullanmak gerekirken, bifazik defibrilasyonda
kullanılan dalga şekli, özellikle rektilineer bifazik dalga şeklinde, hasta
empedansından bağımsızdır.

Bu sayılan avantajlarından dolayı, bifazik teknolojili defibrilatörler hızla
yaygınlaşmaktadır.

Şekil 1.10: (a) Bifazik kesilmiş üstel dalga şekli
(b) Rektilineer bifazik dalga şekli

1.4. Pacemakerlar (Vurudüzenleyiciler)
Pacemaker’lar kalbin elektriksel iletim sistemi bozukluklarında kalbin kan

pompalama görevini yapabilmesi için gereken zamanlarda darbeler üreterek SA düğümünün
fonksiyonunu yerine getiren cihazlardır.

Şekil 1.11:Kalp pili (Pacemaker)
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Bazı pacemakerlar bele veya yatağa takılarak dışarıdan bağlanırlar. Bazıları ise vücut
içinde bir yere ameliyatla yerleştirilirler. Pacemakerlar 10–400 mikroJoule arasında enerji
uygularlar. Ortalama kalbe verilen enerji 100 mikroJoule’dür.

Şekil 1.12:Kalp pilinin vücuda takılmış hali

Dışarıdan kullanılan pacemakerlar, hasta vücuduna yerleştirilen pacemakerlar
takılıncaya kadar geçici olarak kullanılırlar. Atım sayıları 50–150 BPM’dir. Dahili
pacemakerlar silikon-plastik bir kılıf içine yerleştirilirler. Ayrıca dışı, radyo frekans
dalgalarının yarattığı manyetik alana karşı koruma sağlaması için titanyum maddesi ile
kaplanır.

Dahili pacemakerların atımı 70 BPM değerine benzer şekilde sabit olabileceği gibi
30–150 BPM arasında da değişebilir. Kullanılan elektrot teli kalp kasına veya damar içine
bağlanabilir. Bu teller bipolar veya unipolar olabilir. Elektrotlar platin-iridyum alaşımından
yapılmıştır. Kullanılan güç kaynakları lityum-iyot veya cıva batarya olup ömürleri 4–5 yıldır.

1.4.1. Pacemakerların Sınıflandırılması
Pacemakerlar çıkış dalga şekline göre monofazik veya bifazik olarak

gruplandırılabilir. Genel olarak pacemakerlar 4 gruba ayrılır.
 Asenkron
 Demand (İhtiyaç halinde)
 R dalgası bastırılmış
 Atriyum-ventriküler senkronizasyonlu.

Asenkron pacemakerların darbe sayısı 60-80 BPM arasındadır ve sabit darbeler
üretirler.

Demand pacemakerlar EKG sinyalindeki Q dalgası ile müteakip R dalgasını sezer,
Q-R arasında son 3/4’lük zamanda R dalgası yoksa darbe gönderir.

R dalgası bastırılmış pacemakerlarda, R dalgası yoksa darbe gönderilir.
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Atriyum-ventriküler senkronizasyonlu pacemakerlarda önce P dalgası sezilir. Daha
sonra P-Q gecikmesinin 120 milisaniye olması gerektiğini dikkate alarak ventrikülün
kasılması için darbe gönderir. Bunun avantajı atrial kasılmanın SA tarafından ayarlanmasına
karşılık, ventriküler kasılmanın pacemaker tarafından sağlanmasıdır. Ayrıca darbe gönderme
hızı kalp atışı hızıyla orantılı olur.

Resim 1.13: Defibrilatörün acil uygulamada kullanılması
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Fotoğraf 1.9:Hastanelerde defibrilatörün ikinci işlevi olan EKG çekimi
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UYGULAMA FAALİYETİ

Bulunduğunuz ortamda, öğretmeninizin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda bir
defibrilatör seçimi ve yer belirlemesi yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Öğretmeninizin belirttiği özellikleri
araştırınız.
 Defibrilatör cihazlarının tedavi
amaçlarının dışında EKG çekiminde de
kullanıldığını göz önünde tutarak
kullanıcılar ile bunu tartışınız.
 Defibrilatör cihazlarının çeşitlerinden
olan İCD ile ilgili bilgileri kullanıcılar ile
paylaşınız.
 Defibrilatör cihazlarının çeşitlerinden
olan açık kalbe elektrik şoku veren tedavi
ünitelerindeki yenilikleri kullanıcılar ile
paylaşınız. Kullanıcı isteğine göre,
defibrilatör cihazlarının teknik kullanım
kolaylığı, arızalarında parça temini, sık arıza
yapmama, kullanım ömrü garanti süreleri,
donanım zenginliği, ışınım sonucu
kullanıcılara ve çevreye verebileceği zarar
boyutları ve fiyatları yönünden
karşılaştırarak en uygun defibrilatör
hakkında edindiğiniz bilgileri kullanıcılarla
paylaşınız.
 Defibrilatörün acil müdahale odasında
yerleştirileceği yeri belirleyiniz.

 Defibrilatörlerin seçimlerinde katalog
bilgilerinden yararlanabilirsiniz.
 Kullanıcıların sahip olduğu bilgi ve
deneyim size önemli ipuçları verecektir,
usulüne uygun izinleri alarak defibrilatör
cihazlarını kullanan kurumlarda yapacağınız
inceleme ve gözlemler ufkunuzu
genişletecektir.
 İnternetten defibrilatör cihazlarıyla ilgili
yenilikleri takip edebilirsiniz. Bu konuda
detaylı bilgileri aşağıdaki adreslerden
edinebilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet

ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Öğretmeninizin istediği özellikleri araştırdınız mı?

2
Defibrilatör cihazlarının tedavi amaçlarının dışında EKG
çekiminde de kullanıldığını göz önünde tutarak
kullanıcılar ile bunu tartıştınız mı?

3
Defibrilatör cihazlarının çeşitlerinden olan acil elektro
şok veren cihazla ilgili bilgileri kullanıcılar ile
paylaştınız mı?

4
Defibrilatör cihazlarının çeşitlerinden olan açık kalbe
uyartım veren modelindeki yenilikleri kullanıcılar ile
paylaştınız mı?

5

Defibrilatör cihazlarının çeşitlerinden kendi kendine
durum tespiti yaparak kalbe uyartım veren modelindeki
yenilikleri kullanıcılar ile paylaşınız. kullanıcı isteğine
göre defibrilatör çeşitlerini, teknik kullanım kolaylığı,
arızalarında parça temini, sık arıza yapmama, kullanım
ömrü garanti süreleri, donanım zenginliği, ışınım
sonucu, kullanıcılara ve çevreye verebileceği zarar
boyutları ve fiyatları yönünden karşılaştırarak en uygun
defibrilatör hakkında edindiğiniz bilgileri kullanıcılarla
paylaştınız mı?

6 Defibrilatör cihazının yerleştirileceği yeri
belirleyebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise ölçme değerlendirme sorularını cevaplayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. Defibrilatörler kalbinde ritim bozulması ortaya çıkan kişilerin tedavilerinin ve bakımlarının
yapıldığı cihazlardır.(D)(Y)

2. Defibrilatörler kardiyoloji ünitelerinde bulunan sabit cihazlardır. (D) (Y)

3. Defibrilatörler sadece tedavi amacı ile kullanılan cihazlardır. (D) (Y)

4. Kalp ritimleri bozuk olan hastaların bazı durumlarda kalbi açık yoğun bakım yataklarında bakımları
ve tedavileri yapılır. (D)(Y)

5. Defibrilatörde elektrotlar steril bir bölümde muhafaza edilirler. (D) (Y)

6. Defibrilatörler sadece şehir şebekesinden çalıştırılabilir. (D) (Y)

7. Defibrilatör acil hallerde olay yerinde de kullanılabilecek şekilde kesintisiz güç kaynakları ile
donatılmışlardır. (D) (Y)

8. Defibrilatör cihazları ambulansta ve uçakta taşınabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. (D) (Y)

9. Defibrilatör cihazlarında EKG üniteleri de mevcuttur. (D) (Y)

10. Defibrilatör cihazları fabrika ayarları ile ömürlerinin sonuna kadar kullanılabilirler. (D) (Y)

11.Defibrilatör cihazlarının bakımı ve kalibrasyonu iyi yetişmiş teknik ekipler tarafından
yapılmaktadır. (D) (Y)

12-Defibrilatör cihazlarını kullanan sağlık ekibi kullanılan defibrilatör ile ilgili teknik eğitimden
geçirilmelidir. (D) (Y)

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız, cevaplarınız doğru ise
bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda, defibrilatör cihazlarının kurulumunu
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:
 Defibrilatörlerin genel parçalarını öğreniniz.
 Katalog bilgilerini inceleyerek kurulum için önerilen işlem sırasını gözden

geçiriniz.
 Kurulum yapılacak alanı gözden geçiriniz.
 Kurulum için gereken takımları belirleyiniz.

2. DEFİBRİLATÖR CİHAZLARININ
KURULUMU

2.1. Genel Parçalarının Tanımı

2.1.1.Monitör Bölümü

 Dijital sinüs eğrisi
 Elektro şok gerilim eğrisi
 Elektro şok zaman göstergesi
 Entegre prop modülü
 Harici kablo ve hortumlar için kanallar
 Aparat giriş delikleri
 Şarj durum gösterge ledleri
 Besleme tüpü erişim kanalı

2.1.2. Kontrol Paneli
Kontrol modülü akıllı kontrol modülü ile hastaya verilen elektroşok hassas bir şekilde

kontrol edilir. İstenen bütün bilgiler 24 saat boyunca grafik olarak ekranda güncellenir.
Hastanın kalp grafiği, grafik olarak güncellenebilir. Sistem üzerinden kalibrasyon ve

bakım izlenebilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Fotoğraf 2.1: Monitör ve kontrol bölümü

2.1.3. Defibrilatör Denetçisi

Hastanın yaşamsal işlevleri defibrilatör denetçisi tarafından denetlenir. Defibrilatör
denetçisi, hastanın kalp grafiğini izleyip elektroşok devresine kumanda eder. Kullanım ile
ilgili rapor tutar.

2.1.4. Alarm ve Uyarılar

Hastanın yaşamsal fonksiyonları sözkonusu olduğundan, defibrilatörün uygun şekilde
çalışması, hiç hata yapmaması ya da hata durumlarında kullanıcıyı uyarması gerekir.
Elektriğin kesilmesi önemli bir hata durumudur. Elektrik kesintisi durumunda, denetçi bir pil
veya bataryadan beslenerek çalışabilmeli, sesli ve ışıklı olarak alarm vermelidir. Tüm
bunların yanı sıra denetçi son derece güvenilir olmalı, kendini test edebilmeli ve arıza
olasılığı durumunda kullanıcıyı uyarabilmelidir.

2.1.5. Denetçinin Diğer İşlevleri
Defibrilatör denetçisi, temel işlevlerinin yanı sıra veri toplama, kaydetme ve

raporlama görevini de yerine getirmelidir. Son 72 saate ilişkin şebeke gerilimi, gibi
parametreler bellekte saklanmalıdır. Bu işlevlerin yerine getirilebilmesi için, defibrilatör
denetçisi bilgisayara bağlanabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Hatta aynı yerel birimdeki
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defibrilatörlerin bir yerel ağ (network) şeklinde bilgisayara bağlanması daha da faydalı
olabilir. El tipi (örneğin PALM) bilgisayarlara kızılötesi ışınlama yoluyla veri aktarabilme,
internetten erişilebilir olma gibi özellikler ise defibrilatör kullanımına yeni ufuklar açabilir.
Ayrıca, elektroşok sınırları aşıldığında bir alarm durumu ortaya çıktığında veya benzeri
önemli durumlarda, defibrilatör denetçisinin, önceden kaydedilmiş bazı mesajları
seslendirmesi çok yararlı olabilir.

Fotoğraf 2.2: Defibrilatör kontrol paneli Fotoğraf 2.3: Transport defibrilatörün
ekran ve elektroşok kaşık ünitesi

2.1.6. Elektrot Modülü

Elektrotlar nemden korunaklı ve çizilmeyi önleyecek bir bölüm içinde saklanır.
Elektrotların kablosu ve cihaza bağlantı jak’ıda da bu bölüm içinde bulunur.

2.1.7. Operasyon Modüllü

Hastaya elektroşok esnasında sürülecek solüsyonlar ve kullanıcının takacağı eldivenler
bu bölümde tutulur.

2.1.8. Oksijen Modülü

Bazı durumlarda elektroşok verilmesi gereken hastaya aynı zamanda oksijen takviyesi
de gerekebilir, bu gibi durumlar için oksijen tüpü defibrilatör cihazlarına bütünleşik olarak
bulunur.

2.2. Montaj

Montaj işlemine geçmeden önce aşağıdaki işlem basamaklarının yapılması gerekir:

 Servis el kitabını okuyarak kurulum aşamaları hakkında bilgi edininiz.
 Kurulum için ortam koşullarını kontrol ediniz.
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 Kurulumun yapılacağı bölümü büyüklük, aydınlatma, enerji, havalandırma, ses
ve ısı izolasyonu konularına göre gözden geçirmelisiniz.

 Kurulumu yapacağınız alanda gerekli güvenlik tedbirlerini alınız.
 Kurulumu yapacağınız bölümü kurulum bitene kadar mümkünse diğer

bölümlerden tecrit ediniz, alanın havalandırılmış olmasına, nemden ve ortam
tozlarından arındırılmış olmasına ve bu işlemin devamlılığına dikkat ediniz.

 Kurulumu yapacağınız takımlarınızı belirleyerek bu takımlarınızı mümkün
olduğu şekilde sterilizasyon işleminden geçiriniz.

 Elektrikli ve elektronik takımlar dışında kullanacağınız el aletlerinizi uygun
solüsyonlarla dezenfekte edebilirsiniz Yine elektrikli ve elektronik aletlerinizi,
ölçü cihazlarınızı cihazların özelliklerini bozmayacak şekilde dış yüzeylerini
solüsyona batırılmış steril bezle dezenfekte ediniz.

 Kurulumunu yapacağınız cihazın yaşam destek cihazı olduğunu göz önünde
bulundurarak ellerinizin ve mümkün oldukça giysilerinizin steril olmasına özen
gösteriniz.

 Defibrilatör parçalarını kurulumun yapılacağı alana taşıyarak işlem sırasına
uygun hale getiriniz.

 Kutularından çıkarıp geçici uygun platformlara koyunuz. Bu işlem sırasında
kutuların içinden çıkabilecek bağlantı parçalarının hasar görmesine ya da
kaybolmamasına dikkat ediniz.

 Düzlem sathından başlayarak defibrilatör parçalarını montaj ediniz.
 Bu işlem esnasında geçiş klipslerine tutturma ve sabitleme mandallarına dikkat

ediniz. Parçaları birbirine bağlayan mekanik, elektrik, elektronik, aksamları
uygun bir şekilde yerlerine monte ediniz.

 Tüm işlemlerin bittiğine eminseniz gözle ve elle fiziksel kontrol ediniz.
 Gerekli tüm önlemleri aldığınıza eminseniz cihaza enerji vererek çalıştırınız.
 Cihazın tüm fonksiyonlarının çalışıp çalışmadığını uygun proseslerle kontrol

ediniz.
 Özellikle cihazın kendi ölçüm aletlerinin dışında mevcut şartları kalibrasyonları

yapılmış gerilimölçer, akımölçer, ısıölçer, nemölçer, gazölçer, ışık şiddeti ölçer
ve gürültü ölçer aletlerle son kontrolleri yapınız

 Teknik şartnameye uygun olarak kurulumunu yaptığınız cihaza ait teslim
tutanağını doldurup gerekli onayları aldıktan sonra cihazı kullanıcılarına teslim
ediniz.

 Kurulumu yaptığınız bölümü temiz ve tertipli bir şekilde geride parça, atık
malzeme ve el takımı bırakmadan terk ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Örnek bir defibrilatör cihazının aşağıdaki işlem basamaklarına göre kurulumunu
gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler
 Servis el kitabını okuyarak kurulum
aşamaları hakkında bilgi edinin.
 Kurulum için ortam koşullarını kontrol
ediniz.
 Kurulumu yapacağınız alanda gerekli
güvenlik tedbirlerini alınız.
 Kurulumu yapacağınız takımlarınızı
belirleyerek bu takımlarınızı mümkün
olduğu şekilde sterilizasyon işleminden
geçiriniz.
 Defibrilatör parçalarını kurulumun
yapılacağı alana taşıyarak işlem sırasına
uygun hale getiriniz.
 Kutularından çıkarıp geçici uygun
platformlara koyunuz.
 Düzlem sathından başlayarak
Defibrilatör parçalarını montaj ediniz.
 Elektrik ve izleme kablolarını,
hortumlarını uygun klipslerle Defibrilatör
cihazına tutturunuz.
 Tüm işlemlerin bittiğine eminseniz
gözle ve elle fiziksel kontrol ediniz.
 Gerekli tüm önlemleri aldığınıza
eminseniz cihaza enerji vererek çalıştırınız.

 Kurulumun yapılacağı bölümü büyüklük,
aydınlatma, enerji, havalandırma, ses ve ısı
izalosyonu konularına göre gözden
geçirmelisiniz.
 Kurulumu yapacağınız bölümü kurulum
bitene kadar mümkünse diğer bölümlerden
tecrit ediniz, alanın havalandırılmış
olmasına, nemden ve ortam tozlarından
arındırılmış olmasına ve bu işlemin
devamlılığına dikkat ediniz.
 Elektrikli ve elektronik takımlar dışında
kullanacağınız el aletlerinizi uygun
solüsyonlarla dezenfekte edebilirsiniz. Yine
elektrikli ve elektronik aletlerinizi, ölçü
cihazlarınızı cihazların özelliklerini
bozmayacak şekilde dış yüzeylerini
solüsyona batırılmış steril bezle dezenfekte
ediniz.
 Kurulumunu yapacağınız cihazın yaşam
destek cihazı olduğunu göz önünde
bulundurarak ellerinizin ve mümkün oldukça
giysilerinizin steril olmasına özen gösteriniz.
 Kurulumu yaptığınız bölümü temiz ve
tertipli bir şekilde geride parça, atık malzeme
ve el takımı bırakmadan terk ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet

ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Servis el kitabını okuyarak kurulum aşamaları hakkında
bilgi edindiniz mi?

2 Kurulum için ortam koşullarını kontrol ettiniz mi?

3
Kurulumu yapacağınız alanda gerekli güvenlik
tedbirlerini aldınız mı?

4
Kurulumu yapacağınız takımlarınızı belirleyerek bu
takımlarınızı mümkün olduğu şekilde sterilizasyon
işleminden geçirdiniz mi?

5
Defibrilatör parçalarını kurulumun yapılacağı alana
taşıyarak işlem sırasına uygun hale getirdiniz mi?

6
Kutularından çıkarıp geçici uygun platformlara koydunuz
mu?

7
Düzlem sathından başlayarak defibrilatör parçalarının
montajını yaptınız mı?

8
Elektrik ve izleme kablolarını, hortumlarını uygun
klipslerle defibrilatör cihazına tutturdunuz mu?

9
Tüm işlemlerin bittiğine eminseniz gözle ve elle fiziksel
kontrol ettiniz mi?

10
Gerekli tüm önlemleri aldığınıza eminseniz cihaza enerji
vererek çalıştırdınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise ölçme değerlendirme sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. Defibrilatör cihazlarında aparat bölmesi kullanım kolaylığı için ayrı bir torba
şeklindedir.(D)(Y)

2. Kontrol bölmesinde enerji ve izleme kablo giriş jakları bulunur.(D)(Y)

3. Şarj durumu izleme ledleri devamlı açık tutulmalıdır.(D)(Y)

4. Defibrilatör paneli dışarıdan gelebilecek darbelere karşı korunaklı olarak imal
edilmiştir.(D)(Y)

5. Akıllı kontrol modülü ile hasta kalp grafiği hassas bir şekilde kontrol edilir. (D)(Y)

6. Defibrilatörün yaşamsal işlevleri defibrilatör denetçisi tarafından denetlenir. (D)(Y)

7. Defibrilatörlerde hastaya elektro şok veren kablo dışında kablo bulunmaz. (D)(Y)

8. Verilecek elektroşok geriliminin yüksek veya düşük olması durumunda da kullanıcı
uyarılır. (D)(Y)

9. Defibrilatör Denetçisi, temel işlevlerinin yanı sıra veri toplama, kaydetme ve raporlama
görevini de yerine getirmelidir. (D)(Y)

10. Kontrol valfı besleme sistemiyle, çevredeki oksijen seviyesini ( % 100 olarak ) kontrol
eder ve daha önceden ayarlanmış limitleri kontrol eden sistem yoluyla opsiyonel olarak
çalışır. (D)(Y)

11. Oksijen takviyesi gerektiği hallerde kullanıcıya uyararak oksijen verilmesini sağlayan
alarm sistemi mevcuttur. (D)(Y)

12. Defibrilatör cihazı her türlü ortamda bulunabilir. (D)(Y)

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız, cevaplarınız doğru ise
bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda, defibrilatör cihazlarının periyodik
bakımlarını yapabileceksiniz

ARAŞTIRMA

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:
 Servis el kitapçığını okuyarak işlem basamakları hakkında ön bilgiler edininiz.
 Önceki periyodik bakım notlarını gözden geçirmelisiniz.

3.DEFİBRİLATÖR CİHAZLARININ
PERİYODİK BAKIMLARI

3.1. Kullanıcı Bakımları

Defibrilatör cihazları kullanıcılar tarafından dış temizliği uygun dezenfektan maddeler
kullanılarak yapılır. Bu işlemler dışında kullanıcılar cihaza gerekli parametreleri girmekte
hekimin istediği voltaj ve süre ayarını yapmaktadırlar. Bunun dışında cihazın elektronik ve
mekanik bakımı ve kalibrasyonuyla ilgili işlem yapmamaktadır.

Resim 3.1: Dezenfektan

3.2. Servis Bakımları

Defibrilatör cihazlarının bakımını yapan teknik personel, servis el kitabındaki
talimatlar doğrultusunda bakım aşamalarını uygulamalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Bu durumda aşağıdaki işlem basamakları uygulanır.

 Servis bakım kitabını okuyunuz.
 Bakımı yapılacak cihaza ait önceki bakım raporlarını gözden geçiriniz.
 Bakımı yapılacak defibrilatörün bulunduğu ortama girmeden önce gerekli

dezenfekte koşullarını yerine getiriniz.
 Bazı durumlarda bakımı yapılacak defibrilatörün bulunduğu ortamda değişik

yaşam destek cihazları hatta cihazlara bağlı hasta bulunabilir. Bu gibi durumda
gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. Hastaların etkileneceğini düşündüğünüz
işlemler için kurum yetkilisine bilgi vererek. Uygun ortamın sağlanmasını talep
ediniz.

 Çalışma esnasında sessiz olunuz, iş arkadaşlarınız ile şakalaşmayınız. Ortamda
varsa hasta yakınları ile iyi dilekler dışında iletişim kurmayınız.

 Çalışma ortamında herhangi bir şey yiyip ve içmeyiniz.
 Bakımını yapacağınız cihazın yaşam destek cihazı olduğunu aklınızdan

çıkarmadan bakımı ve arızayı mümkün olan en kısa sürede gideriniz.
 Defibrilatör cihazının aparatlarını elle ve gözle fiziki muayenesini yapınız.
 Bağlantı hortumlarını, kablolarını, elle ve gözle fiziki olarak kontrol ediniz.
 Defibrilatörün enerji testini gerçekleştiriniz.
 Batarya voltajını ölçü aleti ile konrol ediniz.
 Bataryaya yük bağlayarak batarya geriliminde düşme olup olmadığını

(sağlamlığı) kontrol ediniz. 1,5–2 V’ tan fazla düşme olması halinde bataryayı
yenisi ile değiştiriniz.

 Aparatları ve bağlantı elamanlarını kontrol sonucunda tespit ettiğiniz hataları
düzelterek bu konuda kullanıcılara gerekli uyarıları yapınız.

3.2.1.Sık Karşılaşılan Durumlar

Yıpranmış, özelliğini yitirmiş ya da dikkatsiz kullanım sonucu hasar görmüş elamanların
uygun olmayan malzeme ve teknikle tamiratının yapıldığı görülebilir. Bu gibi müdahalelerin
cihazın ömrünü kısaltacağı hatta fonksiyonlarını yitirerek fayda yerine zarar vereceği
konusunda kullanıcıları uyarınız.

Defibrilatör Bakım İşlem Basamakları:
 Defibrilatör cihazının fonksiyonlarını gerekli ölçü aletleri ile test ediniz.

Defibrilatör cihazına entegre ölçüm aletlerinin ve sensörlerinin elinizde ki
kalibrasyonu yapılmış ölçü aletleriyle senkronisazyonunu sağlayınız.

 Arızalı birimi orijinal parça kullanarak değiştiriniz. Arızalı olmayan ancak
yakın zamanda arıza çıkarması olası birimleri de gerekli açıklamayı
kullanıcılara yaparak değiştiriniz.

 Değişimini yaptığınız birimi önce elle ve gözle fiziki muayeneden geçirdikten
sonra fonksiyon testinden geçiriniz.

 Teknik servis tutanağını doldurunuz. Gerekli onayları alıp sözlü olarak da
kullanıcılara yaptığınız bakımla ilgili açıklamalarda bulununuz.

 Bakımını yaptığınız defibrilatörün bulunduğu ortamı geride atık malzeme ve
takım bırakmadan temiz ve tertipli bir şekilde terk ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Bulunduğunuz yerdeki acil müdahale odasının, kurulmuş olan cihaza uygunluğunu
kontrol ederek, defibrilatör cihazının bakımını gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Servis bakım kitabını okuyunuz.
 Bakımını yapacağınız cihaz’a ait önceki
bakım raporlarını gözden geçiriniz.
 Bakımını yapacağınız defibrilatörün
bulunduğu ortama girmeden önce gerekli
dezenfekte koşullarını yerine getiriniz.
 Defibrilatör cihazının aparatlarını elle ve
gözle fiziki muayenesini yapınız.
 Bağlantı hortumlarını, kablolarını, elle ve
gözle fiziki olarak kontrol ediniz.
 Aparatları ve bağlantı elamanlarını kontrol
sonucunda tespit ettiğiniz hataları düzelterek bu
konuda kullanıcılara gerekli uyarıları yapınız.
 Defibrilatörün enerji testini gerçekleştiriniz.
 Batarya voltajını ölçü aleti ile konrol ediniz.
 Bataryaya yük bağlayarak batarya
geriliminde düşme olup olmadığını (sağlamlığı)
kontrol ediniz. 1,5-2 V’tan fazla düşme olması
halinde bataryayı yenisi ile değiştiriniz.
 Çalışmanızı raporlayınız. Gerekli bakım
formlarını doldurarak teslim ediniz.

 Bazı durumlarda bakımı yapılacak
defibrilatörün bulunduğu ortamda
değişik yaşam destek cihazları hatta
cihazlara bağlı hasta bulunabilir. Bu gibi
durumda gerekli güvenlik tedbirlerini
alınız. Hastaların etkileneceğini
düşündüğünüz işlemler için kurum
yetkilisine bilgi vererek. Uygun ortamın
sağlanmasını talep ediniz.
 Çalışma esnasında gerekli sessizliği
uyunuz. İş arkadaşlarınız ile
şakalaşmayınız. Ortamda varsa hasta
yakınları ile iyi dilekler dışında iletişim
kurmayınız. İşlem uzun sürecekse
çalışma ortamında herhangi bir şey
yemeyiniz ve içmeyiniz.
 Bakımını yapacağınız cihazın yaşam
destek cihazı olduğunu aklınızdan
çıkarmadan bakımı ve arızayı mümkün
olan en kısa sürede gidermeye çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet

ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Servis bakım kitabını okudunuz mu?

2
Bakımını yapacağınız cihaz’a ait önceki bakım
raporlarını gözden geçirdiniz mi?

3
Bakımını yapacağınız defibrilatörün bulunduğu ortama
girmeden önce gerekli dezenfekte koşullarını yerine
getirdiniz mi?

4
Defibrilatör cihazının bulunduğu ortam koşullarını
gazölçer, nemölçer, ışıkölçer, ısıölçer, gürültü ölçer
cihazlarla kontrol ettiniz mi?

5
Defibrilatör cihazının aparatlarını elle ve gözle fiziki
muayenesini yaptınız mı?

6
Bağlantı hortumlarını, kablolarını, elle ve gözle fiziki
olarak kontrol ettiniz mi?

7
Defibrilatörün enerji testini gerçekleştirdiniz mi?

8 Batarya voltajını ölçü aleti ile konrol ettiniz mi?

9 Bataryanın yükteki şarj gerilimini ölçtünüz mü?

10

Bataryaya yük bağlayarak batarya geriliminde düşme
olup olmadığını (sağlamlığı) kontrol ediniz. 1,5-2 V’tan
fazla düşme olması halinde bataryayı yenisi ile
değiştirdiniz mi?

11
Aparatları ve bağlantı elamanlarını kontrol sonucunda
tespit ettiğiniz hataları düzelterek bu konuda kullanıcılara
gerekli uyarıları yaptınız mı?

12
Bakım sonrası temiz ve tertipli bir şekilde geride parça,
atık malzeme ve el takımı bırakmadan terk ettiniz mi?

13
Çalışmalarını raporlayıp bakım formunu doldurdunuz mu
?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı
evet ise ölçme değerlendirme sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. Defibrilatör cihazları kullanıcılar tarafından sadece dış temizliği uygun dezenfekte
maddeler kullanılarak yapılır.(D) (Y)

2. Kullanıcılar hastanın, yaşam fonksiyonlarını ölçen ve kaydeden sensörleri hastanın
vücuduna yerleştirmektedir. (D) (Y)

3. Kullanıcılar aynı zamanda cihazın elektronik ve mekanik bakımı ve kalibrasyonuyla
ilgili işlemleri de yapmaktadır. (D) (Y)

4. Bakımını yapacağınız defibrilatörün bulunduğu ortama girmeden önce gerekli
dezenfekte koşullarını yerine getirmelisiniz. (D) (Y)

5. Bakımını yapacağınız cihazın yaşam destek cihazı olduğunu aklınızdan çıkarmadan
bakımı ve arızayı mümkün olan en kısa sürede gidermeye çalışınız. (D) (Y)

6. Yıpranmış özelliğini yitirmiş ya da dikkatsiz kullanım sonucu hasar görmüş
elamanların uygun olmayan malzeme ve teknikle tamiratlarını yapmak mümkündür. (D)
(Y)

7. Çalışma esnasında gerekli sessizliği uyunuz. İş arkadaşlarınız ile şakalaşmayınız.
Ortamda varsa hasta yakınları ile iyi dilekler dışında iletişim kurmayınız. (D) (Y)

8. Bazı durumlarda bakımı yapılacak defibrilatörün bulunduğu ortamda değişik yaşam
destek cihazları hatta cihazlara bağlı hasta bulunabilir. Bu gibi durumda gerekli güvenlik
tedbirlerini alınız. Hastaların etkileneceğini düşündüğünüz işlemler için kurum yetkilisine
bilgi vererek. Uygun ortamın sağlanmasını talep ediniz. (D) (Y)

9. Bakımını yapacağınız cihaza ait önceki bakım raporlarını gözden geçirmeniz
gerekmez. (D) (Y)

10. Defibrilatör cihazının bulunduğu ortam koşullarını gazölçer, nemölçer, ışıkölçer,
ısıölçer, gürültü ölçer cihazlarla kontrol ediniz. (D) (Y)

11. Arızalı birimi orijinal parça kullanarak değiştiriniz. (D) (Y)
12. Arızalı olmayan ancak yakın zamanda arıza çıkarması olası birimleri değiştirmeniz

gerekmez. (D) (Y)

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız, cevaplarınız doğru ise
bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda, defibrilatör cihazlarının
kalibrasyonunu yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:
 Servis el kitapçığını okuyarak kalibrasyon aşamaları hakkında ön bilgiler

edininiz.
 Önceki kalibrasyon notlarını ve sertifikalarını gözden geçirmelisiniz.

4. DEFİBRİLATÖR CİHAZLARININ
KALİBRASYONU

4.1. Kalibrasyonun Tanımı
Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını

veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının
belirlenmesi ve belgelenmesi için yapılan ölçümler dizisidir.

Cihazların imalatçı tarafından önerilen bir şekilde, belirlenen uluslararası ölçütlere
uygun olarak çalışmasının sağlanması, tanı ve tedavi hizmetlerinin kalitesini arttıracak bunu
sonucunda da hasta memnuniyetinin artması sağlanmış olacaktır. Sağlık kuruluşlarının kendi
alanlarında saygın bir konum kazanmaları da verdikleri tanı ve tedavi hizmetlerinin
kalitesiyle doğru orantılıdır( Bakınız “Biyomedikal Cihazlarda Kalibrasyon” modülü).

4.1.1. Kalibrasyona Yönelik Ölçme İşlemi Ve Ölçüm Raporunda Bulunması
Gereken Hususlar

Kalibrasyona yönelik ölçme işleminde, ölçme işleminin yapılacağı ortam şartlarının
belirlenmesi, ölçüm yapılacak noktaların doğru tespit edilmesi, uygun ölçme cihazının
seçimi ve personelin eğitimli olması oldukça büyük önem kazanmaktadır.
Ölçüm raporunda aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir:

 Referans cihaz tanımı
 Kalibrasyon talimatı
 Referans değerler
 Ölçüm değerleri
 Ölçüm belirsizliği ve belirsizlik toleransları
 Özel koşullar
 Kopya sayfalar için kopya kaşesi ve imza
 Yazılı onay olmadan kısmen kopyalanmayacağını belirten bir beyan

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Ölçülen büyüklüklerin uygun ölçü birimleri
 Sertifikanın ölçüm raporunun ilgili sertifikaya ait olduğunu tanımlamak

amacıyla üst bilgi olarak cihaz markası model ve seri nu

4.1.2. Kalibrasyon Sertifikasında Bulunması Gereken Hususlar

Kalibrasyonun yapıldığı laboratuvara ait bilgiler:

 Kalibrasyonun yapıldığı yer
 Kalibrasyonun yapıldığı tarih
 Müteakip kalibrasyon tarihi
 Sertifika tarihi
 Sertifika nu

Kalibrasyonu yapılan cihaza ait bilgiler:

 Cihazın tanımı
 İmalatçısı
 Modeli ve seri nu
 Cihazın ait olduğu birim
 Sipariş nu

Kullanılan referans standartlar:

 Kalibratörlerin adı
 Kalibratörlerin modeli
 Kalibratörlerin seri numaraları
 Kalibratörlerin sertifika geçerlilik süreleri

Kalibrasyonun yapıldığı çevre şartları:

 Sıcaklık
 Nem
 Sıcaklık dengeleme zamanı

Kalibrasyon metodu :

 Akredite eden kuruluşa ait bilgiler
 Kalibrasyonu yapan teknik personelin adı soyadı ve imzası
 Onay makamı, mühür ve imza
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4.2. Çalışma Testleri
Bu durumda aşağıdaki işlem basamakları uygulanır.

Defibrilatör cihazlarını öncelikle her bir bölümü teker teker sonra hepsini beraber
çalıştırarak, çalışıp çalışmadığı kontrol ediniz.

Bu çalıştırma testi esnasında bölümlerin teker teker ve birlikte çalışmasında
eşgüdümsüz ya da düzensiz çalışmalarını tespit ediniz.

Cihazın elektronik, elektromekanik ve kontrol panelinin düzenli çalışıp çalışmadığını
kontrol ediniz. Gürültülü sarsıntılı ve kesik çalışan elaman olup olmadığını kontrol ediniz.
Kontrol panelinden yapılan ayarlamalara elemanların tepki verip vermediklerini kontrol
ediniz. Özellikle şarj ünitesinin otomatik olarak çalışıp çalışmadığını kapasitör ünitesinin
gerekli enerjiyi sağlayıp sağlamadığını kontrol ediniz.

4.3. Fonksiyon Testleri

Servis el kitabını ve kullanıcı el kitaplarını okuyarak cihazın çalışması ve
fonksiyonları gözlemlenir. Kalibrasyon aşamasına geçmeden arızalı ise arızasının
giderilmesi sağlanır.

4.4. Kalibrasyon İçin Cihaz Seçimi

Kalibrasyonu yapılacak üniteye uygun ölçü cihazlarını seçilir. Seçilen ölçüm
cihazlarının da kalibrasyonunun doğru ve güvenilir bir şekilde yapıldığından emin olunur.

Fotoğraf 4. 1: Defibrilatör kalibrasyon testi Fotoğraf 4. 2: Defibrilatör analizörü
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Fotoğraf 4. 3: Defibrilatör analizörü Fotoğraf 4. 4: Defibrilatör ve analizörü

4.5. Ortam Koşullarını Kontrol Etmek
Bu durumda aşağıdaki işlem basamakları uygulanır.

Ortam koşullarını fiziki olarak kontrol ediniz. İyi bir kalibrasyon için ortam
sıcaklığının normal oda sıcaklığında, ortam neminin normal oda neminde, ortam
aydınlatmasının 40–50 lüks şiddetinde olması gerektiğini göz önünde bulundurunuz.

4.6.Kalibrasyon Yapmak

Uygun kalibratörleri kullanarak kalibrasyonu yapılacak defibrilatör cihazının
ünitelerini kalibratörlerle senkronosyonu sağlanır. Bu işlem sırasında izin verilen kalibrasyon
değerleri dışında cihazın ayarları ile oynanmaz, görev dışında işlemler yapılmaz.
Bu durumda aşağıdaki işlem basamakları uygulanır.

 Servis el kitabındaki kalibrasyon aşamalarını okuyunuz.
 Kalibrasyon için uygun kalibratörü seçiniz.
 Ortam koşullarından oda sıcaklığının, oda neminin ve ortam aydınlatmasının

istenilen değerlerde olduğunu kontrol ediniz.
 Kalibratör yardımı ile defibrilatörün değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde

olup olmadığını tespit ediniz.
 Cihazın aparatlarını kontrol ediniz.
 Cihazın bağlantı kablolarını kontrol ediniz.
 Cihaz bataryasını kontrol ediniz.
 Cihazın fiziksel kontrolünü yapınız.
 Defibrilatör test cihazı test süreç planı işlem basamaklarına göre işlemleri

gerçekleştiriniz.
 Kalibrasyondan cihaz geçti ise kalibrasyon sertifikasını doldurunuz.

Aşağıda örnek bir kalibrasyon süreç planı görülmektedir.
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GENEL

Testi yapılacak defibrilatör cihazı , Bakım,Onarım,Yenileştirme Süreç ve Kalite Planına
Uygun olarak Kalibrasyon Laboratuvarına alınır.

UYGULAMA:

ENERJİ ÖLÇÜMÜ

1. Defibrilatör cihazının fişini topraklı prize bağladıktan sonra ON-OFF anahtarı ile açın.

2. QED-6 Test Cihazını ON-OFF anahtarı ile açın.Cihazın göstergesinde aşağıdaki gibi ANA
MENÜ 1 görülecektir.

ENRG SYNC PEAK WAVE MORE

Enerji Senkronizasyon Tepe Dalga Şekilleri Diğer menüye
geçiş

3. Defibrilatör enerji testi yapabilmek için QED-6 Test Cihazının göstergesinde görülen
ENRG (Enerji) tuşuna basın.

ENERGY (enerji)...............J Vfıb Vtach
PLAY HDR esc

4. Defibrilatör cihazını kaşıklarını (APEKS ve STERNUM’a) dikkat ederek Test Cihazı
üzerinde görülen elektrot plakalarına doğru düzgün ve tam temas ettirerek yerleştirin.

5. Defibrilatörün kaşıkları üzerinde bulunan enerji boşaltma butonlarına aynı anda basarak
defibrilatörü boşaltın.

6. Test cihazı göstergesinde okunan değerleri DEFİBRİLATÖR CİHAZI TEST Raporuna
kayıt edin.

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

DOKÜMAN NU
DEFİBRİLATÖR TEST CİHAZI

TEST SÜREÇ PLANI
REV. NU

O.S.P.-ÖDL-0-- 00

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN ONAY
TARİHİ

SAYFA NU

36/ 5



37

SENKRONİZASYON ÖLÇÜMÜ

1. Test yapılacak defibrilatör cihazının topraklı prize bağladıktan sonra ON-OFF anahtarı ile
açın.Defibrilatör cihazının EKG çıkış kablolarını QED-6 Test Cihazının girişlerine karşılık
gelecek şekilde bağlayın.

2. QED-6 Test Cihazını ON-OFF anahtarı ile açın.Cihazın göstergesinde aşağıdaki gibi
ANA MENÜ 1 görülecektir.

ENRG SYNC PEAK WAVE MORE

Enerji Senkronizasyon Tepe Dalga Şekilleri Diğer menüye
geçiş

3. Senkronizasyon ölçümü yapabilmek için Test Cihazı ANA MENÜ 1’den SYNC
menüsünü seçin.Gösterge aşağıdaki gibi görülecektir.

SYNC Rwave .............. ms
ENRG Qwave .............. ms esc

4. Defibrilatör cihazını senkronizasyon moduna alın.

5. Defibrilatör cihazını kaşıklarını (APEKS ve STERNUM’a) dikkat ederek Test Cihazı
üzerinde görülen elektrot plakalarına doğru, düzgün ve tam temas ettirerek yerleştir.

6. Defibrilatörün kaşıkları üzerinde bulunan enerji boşaltma butonlarına aynı anda basarak
defibrilatörü boşaltın.

7. QED-6 Test Cihazı göstergesinde ENRG’ ye karşılık gelen butona basarak değerleri gör.

8. Göstergede gördüğün değerleri QED-6 TEST CİHAZI Raporuna kayıt et.

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

DOKÜMAN NU
DEFİBRİLATÖR TEST CİHAZI

TEST SÜREÇ PLANI
REV. NU

O.S.P.-ÖDL-0-- 00

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN ONAY
TARİHİ

SAYFA NU

2/ 5
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TEPE VOLTAJI ÖLÇÜMÜ

1. Test yapılacak defibrilatör cihazının topraklı prize bağladıktan sonra ON-OFF anahtarı ile
açın.

2. Test edilecek cihaz üzerinde belirtilen çıkış enerji seviyesi modunu seçin.

3. QED-6 Test Cihazını ON-OFF anahtarı ile açın.Cihazın göstergesinde aşağıdaki gibi ANA
MENÜ 1 görülecektir.
ENRG SYNC PEAK WAVE MORE

Enerji Senkronizasyon Tepe Dalga Şekilleri Diğer menüye
geçiş

4. Tepe akım ve voltajını ölçebilmek için PEAK(tepe)select modunu seçin.

5. Göstergede aşağıdaki gibi görülecektir.

6. Defibrilatör çıkışında bilinmeyen bir enerji çıkışı olabileceğinden dolayı QED-6 Test Cihazını
1000 J kadmesini seçin.

7. Defibrilatör cihazını kaşıklarını (APEKS ve STERNUM’a) dikkat ederek Test Cihazı
üzerinde görülen elektrot plakalarına doğru ve tam temas ettirerek yerleştirin.

8. Defibrilatörün kaşıkları üzerinde bulunan enerji boşaltma butonlarına aynı anda basarak
defibrilatörü boşaltın.

9. Göstergede gördüğün değerleri QED-6 TEST CİHAZI Raporuna kayıt edin.

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

DOKÜMAN NU
DEFİBRİLATÖR TEST CİHAZI

TEST SÜREÇ PLANI
REV. NU

O.S.P.-ÖDL-0-- 00

PEAK:...............V.................A
OVER ESC

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN ONAY
TARİHİ

SAYFA NU

3/ 5
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ŞARJ(DOLMA) ZAMANI

1. QED-6 Test Cihazını ON-OFF anahtarı ile açın.Cihazın göstergesinde aşağıdaki gibi ANA
MENÜ 1 görülecektir.

ENRG SYNC PEAK WAVE MORE

Enerji Senkronizasyon Tepe Dalga Şekilleri Diğer menüye
geçiş

2. ANA MENÜ 1’ den ANA MENÜ 2’ye geçmek için MORE tuşuna bas. Gösterge aşağıdaki
gibi görülecektir.

MAIN MENU 2

(ANA MENÜ 2)
PACE AUTO CHRG UTIL MORE

4. Şarj (dolma) zamanını ölçmek için ANA MENÜ 2’den CHRG select
tuşuna bas.Gösterge aşağıdaki gibi görülecektir.

5. Defibrilatör cihazını kaşıklarını (APEKS ve STERNUMA) dikkat ederek Test Cihazı
üzerinde görülen elektrot plakalarına doğru ve tam temas ettirerek yerleştirin.

6. Defibrilatör kaşıklarını boşaltma ve QED-6 Test Cihazının START tuşlarına aynı anda
basarak şarjı başlatın.

7. Defibrilatörün şarja ulaşma zamanını QED-6 Test Cihazı saniye cinsinden gösterecektir.

8. Şarj olmuş defibrilatörü Test cihazı üzerine boşaltarak göstergede görülen değerleri QED –6
Test Cihazı raporuna kayıt edin.

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

DOKÜMAN NU
DEFİBRİLATÖR TEST CİHAZI

TEST SÜREÇ PLANI
REV. NU

O.S.P.-ÖDL-0-- 00

CHARGE TIME: 00 sec
(DOLMA ZAMANI)

START ENRG ESC

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN ONAY
TARİHİ

SAYFA NU

4/ 5
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PACER (Kalp pili )TEST EDİLMESİ

1. QED-6 Test Cihazını ON-OFF anahtarı ile açın.Cihazın göstergesinde aşağıdaki gibi ANA
MENÜ 1 görülecektir.

ENRG SYNC PEAK WAVE MORE

Enerji Senkronizasyon Tepe Dalga Şekilleri Diğer menüye
geçiş

2. ANA MENÜ 1’ den ANA MENÜ 2’ye geçmek için MORE tuşuna basın. Gösterge aşağıdaki
gibi görülecektir.

MAIN MENU 2
(ANA MENÜ 2)

PACE AUTO CHRG UTIL MORE

3. QED-6 Test Cihazını üzerindeki PACER anahtarını PACER select moduna getirin.Aksi
taktirde aşağıdaki hata mesajı görülecektir.

ATTENTION (DİKKAT)

SELECT PACER RANGE

(PACER KADEMESİNİ SEÇİN)

4. ANA MENÜ 2’de iken PACE select tuşuna bas.gösterge aşağıdaki gibi görülecektir.
PACER TESTS
MEAS RFP HDR ESC

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

DOKÜMAN NU
DEFİBRİLATÖR TEST CİHAZI

TEST SÜREÇ PLANI
REV. NU

O.S.P.-ÖDL-0-- 00

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN ONAY
TARİHİ

SAYFA NU

5/ 5
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5. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kalp pili çıkışlarını QED-6 Test Cihazına bağlayın

6. PACER test menüsünden MEAS ölçüm modunu seçin.Gösterge aşağıdaki gibi görülecektir.

7. ............(kesikli çizgiler) kalp palsının alınmadığını gösterir.
8. PRINT select tuşuna basarak göstergede görülen değerleri QED-6 Test Cihazı raporuna

kayıt edin.

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

DOKÜMAN NU
DEFİBRİLATÖR TEST CİHAZI

TEST SÜREÇ PLANI
REV. NU

O.S.P.-ÖDL-0-- 00

..........MA...........V.............MS

..........PPM..............PRINT ESC

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN ONAY
TARİHİ

SAYFA NU

5/ 5

4.7. Sertifika Doldurmak
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Yukarıda da açıklandığı gibi kalibrasyonu yapılan defibrilatöre ait kalibrasyon
raporunu doldurarak kullanıcılara gerekli açıklamalar yapılır ve kalibrasyon sertifikası yetki
dahilinde imzalanarak gerekli onay, imza ve mühür işlemleri yaptırılır. Kalibrasyondan
geçmeyen cihaz parçalarının değişiminin yapılmasını sağlanır. Kalibrasyonu yapılmayan
cihazlara kalibrasyon sertifikası doldurulmaz.

Kalibrasyon sertifikasının bir nüshası alınıp, ortam uygun bir şekilde terk edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Laboratuarınızda bulunan defibrilatörün kalibrasyonunu gerekli ayarlama ve düzenlemeri
yaparak yukarıda verilen defibrilatör test cihazı test süreç planına göre yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Servis el kitabındaki kalibrasyon
aşamalarını okuyunuz.
 Kalibrasyon için uygun kalibratörü
seçiniz.
 Ortam koşullarından oda sıcaklığının,
oda neminin ve ortam aydınlatmasının
istenilen değerlerde olduğunu kontrol
ediniz.
 Kalibratör yardımı ile defibrilatörün
istenen değerlerinin kabul edilebilir düzeyde
olduğunu test ediniz.
 Cihazın aparatlarını kontrol ediniz.
 Cihazın bağlantı kablolarını kontrol
ediniz.
 Cihaz Bataryasını kontrol ediniz.
 Cihazın fiziksel kontrolünü yapınız.
 Cihazı çalıştırınız.
 Defibrilatör Test Cihazı Test Süreç
Planı işlem basamaklarına göre işlemleri
gerçekleştiriniz.
 Çalışmanızın sonuçlarını raporlayın.
 Kalibrasyondan cihaz geçti ise
kalibrasyon sertifikasını doldurunuz.

 Kalibrasyonunu yapacağınız
Defibrilatörün bulunduğu ortama girmeden
önce gerekli dezenfekte koşullarını yerine
getirdiğinizden emin olunuz.
 Bazı durumlarda bakımı yapılacak
Defibrilatörün bulunduğu ortamda değişik
yaşam destek cihazları hatta cihazlara bağlı
hasta bulunabilir. Bu gibi durumda gerekli
güvenlik tedbirlerini alınız. Hastaların
etkileneceğini düşündüğünüz işlemler için
kurum yetkilisine bilgi vererek. Uygun
ortamın sağlanmasını talep ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet

ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Servis el kitabındaki kalibrasyon aşamalarını okudunuz
mu?

2 Kalibrasyon için uygun kalibratörü seçtiniz mi?

3
Ortam koşullarından oda sıcaklığının, oda neminin ve
ortam aydınlatmasının istenilen değerlerde olduğunu
kontrol ettiniz mi?

4
Kalibratör yardımı ile defibrilatörün ısı, nem, enerji ve
akım gibi değerlerinin istenilen düzeyde olduğunu test
ettiniz mi?

5
Cihaz bataryasını kontrol ettiniz mi?

6
Cihazın aparatlarını kontrol ettiniz mi?

7
Cihazın bağlantı kablolarını kontrol ettiniz mi?

8
Cihazın fiziksel kontrolünü yaptınız mı?

9
Cihazı çalıştırdınız mı?

10
Defibrilatör test cihazı test süreç planı işlem
basamaklarına göre işlemleri gerçekleştirdiniz mi?

11
Çalışmanızın sonuçlarını raporladınız mı?

12
Kalibrasyondan cihaz geçti ise kalibrasyon sertifikasını
doldurdunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.

Cevaplarınızın tamamı evet ise ölçme değerlendirme sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya
sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının
belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir.(D) (Y)

2, 3, ve 4. Soruları aşağıdaki cümleye göre cevaplayınız.

Ölçüm raporunda aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir:

2. Referans cihaz tanımı, kalibrasyon talimatı, referans değerler.(D) (Y)

3. Ölçüm değerleri, ölçüm belirsizliği ve belirsizlik toleransları. (D) (Y)

4. Kalibrasyonu yapılacak cihazın rengi, ağırlığı. (D) (Y)

5, 6, 7, ve 8. Soruları aşağıdaki cümleye göre cevaplayınız.

Kalibrasyon sertifikasında bulunması gereken hususlar içinde şu bilgiler
olmalıdır.

5. Kalibrasyonun yapıldığı laboratuvara ait bilgiler. (D) (Y)

6. Kalibrasyonun yapıldığı yer, kalibrasyonun yapıldığı tarih, müteakip kalibrasyon tarihi
(D) (Y)

7. Kalibrasyonun yapıldığı binanın durumu. (D) (Y)

8. Sertifika tarihi, Sertifika nu. (D) (Y)

9, 10, 11 ve 12. soruları aşağıdaki cümleye göre cevaplayınız.

Kalibrasyonu yapılan cihaza ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

9. İmalatçısı, cihazın tanımı (D) (Y)

10. Modeli ve seri nu, cihazın ait olduğu birim, (D) (Y)

Kalibrasyonun yapıldığı ortama ait bilinmesi gereken çevre şartları;

11. Ortam sıcaklığı, nem, sıcaklık dengeleme zamanı. (D) (Y)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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12. İyi bir kalibrasyon için ortam sıcaklığı normal oda sıcaklığında, ortam nemi normal oda
neminde, ortam aydınlatması 40–50 lüks şiddetinde olmalıdır. (D) (Y)

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız, cevaplarınız doğru ise
bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5

AMAÇ

Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda, defibrilatör cihazlarının olası
arızalarını tespit edebilecek ve bu arızalarını giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Servis el kitabını okuyunuz.
 Olası arıza kaynaklarını ve giderilme yollarını tespit ediniz.
 Kesintisiz güç kaynakları ve arızaları hakkında ön bilgi edininiz.

5.DEFİBRİLATÖR CİHAZLARININ
ARIZALARI

Defibrilatör cihazlarının arızalarına gidermek için öncelikli olarak yapılması
gerekenler vardır.

Bu durumda aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız:

 Öncelikli olarak servis el kitabının olası arızalar kısmını gözden geçiriniz.
 Gerekli olabilecek tüm takımlarınızı ve ölçüm cihazlarını gözden geçirerek

takım çantanıza yerleştiriniz.
 Olası arızalarda değişmesi gerekebileceğini düşündüğünüz malzeme ve yedek

parçaları yanınıza almayı unutmayınız.
 Programınız dâhilinde mümkün olduğunca çağrılan yere hızlı bir şekilde

ulaşmaya çalışınız. Arızasına gittiğiniz cihazın yaşam destek cihazı olduğunu
hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız.

 Gerekli şartları sağlayarak arızalı cihazın bulunduğu ortama giriniz.
 Kullanıcı şikâyetlerini dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Kullanıcıların verdiği

bilgiler çoğu zaman size doğru ipuçları verecek ve arıza tespitinde zaman
kazanmış olacaksınız.

 Kullanıcı kullanımını kontrol ediniz. Bazı durumlarda yanlış kullanım sonucu
ya da eksik bilgi nedeniyle çalışması normal ünite arızalı olarak algılanabilir.

 Fiziksel kontrolleri yapınız.
 Çalıştırma testini yaparak anlatılan arızayı siz de görünüz.
 Ortam şartlarını ısı, nem, ışık, havalandırma, gürültü yönünden kontrol ediniz.
 Cihaza ait enerji girişini ya da besleme kaynağını kontrol ediniz.
 Arızalı üniteye ait iki ya da daha çok arızanın aynı anda olabileceğini göz

önünde bulundurunuz.

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Detaylı işleme geçmeden oldukça basit gibi görünen yapılması gerekenleri
tekrar gözden geçiriniz. Bunlar; cihazın besleme kaynağına bağlanmamış
olması. İçine akümülatörün konmamış olması. Ünitelerin birbiriyle bağlantısını
sağlayan jakların takılmamış olması. Cihazın beslemesinin yapıldığı sigortanın
atmış olması ya da ana şalterin kapalı olması. Darbe ya da ezilme sonucu kablo
veya hortumların hasar görmesi. cihazın üzerinde bulunan çalıştırma şalterinin
açılmamış olması gibi bilgisizlik ya da unutkanlığın oluşturduğu durumlardır ve
bu gibi durumlarla sıklıkla karşılaşabileceğinizi unutmayınız.

 Tüm bunları yaptıktan sonra olası arızayı gerekli teknikleri uygulayarak tespit
ediniz.

 Tespit ettiğiniz arızayı tekniğine uygun olarak giderdikten sonra kullanıcıların
cihazı yanınızda kullanmasını sağlayınız. Eksik veya yanlış bilgi sahibi
kullanıcılara cihazın teknik donanımları hakkında gerekli bilgiyi veriniz.

5.1. Defibrilatörlerde Karşılaşılabilecek Arızalar, Nedenleri ve
Çözümleri

5.1.1. Defibrilatörlerde Olası Arızalar

 Yüksek gerilim ünitesi arızaları
 Şarjlı bataryaları arızaları
 Batarya şarj devresi arızaları
 Defibrilatör kaşık arızaları
 R ve P kalp dalgası algılayıcı devre arızaları
 Dalga şekillendirici devre arızaları
 Monitör ve görüntü birimi arızaları

Tablo5.1’de defibrilatör cihazlarında olası arızalar, nedenleri ve çözüm önerileri
verilmiştir.
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CİHAZ GRUBU KARDİYOLOJİ CİHAZLARI

CİHAZIN ADI DEFİBRİLATÖR CİHAZI

SIRA
NO

KARŞILAŞILAN
ARIZA ARIZANIN NEDENLERİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1

Cihaz
batarya ile
çalışmıyor.

1.Batarya sigortasının atmış
olması

2.Batarya şarj devresinin
arızalı olması

3.Batarya şarjının tamamen
bitmiş olması

4.Bataryanın arızalı olması

1. İleri arızaları yok ise atmış
sigortaları yenilenmeli, eğer
atmaya devam ediyor ise sebebi
araştırılıp arızalı parça tespit
edilmelidir.
2. Batarya şarj devresinin
servis kitapçığına göre gerekli
ölçümleri yapılıp arızalı
elektronik elemanlar tespit
edilmelidir.
3. Batarya voltajı yetersiz ise
şarj edilmeli şarj göstergesi ile
durumu kontrol altında
tutulmalıdır.
4. Batarya bloğu içerisinde
değişmesi mümkün olan arızalı
hücreler değiştirilmeli ya da
komple batarya
değiştirilmelidir.

2

Cihaz şarj
yapmıyor.
(Charge
Timeout
Failure)

1.Bataryanın arızalı olması
2.Besleme devresinin arızalı

olması
3.Şarj kontrol devresinin arızalı

olması
4.Yüksek gerilim

kondansatörünün arızalı
olması

5.Yüksek voltaj devresinin
arızalı olması

1. Arızalı batarya bloğu ya da
hücresi yenisi ile
değiştirilmelidir.
2. Besleme devresi çıkış
voltajları ölçülerek, arızası
tespit edilip giderilmeli
gerekirse kart değiştirilmelidir.
3. Yüksek gerilim
kondansatörü test edilerek
arızalı durumda yenisi ile
değiştirilmelidir.
4. Şarj kontrol ve yüksek
voltaj devreleri, test sistemleri
yardımı ile ölçümleri yapılarak
arızaları tespit edilir.
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3

Cihaz seçilen
enerji miktarına
kadar şarj
olamıyor. (Energy
Dose Failure)

1.Bataryanın zayıf ya
da arızalı olması

2.Yüksek voltaj şarj
kontrol devresinin
arızalı olması

3.Yüksek gerilim
kondansatörünün
arızalı olması

1. Bataryanın şarjı kontrol
edilmeli eğer arızalı ise yenisi ile
değiştirilmelidir.
2. Yüksek gerilim kondansatörü
test edilmeli arızalı ise yenisi ile
değiştirilmelidir.
3. Şarj kontrol devresi, servis
kitapçığına göre gerekli ölçümler
yapılarak arızaları tespit edilir.

4
Cihaz
bataryasının şarj
olmaması

1.Batarya
2.Besleme devresi
3.Besleme kablosu

1. Bataryaların şarj edilmesi
uzun süre ihmal edilmemelidir.

5
Defibrilatörde
joule biriminden
şarj yapmaması

1.Yüksek voltaj
kondansatörü arızası

2.Yüksek voltaj şarj
devresi arızası

1. Yüksek voltaj kondansatörü
değiştirilmeli Defibrilatör
cihazları kendi testleri üzerinden
test edilmelidir.

6
Defibrilatörün
senkronizasyon
çalışması
yapmaması

1.Kullanıcı tarafından
SYNC anahtarı aktif
hale getirilmemiş
olması

2.Hastanın r dalgasının
cihazın algıladığı
seviyenin altında
olması

1. Cihazın SYNC konumunda,
yeterince SYNC sinyali almazsa
deşarj yapmayacağı kullanıcıya
öğretilmeli ve kısa aralıklarla
kontrol edilmelidir.

7

Defibrilatör
cihazının monitör
bölümü ile hasta
monitorize
edilirken
derivasyonları
( EKG sinyalini)
parazitli olarak
gösteriyor olması

1.Kablolardan herhangi
birinin kopuk olması

2.Hastada kullanılan
elektrotların iyi temas
etmemiş olması

1. Hastalarda kullanılan
elektrotlar tek kullanımlık ise
jellerin kurumamış olduğuna
dikkat edilmeli ve kullanıcı bu
konuda uyarılmalıdır.

8

Defibrilatörlerde
EKG sinyalinin
defibrilasyon
pedalından
alınamıyor olması

1. Pedalların seçilmemiş
olması
Pedallara iletken jelden
iyi bir şekilde
sürülmemiş olması

1. Defibrilasyon yapmadan önce
her iki pedala da jel iyice
sürülmelidir.
Pedallar seçilmelidir.
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9

Cihazın
defibrilasyon
fonksiyonları
normal olmasına
rağmen,
monitörde
görüntü düzensiz
olarak gelip
gidiyor.

Yapılan arıza tespit çalışması neticesinde cihazda temassızlık
olmadığı görüldü. Cihaz batarya ile çalıştırılabilmekte olup,
şebeke beslemesine geçildiğinde çalışmaya devam etmekte,
ancak bu anda cihaz kapatılıp, birkaç saniye sonra tekrar
açıldığında cihaz monitörü açılamamaktadır.

Bu incelemeler sonucunda arızanın cihazın besleme
devresinden kaynaklandığı değerlendirildi. Besleme voltajı
ölçülerek (5 v-12 v) normal olduğu görüldü. Besleme kartı
üzerinde yarı iletken elemanların testleri yapıldı. Besleme
kartı üzerinde tam dalga doğrultma işlemini sağlayan ikili
diyot grubundan birisinin açık devre olduğu ve doğrultma
işleminin yarım dalga olarak yapıldığı tespit edildi. Bundan
dolayı cihazın normal çalışma esnasında besleme voltajının
akım çekme anında düştüğü görüldü arızalı diyot değiştirilerek
besleme kartı cihaz üzerine takıldı. Cihazın bütün
fonksiyonları ile çalıştırılıp faal halde teslim edildi.

10

Cihaz, batarya ile
bütün
fonksiyonlarını
yerine getirmesine
rağmen,
bataryasız olarak,
şebeke beslemesi
ile ( 220v 50hz)
çalıştırıldığında
30 joule
değerinden daha
yüksek
defibrilasyon
değerine şarj
edilemiyor ve şarj
esnasında cihaz
kendiliğinden
kapanıyor.

Cihazın dahili bataryası yerinden çıkarılarak besleme devresi
çıkış voltaj değerleri kontrol edildi. Normal olduğu görüldü
(16 v DC). Cihazın dahili batarya şarj voltajının normal
olduğu gözlemlendi. Bataryanın sağlam olduğuna karar verildi
(12 v DC). Monitör ve EGK bölümü ile 30 joule değerine
kadar defibrilasyon fonksiyonları normal olarak çalışıyordu.
En yüksek defibrilasyon değeri olan 360 joule değerine şarj
edilirken besleme devresi çıkış voltajı kontrol edildi. Normal
çalışma esnasında 16 v DC besleme çıkış voltajının, şarj
işlemi esnasında 8-9 v DC değerine düştüğü ve bundan dolayı
cihazın kendiliğinden kapandığı görüldü.

Arızanın istenen akım değerini veremeyen besleme
devresinden kaynaklandığı kesin olarak anlaşıldı. Devre
üzerindeki mosfet ve diğer yarı iletken elemanlar test edildi ve
sağlam olduğu görüldü. C5, c6, c7 kondansatörlerinin sağlam
görülmesine rağmen ısınmadan dolayı değerlerinde sapmalar
olduğu tespit edildi. Bu elemanlar yenileri ile değiştirilerek
cihazın bütün fonksiyonları ile tam faal çalışması sağlandı.
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11

Cihaz
defibrilasyon
seçeneklerinde
ayarlanan enerji
miktarına şarj
edilememekte.
Şarj kontrol kartı
arızalı.

Arızanın tespiti için karşılaştırma yöntemi kullanıldı. Aynı
marka ve model cihaza ait şarj kontrol kartının fault locater
polar t 3000 elektronik kart arıza bulma cihazı ile yapılan
voltaj akım (V-I) testleri sonucunda;

BSS 138 mosfet uçlarında farklı V - I eğrileri görüldü. Arızalı
olduğu düşünülen bss 138 yerinden sökülerek test edildi. Test
sonrası elemanın sağlam olduğu görüldü. Çevre elemanları
üzerinde karşılaştırma işlemine devam edildi.1N 4148 diyotu
uçlarında görülen farklı V - I eğrisi üzerine bu eleman yerinden
sökülerek kontrol edildi. Arızalı olduğu görülen eleman yenisi ile
değiştirilerek, cihazın tüm fonksiyonları ile faal çalışır olduğu
gözlendi.

Tablo 5.1: Defibrilatör cihazlarında olası arızalar, nedenleri ve çözüm önerileri

Defibrilatör cihazlarında kullanılan akü, trafo ve elektronik devre elemanları normal iş
ortamlarında kullanılan devre elemanlarından oldukça değişiktir. Bu değişiklikler şöyle
sıralanabilir:

 Defibrilatör cihazlarında kullanılan akümülatörler diğer akümülatörlere göre
daha hafif ancak daha yüksek verimde çalışabilen tiptedir.

 Bu aküler tam kuru tip akülerdir.
 Defalarca şarj / deşarj akımına dayanacak şekilde üretilmişlerdir.
 Defibrilatörlerde kullanılan trafolar diğer trafolara göre oldukça sessiz çalışan /

çalışması gereken trafolardır.
 Bu trafolar titreşim üretmeyen özel balans sistemleri ile dizayn edilmişlerdir.
 Ortamın steril olması göz önünde tutulduğunda iç donanımları dış çevreden

izole edilmişlerdir. Şöyle ki bu trafoların yanması ya da kısa devre olması
esnasında duman, is ve alev çıkarmaması ya da patlamaması için dış çeperleri
özel alaşımlardan oluşturulmuştur.

 Bu trafolar defibrilatör cihazında değişimleri çabuk yapılacak şekilde elektrik
bağlantı jakları ve cihaza pratik bağlantı klipsleri ile üretilmişlerdir.

 Defibrilatör cihazlarında kullanılan kondansatörler oldukça hassas değerlerde
şarj olabilen özel tip kondansatörlerdir.

Bu bilgilerin ışığında defibrilatör cihazlarında bulunan bu elamanların bakımını yaparken
sahip oldukları özellikleri değiştirecek ya da azaltacak işlemlerden kaçınmalısınız. Trafolar
çalışsa bile yukarıda açıklandığı gibi titreşim ve ses üretiyorsa bu trafoları değiştiriniz.
Yetkiniz harici bu trafoları tamir etmeye ya da donanımlarını değiştirmeye çalışmayınız.
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Yapılması gereken işlemler şunlardır:
 Kullanıcı şikâyetlerini dinleyiniz, anlatılan arıza ya da eksikleri test ediniz.

 Şarjlı batarya ünitesini değiştirmek
 Şarj trafosu batarya ara bağlantı kablolarını değiştirmek
 Defibrilasyon gerilim potansiyemetresinin düzenli ve güvenilir

çalışmasını sağlamak ya da değişimini yapmak
 Deşarj kondansatörlerini değiştirmek
 Defibrilatör kaşık bağlantı kablolarını değiştirmek
 Titreşimli ve sesli çalışan şarj trafosunu değiştirmek
 Yüksek gerilimi sağlayan endüktif bobini değiştirmek
 Gerilim doğrultma devresi elamanlarını değiştirmek

5.1.2. Teknik Servis Tutanağı Doldurmak

Arızası giderilen defibrilatöre ait yapılan işlemleri ve varsa değiştirilen parçalar
teknik servis tutanağına işlenir. Tutanağı gerekli birimlere onay işleminden sonra ortam
temiz olarak ve geride artık, takım bırakmadan terk edilir.

5.2. Defibrilatör Cihazlarının Algılama Arızaları

5.2.1. Analiz Testi

Defibrilatör cihazlarında fibrilasyona girmiş hastanın kalp fonksiyonlarını algılayan ve
gerekli enerji şokunu girilen parametreler doğrultusunda sağlamaya yarayan değişik
sensörler bulunur.

Bunlar:
 Kalp fibrilasyon algılama sensörleri
 Defibrilasyon zamanlama sensörü
 Defibrilasyon gerilimi algılama sensörü
 EKG sensörleri
 Nabız sensörleri
 Solunum sensörleri
 Tansiyon sensörleri
 Vücut ısısı sensörü
 Defibrilasyon uygulama sensörleri
 Hayati fonksiyon izleme sensörleri olarak sıralanabilir.

Bu sensörler, çalışma ömürlerini tamamlaması, kullanım hataları, ortamın uygun
olmaması ( kir, nem, aşırı sıcaklığa maruz kalma ) veya darbelere maruz kalma nedeniyle
sensörün kendisi ya da bağlı olduğu iletişim kablosu hasar görebilir.

Defibrilatör cihazının belki en küçük ama en önemli parçaları bu sensörlerdir. Çünkü
gerekli ortamı bu elemanlar algılar ve fibrilasyona girmiş hasta için gerekli şartların sabit
olarak sunulabilmesini bu elemanlar sağlar.
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Bu elemanların çalışmaması ya da eksik, yanlış çalışması durumunda fibrilasyona
girmiş hastalar için en önemli yaşam destek ünitesi olarak kullanılan defibrilatör cihazı fayda
yerine zarar olacaktır.

 Kullanıcı şikâyetlerini dinleyiniz, belirtilen arıza ya da eksikleri test ediniz.

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız.

 Gerekli parametreleri girerek cihazı çalıştırdıktan sonra sensörlerin
algılama yapıp yapmadıklarını kontrol ediniz.

 Ani değişen ortam şartlarına anında tepki verip vermediklerini ve
hassasiyetlerini kontrol ediniz.

 Algılama esnasında diğer olumsuz şartlardan etkilenip etkilenmediğini
kontrol ediniz.

 Sensörlerin birbirlerinden etkilenmelerini kontrol ediniz.
 Sensörlerin iletişim kablolarını kontrol ediniz.
 Bazı algılama sensör proplarında güvenliği sağlamak için iki adet sensör

bulunur. Bunların birbiriyle uyumunu kontrol ediniz.
 Arızalı olduğunu tespit ettiğiniz ya da kararlı çalışma göstermeyen

sensörleri üretici firmanın önerdiği ya da sağladığı orijinal yenileriyle
değiştirini.z

 Hiçbir şekilde ( zorunlu haller dışında )sönsörleri ya da iletişim
kablolarını tamir etme yönüne gitmeyiniz.

 Sensörleri, cihaz üzerinde yerini üretici firmanın belirttiği gibi
yerleştiriniz.

 Sensörlerin kullanımı konusunda kullanıcıları bilgilendiriniz. Kullanıcı
kullanımlarını izleyiniz.

5.2.2. Simülasyon Testi

Gerekli arızaları giderdikten sonra değişimi yapılan sensörlerin sisteme uyumu
defibrilatör cihazını çalıştırarak birimleri tek tek ve birbiriyle uyum içinde çalışması
gözlenir.

Öncelikli olarak aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız.

 Cihazı çalıştırınız ve değişimini yaptığınız sensörün çalışmasını ve değişen
şartlara tepkisini kontrol ediniz.

 Değişimini yaptığınız sensörün diğer sensörlerle uyumunu kontrol ediniz.
Örneğin enerji veriş süresini kontrol eden sensörü değiştirdiyseniz defibrilasyon
gerilimini ölçen sensörün algılamasını uygun bir şekilde artırdığınızda
değişimini yaptığınız sensörün buna tepkisini gözlemleyiniz. Enerji uygulama
süresini kontrol eden sensörünün hiçbir şekilde izin verilen süre dışında enerji
uygulanmasına izin vermediğini kontrol ediniz.

 Gerilim şiddetini ölçen sensörünün izin verilen gerilim değerlerinin dışındaki
gerilimlere izin vermediğini kontrol ediniz.
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 Nabız algılayıcı sensörün değişen ortam şatlarını gerekli hızda tepki verip
vermediğini kontrol ediniz. Örneğin, suni teneffüs yapılması esnasında değişen
nabız atışını algılayıp elektroşok ünitesini hazıra alıp almadığını kontrol ediniz.

 Hastanın vücut ısısını ölçen ısı sensörünün izin verilen ısı değerleri dışında
alarm ünitesini devreye soktuğunu kontrol ediniz.

 Hastanın hayati fonksiyonlarını ölçen sensörün tepkilerini gerektiğinde sensörü
normal bir kişi üzerinde denenmesini sağlayarak değişimleri kontrol ediniz.

 Tansiyon sensörünün tepkilerini kontrol ediniz.
 Solunum sensörünün tepkilerini ventilatör ( solunum cihazı ) olarak adlandırılan

ünitenin hava girişini engelleyerek kontrol ediniz.
 Defibrilasyon sensörünün tepkilerini gerilim ayarlarını değiştirerek kontrol

ediniz.
 Değişimini yaptığınız sensörlerin kalibrasyonlarını elinizdeki kalibratörler

vasıtası ile yapınız.
 Gerekli simülasyon testini yerine getirdikten sonra kullanıcının cihazı

kullanımını kontrol ediniz.
 Eksik ve ya yanlış kullanım davranışı gözlerseniz bu konuda gerekli bilgileri

kullanıcılara anlatınız.

5.2.3. Teknik Servis Tutanağı Doldurmak

Algılama arızasını giderdiğiniz defibrilatöre ait yaptığınız işlemleri ve varsa
değiştirdiğiniz parçaları teknik servis tutanağını işleyiniz. Tutanağı gerekli birimlere onay
işleminden sonra ortamı temiz ve geride artık, takım bırakmadan terk ediniz.

5.3. Defibrilatör Cihazlarının Monitör ve Görüntü Birimi Arızaları

Defibrilatör cihazlarının monitör ve görüntü birimi arızasını gidermeden önce servis el
kitabının ilgili bölümünü okuyarak bu sistemler hakkında ön bilgiler edininiz.

Defibrilatör cihazlarında hastanın vücut fonksiyonlarını ve defibrilasyon şartlarını
izleyebilen görüntü cihazları, monitörler mevcuttur. Bu görüntü sistemleri merkezi bir
bilgisayara da bağlanabilerek izlenen değişiklikleri kaydedilebilir. Bilgisayar vasıtası ile
izlenen cihazdan alınan bilgiler defibrilatör kullanıcılarına aktarılarak anında müdahale
imkânı sağlanabilir.

Defibrilatöre entegre bu sistemlerin yanında kamera ile görüntüleme, izleme ve kayıt
sistemleri öğrenilirse, gelişen teknolojik sistemler karşısında sizi daha avantajlı hale getirir.

5.3.1. Sinyal Takibi

Sinyal takibi yapılacağı zaman aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız.

 Gerekli hazırlıkları yaparak ortama giriniz.
 Kullanıcı şikâyetlerini dinleyiniz.
 Fiziksel kontrolleri yapınız.
 Bağlantı kablolarını, bağlantı jaklarını, bağlantı terminallerini kontrol ediniz.
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 Monitör besleme girişini ve şalterini kontrol ediniz.
 Besleme hattında bir sorun tespit ettiğinizde tekniğine uygun olarak yetkiniz

dâhilinde müdahalede bulununuz.
 Sinyal takibi yapmak için ölçüm ve test cihazını seçiniz.
 Eğri izleyici ve osiloskoplar bu işlem için önerilen cihazlardır.
 Öncelikle bağlantı kablosunu test ediniz.
 Problemli kablo, jak ve bağlantı terminallerini değiştiriniz.
 Sensörlerden gelen sinyali test ediniz.
 Sensör gerekli sinyali üretemiyorsa sensörü değiştiriniz.
 Sensörlerden gelen sinyal normal değerlerde ancak bu sinyaller görüntü

ortamında görülemiyorsa muhtemel arıza görüntüleme cihazında ve/veya
monitörde olabilir.

 Gelen sinyali sağlam görüntüleme cihazında ve/veya monitörde test ediniz
sonuçlar olumlu ise arızalı olduğunu tespit ettiğiniz görüntüleme cihazını ya da
monitörü yenisi ile değiştiriniz.

5.3.2. Teknik Servis Tutanağı Doldurmak

Görüntü ve monitör arızası giderilen defibrilatöre ait yapılan işlemleri ve varsa
değiştirilen monitörler teknik servis tutanağına işlenir. Değişimi yapılan eski ve yeni
monitörlerin markası, seri numaraları, eski monitörün kullanım süresi tutanağa işlenir.
Tutanağı gerekli birimlere onaylattıktan sonra ortam temiz olarak ve geride artık, takım
bırakmadan terk edilir.

Monitörler üretici firmalar tarafından belirli süreler dâhilinde garanti kapsamında
üretilmektedir. Değişimi yapılan monitörün garanti belgesini düzenlenerek ilgili birime
verilir.

5.4. Defibrilatör Cihazlarının Elektronik Kart Arızaları

Defibrilatör cihazlarının elektronik kart arızasını gidermeden önce servis el kitabından
ilgili bölümü okunur, gerekli ön bilgiler öğrenilir.

Bu durumda aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız.

Defibrilatör cihazlarının elektronik kartlarını değişim sistemlerini modüllerin
birbiriyle bağlantısını, arıza çıkarması olası parçalarını tanıyınız. Kartların besleme
gerilimlerini parça değişimine izin verebilir olup olmadığını, değişim için uygun jaklara
sahip olup olmadıklarını incelemeniz arızayı bulma ve gidermede sizlere büyük kolaylıklar
sağlayacağını unutmayınız.
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5.4.1. Test Noktaları

Test noktaları durumunda aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız.

 Arıza bulmanızı kolaylaştıracak test noktalarını şema üzerinde tespit ediniz.
 Ölçme sonunda okumanız gerekli değerleri kaydediniz.
 Cihaz üzerinde yapacağınız ölçümler de kullanacağınız cihaz seçimini yapınız.
 Cihaza ait ortama gerekli önlemleri alarak giriniz.
 Kullanıcı şikâyetlerini dinleyiniz.
 Öncelikli olarak gözle ve / veya elle fiziki kontrolleri yapınız.
 Elinizdeki test cihazı ile (avometre-eğri izleyici-osilaskop-spektrum analizör )

tespit ettiğiniz test noktalarından ölçüm yapınız.
 Ölçüm yaptığınız değerleri kaydederek durum analizi yapınız.
 Ölçüm sonuçları ve durum analizi sonucu tespit ettiğiniz arızalı parçayı uygun

bir şekilde devreden çıkartınız.
 Çıkarttığınız kartı fiziksel olarak inceleyiniz.
 Gerektiğinde tekrar ölçü yaparak arıza kaynağından emin olunuz.
 Arızalı kartı yenisi ile değiştiriniz.
 Zorunlu haller dışında hiçbir şekilde arızalı kartı cihazın bulunduğu ortamda

tamir etme yolunu seçmeyiniz.
 Değişimini yaptığınız kartın varsa seri numarası, üretim tarihi, üretici firma ve

arıza şeklini kaydediniz.

5.4.2. Devre Analizi

Değişimi yapılan kartla ilgili olarak aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız.

 Cihazı çalıştırınız.
 Değişimini yaptığınız kartın biriminin tek olarak çalışmasını gözlemleyiniz.
 Arıza durumunun devam edip etmediğini gözlemleyiniz. Sıklıkla bir arıza

nedeninin birden çok parçadan kaynaklanabileceğini aklınızdan çıkarmayınız.
 Birime ait arızanın giderildiğinden emin olduysanız birimin diğer birimlerle

uyumunu diğer birimleri de devreye alarak gözlemleyiniz.
 Denetleyici üniteye değişik parametreleri girerek değişimini yaptığınız kartın bu

komutlara tepkisini ve hassasiyetini izleyiniz.
 Değişimini yaptığınız kartın bağlı olduğu birime gerekli bilgileri veren

sensörleri fiziki olarak inceleyiniz.
 Sensörlerin sisteme uyumunu kontrol ediniz. Üretici firmalar cihazlarını

geliştirdikçe eşgüdüm içinde çalışan parçaları da değiştirme yolunu seçebilirler.
Örneğin eski nesil ama sağlam bir kartla eşgüdüm içinde çalışan bir sensör
değişimini yaptığınız yeni nesil kartla uyum içinde çalışamayabilir.

 Böylesi durumda sensörü de yeni nesil kartla uyum içinde çalışabilen yeni
sensörle değiştiriniz.

 Her koşulda değişimini yaptığınız kart ünitesini elinizdeki kalibratör ile kalibre
ediniz.

 Gerekli simülasyon testini yerine getirdikten sonra kullanıcının cihazı
kullanımını kontrol ediniz.
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 Eksik ve ya yanlış kullanım davranışı gözlerseniz bu konuda gerekli bilgileri
kullanıcılara anlatınız.

 Elektronik kartların ortam neminden etkilenebileceğini kullanıcılara anlatarak
bu konuda dikkatli olmalarını öneriniz.

5.4.3. Teknik Servis Tutanağı Doldurmak

Elektronik kart arızası giderilen defibrilatöre ait yapılan işlemleri ve varsa değiştirilen
elektronik kartlar teknik servis tutanağına işlenir. Tutanağı gerekli birimlere onaylattıktan
sonra ortam temiz olarak ve geride artık, takım bırakmadan terk edilir.

5.5. Defibrilatör Cihazlarının Güç Ünitesi Arızaları

Defibrilatör cihazlarının güç ünitesi arızalarını gidermeden önce servis el kitabında
ilgili bölümü inceleyerek ön bilgi edinilmelidir.

Bunun dışında yaşam destek ünitelerinin tümünün enerji kesilmesi durumunun kabul
edilemez olması nedeniyle kesintisiz güç kaynakları üzerinden çalıştırıldıkları bilinmeli ve
özel yarı iletkenler konusunda ön bilgiler edinilmelidir. Kesintisiz güç kaynaklarının en
önemli elemanları IGBT ve GTO’ lardır.

Kesintisiz güç kaynaklarının diğer önemli parçalarını akümülatörler oluşturmaktadır.
Bu nedenle akümülatörler hakkında ön bilgiler edinilmesi gerekmektedir.

Kesintisiz güç kaynaklarının önemli diğer parçası transformotorlardır. Şebeke
gerilimini akümülatör gerilimine düşüren ya da akümülatör gerilimini şebeke gerilimine
yükselten bu elemanlar hakkında ön bilgi edinilmelidir.

5.5.1. Sigortalar

Defibrilatör cihazlarının kendi iç donanımları arasında cihaz güvenliğinin dışında
kullanıcı ve hasta güvenliğine yönelik bazı sigorta ve koruma röleleri mevcuttur. Bunlar
hakkında ön bilgi edinilmesi arızaya müdahaleyi kolaylaştıracaktır.

Bu durumda aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız.

 Gerekli hazırlıkları yaparak ortama giriniz.
 Kullanıcı şikâyetlerini dinleyiniz.
 Sırası ile önce besleme hattındaki şebeke sigortalarının açık olduğunu kontrol

ediniz.
 Defibrilatör cihazının kendi üzerinde bulunan şebeke gerilimi hattında bulunan

sigortayı kontrol ediniz.
 Defibrilatör cihazı üzerinde kullanıcıları ve hastaya kaçak akımdan korumaya

yönelik kaçak akım rölesi ve devre kesici sigortalar mevcuttur. Bu elemanları
kontrol ediniz.

 Tespit ettiğiniz atık sigorta yetkiniz dışında şebeke hattında bulunuyorsa bu
sigortaya müdahalede bulunmayınız. Yetkili birime haber vererek cihazın
besleme hattındaki gerimin açılmasını sağlayınız.
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 Cihaz üzerindeki sigorta atık ise bu sigortayı yenisi ile değiştirmekle beraber
sigortanın atma nedeninin araştırınız.

 Cihaz üzerinde genellikle cam tüp formunda elektronik devre sigortaları
kullanılmaktadır. Atık sigortayı tamir etme yoluna gitmeyiniz.

 Devrenin kesilmesine koruma ve kaçak akım röleleri neden olmuşsa
elamanların üzerindeki reset butonuna basarak devreye gerilimi veriniz.

 Bununla beraber nedenlerini araştırınız. Cihazın metal yüzeylerinde gerilim
kaçağı olup olmadığını ölçü aletiyle kontrol ediniz.

 Devreye gerilim verdikten sonra uygun test noktalarından ölçüm yaparak
gerilimi kontrol ediniz.

 Devreye gerilim verdikten sonra cihazı çalıştırarak cihazın fonksiyonlarının
çalışmasını kontrol ediniz.

 Değişimini yaptığınız sigorta akım değerlerinin üretici firmanın belirttiği
değerlerde olmasına özellikle dikkat ediniz.

 Gerekli simülasyon testini yerine getirdikten sonra kullanıcının cihazı
kullanımını kontrol ediniz.

 Eksik ve ya yanlış kullanım davranışı gözlerseniz bu konuda gerekli bilgileri
kullanıcılara anlatınız.

 Elektrik şebeke geriliminin tehlikeleri hakkında kullanıcılara bilgi verip bu
konuda dikkatli olmalarını öneriniz.

Sıklıkla karşılaşılan tehlikeli durumlar şunlardır:

 Yaşam destek ünitelerinin neredeyse tümü kesintisiz güç kaynakları üzerinden
beslendikleri için kullanıcılar cihazın fişini şebekeden çekince tehlikenin
ortadan kalktığını düşünürler.

 Temizlik, dışında arızalı üniteye bakmak amacıyla yetkileri dışında
müdahalelerde bulunmaları durumunda kesintisiz güç kaynağı çıkış geriliminin
kullanıcılar için tehlikeli bir değere sahip olduğunu kullanıcılara açıklayınız.

5.5.2. Doğrultucular

Defibrilatör cihazları yukarıda da açıklandığı gibi sıklıkla kesintisiz güç kaynakları
üzerinden çalıştırılmaktadır. Kesintisiz güç kaynakları bilindiği gibi enerjisini akümülatörler
üzerinden almaktadır bu nedenle doğrultma devrelerinin düzenli ve verimli çalışması ve
daima akümülatörleri şarjda tutması gerekmektedir. Doğrultucu devreler hakkında bilgi
edinilmesi doğrultucuların elemanlarının ve özelliklerinin tanıması çalışma sisteminin
bilinmesi, doğrultucu arızalarının seri ve tekniğine uygun olarak giderilmesine yardımcı
olacaktır.

Bu durumda aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız.
 Gerekli hazırlıkları yaparak ortama giriniz.
 Kullanıcı şikâyetlerini dinleyiniz.
 Doğrultucularda şebeke gerilimini akümülatör gerilimini düşüren

transformotorlar bulunur. Öncelikle trafo primer devresine şebeke geriliminin
geldiğinden emin olunuz.
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 Şebeke normal gerilimi gelmiyorsa devre takibi yaparak sigorta, şalter ve kesici
rölelerin açık olduğundan, enerji kablosunun şebekeye bağlı olduğundan ya da
ezilip, kopmuş olmadığından emin olunuz.

 Yektiniz dâhilinde gerekli müdahaleleri yaparak trafonun primer uçlarına
şebeke normal geriliminin gelmesini sağlayınız.

 Trafonun sekonder çıkış gerilimini ölçünüz. Bazı durumlarda sadece ölçme
yetmeyebilir. Sistem normal gerilim değerini vermesine karşın yükleme anında
gerilimi kesebilir. Bunu kontrol etmeniz için gerekli yük dirençlerini yanınızda
bulundurmanız ve bu dirençlerle sistemi kontrol etmeniz gerekebileceğini
unutmayınız.

 Trafo sekonder çıkış gerilimi istenen değerlerde değilse trafoyu değerlerine
uygun trafo ile değiştiriniz.

 Trafo sekonder çıkış gerilimi normal değerlerinde ise, diyot gruplarının giriş
çıkış gerilimlerini ölçünüz.

 Diyot gruplarının çıkış gerilimleri normal değerlerinde değilse diyot ya da diyot
gruplarını yenileriyle değiştiriniz. Bilgi: Diyotların giriş uçlarından AC gerilim,
çıkış uçlarından DC gerilim ölçülür

 Diyot grupları sisteme soğutucuları ile entegre oldukları için soğutucularını
uygun şekilde bağlanmasını sağlayınız.

 Diyot giriş çıkış gerilimleri normal değerlerinde ise doğrultucu regüle devresi
ya da tank kondansatörlerini kontrol ediniz.

 Regüle entegresi ya da tank kondansatörü arızalı ise arızalı elemanı yenileriyle
değiştiriniz.

 Buraya kadar yukarıda açıklandığı gibi devre takibi yapmış olmanıza karşı
sistemin arızası devam ediyorsa akü gruplarını koruma ve şarj kontrol ünitesi
olarak adlandırılan konjektörleri kontrol ediniz.

 Arızalı şarj konjektörünü yenileri ile değiştiriniz.
 Sistemin doğru çalıştığını akü ya da akü grup gerilimine eşdeğer gerilimi akü

bağlantı noktalarından yapacağınız ölçümle kontrol ediniz. Ancak bu ölçme
işlemi esnasında akümülatör gruplarını sistemden ayırınız.

 Ölçüm sonuçları normal değerlerinde ise akümülatör gruplarını devreye alarak
sistemin çalışmasını kontrol ediniz.

 Yukarıda sıralanan işlemlerden ölçme işlemleri dışında olan işlemleri sistemin
enerjisini keserek yapmanız gerektiğini unutmayınız.

 Arızasını giderdiğiniz doğrultucu devresini kuvöz cihazını çalıştırarak kontrol
ediniz.

 Gerekli simülasyon testini yerine getirdikten sonra kullanıcının cihazı
kullanımını kontrol ediniz.

 Eksik ve ya yanlış kullanım davranışı gözlerseniz bu konuda gerekli bilgileri
kullanıcılara anlatınız.

 Elektrik şebeke geriliminin tehlikeleri hakkında kullanıcılara bilgi verip bu
konuda dikkatli olmalarını öneriniz.
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5.5.3. Bataryalar

Akümülatörler, defibrilatör cihazlarının enerji kesintilerinde de çalışabilmelerini
sağlayan güç ünitelerinin önemli elemanlarıdır. Gelişen teknolojiye paralel akümülatörler
bakım gerektirmeyecek şekilde üretilmelerine karşın tekniğine uygun olmayan kullanım
koşulları, taşıma esnasındaki darbeler, en önemlisi uygun yapılmayan şarj ve deşarj
nedeniyle ömürlerini erken tamamlayabilmektedir.

Akümülatörler hakkında edinilen bilgiler akümülatör arızalarının sorunsuz
giderilmesinde yardımcı olur.

Resim 5.7: Kuvöz kesintisiz güç kaynaklarında kullanılan kuru tip akü

Resim 5.8: Akümülatör iç donanımı ve şarj göstergesi

Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız.

 Gerekli hazırlıkları yaparak ortama giriniz.
 Kullanıcı şikâyetlerini dinleyiniz.
 Sigorta ve doğrultucu kısmında yapacağınız ölçüm sonuçları, akümülatörleri

gözden geçirmenizi gerektirebilecektir.
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 Akümülatörlerin arızalarını gidermeye başlamadan önce ortamda gerekli
önlemleri alınız.

 Akümülatörlerin hücre gözlerine ait kapakları kuvöz cihazının bulunduğu
ortamda açmayınız. Akümülatörler çalışma esnasında asit buharı oluştururlar.

 Öncelikli olarak fiziki olarak akümülatörleri kontrol ediniz.
 Birçok üretici firma akümülatör üzerinde gözlem noktaları dizayn etmiştir. Bu

noktaları akümülatör üretici firmanın önerileri doğrultusunda kontrol ediniz.
 Gözlem noktası yeşil ise akümülatör şarjlı, gözlem noktası siyah ise şarjsız,

gözlem noktası beyaz renkte ise akümülatör ömrünü tamamlamış demektir.
 Akümülatörü sistemden ayırınız.
 Fiziki olarak kontrol ettiğiniz akümülatörü yük altında ölçüm yapabilecek

şekilde dizayn edilmiş yük dirençli voltmetre ile kontrol ediniz.
 Ölçüm sonuçları normal ise akümülatörü sisteme bağlayarak ampermetre

yardımı ile deşarj ve şarj akımlarını kontrol ediniz.
 Kontrol sonucunda akümülatörün şarj olmadığını ya da devreye akım

veremediğini tespit ederseniz, akümülatörü değiştiriniz.
 Akümülatör üretici firmaları her ne kadar kuru tip akü olduğunu belirtse de

akümülatörler içinde insan vücudu için tehlikeli sülfürik asit bulunur. Bu
durumu bilerek akümülatörü taşıma esnasında gerekli özeni gösteriniz.

 Arızasını giderdiğiniz ya da değişimini yaptığınız akümülatörü kuvöz cihazını
çalıştırarak kontrol ediniz.

 Gerekli simülasyon testini yerine getirdikten sonra kullanıcının cihazı
kullanımını kontrol ediniz.

 Eksik ve ya yanlış kullanım davranışı gözlerseniz bu konuda gerekli bilgileri
kullanıcılara anlatınız.

 Akümülatörlerin tehlikeleri hakkında kullanıcılara bilgi verip bu konuda
dikkatli olmalarını öneriniz.

Defibrilatör cihazlarında Sıklıkla 12 volt DC gerilim veren akümülatörler kullanılır.
Bazı cihazlar 24 volt DC ya da 48 volt DC gerilim ile çalışırlar. Bu durumda akım
kapasiteleri uyması koşuluyla 24 volt sistem için 2 adet 12 voltluk akü, 48 voltluk sistem için
4 adet 12 voltluk akü seri bağlanarak istenilen gerilim değerine ulaşılabilir.

İstenen cihazın daha uzun süre ile enerji kesilmesinde çalışması ise Cihaz çalışma
gerilimine eşit gerilimde akümülatörler paralel bağlanarak bağlı oldukları cihazı daha uzun
süre ile besleyebilirler.

Bu durum sıklıkla uçaklarda veya ambulanslarda transport defibrilatör bulundurulması
durumlarında karşılaşılabilecek sorunlardır.
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5.5.4. Teknik Servis Tutanağı Doldurmak

Akümülatör arızası giderilen defibrilatöre ait yaptığınız işlemleri ve varsa değiştirilen
akümülatörler teknik servis tutanağına işlenir. Değişimi yapılan eski ve yeni akülerin
markası, seri numaraları, eski akünün kullanım süresi, tutanağa işlenir. Tutanağı gerekli
birimlere onaylattıktan sonra ortam temiz olarak ve geride artık, takım bırakmadan terk
edilir.

Akümülatörler üretici firmalar tarafından belirli süreler dâhilinde garanti kapsamında
üretilmektedir. Değişimi yapılan akümülatörün garanti belgesini düzenlenerek ilgili birime
verilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Laboratuarınızda bulunan Defibrilatörün olası elektronik kart arızasını gidermek için
gerekli testleri yapın.

İşlem Basamakları Öneriler
 Arıza bulma test noktalarını şema üzerinde
tespit ediniz.
 Ölçme sonunda okumanız gerekli değerleri
kaydediniz.
 Cihaz üzerinde yapacağınız ölçümler de
kullanacağınız cihaz seçimini yapınız.
 Cihaza ait ortama gerekli önlemleri alarak
giriniz.
 Öncelikli olarak gözle ve / veya elle fiziki
kontrolleri yapınız.
 Elinizdeki test cihazı ile (avometre -eğri
izleyici - osilaskop - spektrum analizör) tespit
ettiğiniz test noktalarından ölçüm yapınız.
 Ölçüm yaptığınız değerleri kaydederek şema
üzerindeki değerler ile karşılaştırınız.
 Elinizdeki veriler ile durum analizi yapınız.
 Ölçüm sonuçları ve durum analizi sonucu
tespit ettiğiniz arızalı parçayı uygun bir şekilde
devreden çıkartınız.
 Çıkarttığınız kartı fiziksel olarak inceleyiniz.
 Gerektiğinde tekrar ölçü yaparak arıza
kaynağından emin olunuz.
 Arızalı kartı yenisi ile değiştiriniz.
 Cihazı çalıştırınız.
 Değişimini yaptığınız kart biriminin
çalışmasını gözlemleyiniz.
 Arıza devam ediyorsa yukarıdaki adımları
tekrarlayınız.
 Birime ait arızanın giderildiğinden emin
olduysanız birimin diğer birimler ile uyumunu
gözlemleyiniz.
 Arıza giderimi sonrası arıza formunun ilgili
yerlerini doldurunuz.

 Kullanıcı şikâyetlerini dinleyiniz.
 Zorunlu haller dışında hiçbir
şekilde arızalı kartı cihazın bulunduğu
ortamda tamir etme yolunu
seçmeyiniz.
 Değişimini yaptığınız kartın varsa
seri numarası, üretim tarihi, üretici
firma ve arıza şeklini kaydediniz.
 Genelde bir arıza nedeninin
birden çok parçadan
kaynaklanabileceğini aklınızdan
çıkarmayın.
 Eksik ya da yanlış kullanım
davranışı gözlemlerseniz, bu konuda
gerekli bilgileri kullanıcılara anlatınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet

ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Arıza bulmanızı kolaylaştıracak test noktalarını şema
üzerinde tespit ettiniz mi?

2 Ölçme sonunda okumanız gerekli değerleri kaydettiniz mi?

3
Cihaz üzerinde yapacağınız ölçümler de kullanacağınız cihaz
seçimini yaptınız mı?

4
Cihaza ait ortama gerekli önlemleri alarak girdiniz mi?

5
Öncelikli olarak gözle ve / veya elle fiziki kontrolleri
yaptınız mı?

6
Elinizdeki test cihazı ile (avometre-eğri izleyici-osilaskop-
spektrum analizör ) tespit ettiğiniz test noktalarından ölçüm
yaptınız mı?

7
Ölçüm yaptığınız değerleri kaydederek durum analizi
yaptınız mı?

8
Ölçüm sonuçları ve durum analizi sonucu tespit ettiğiniz
arızalı parçayı uygun bir şekilde devreden çıkarttınız mı?

9
Çıkarttığınız kartı fiziksel olarak incelediniz mi?

10
Gerektiğinde tekrar ölçü yaparak arıza kaynağından emin
oldunuz mu?

11
Arızalı kartı yenisi ile değiştirdiniz mi?

12
Cihazı çalıştırdınız mı?

13
Değişimini yaptığınız kart biriminin çalışmasını
gözlemlediniz mi?

14
Birime ait arızanın giderildiğinden emin olduysanız birimin
diğer birimler ile uyumunu gözlemlediniz mi?

15
Arıza giderimi sonrası arıza formunun ilgili yerlerini
doldurdunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı
evet ise ölçme değerlendirme sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. Defibrilatör arızası için çağrıldığınızda gerekli olabilecek tüm takımlarınızı ve ölçüm
cihazlarını gözden geçirerek takım çantanıza yerleştiriniz.(D) (Y)

2. Kullanıcı şikâyetlerini dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Kullanıcıların verdiği bilgiler çoğu
zaman size doğru ipuçları verecek ve arıza tespitinde zaman kazanmış olacaksınız. (D) (Y)

3. Arızalı üniteye ait iki ya da daha çok arızanın aynı anda olabileceğini göz önünde
bulundurunuz. (D) (Y)

4. Defibrilatör cihazlarında kullanılan trafolar normal iş ortamlarında kullanılan trafolara
oldukça benzerler. (D) (Y)

5. Defibrilatör cihazlarında bulunan trafoların bakımını yaparken sahip oldukları özellikleri
değiştirecek ya da azaltacak işlemler yapabilirsiniz. (D) (Y)

6. Defibrilatör kaşıklarının temizliğini çamaşır suyu ya da deterjanla yapabilir, kablo
bağlantılarında kopukluk varsa kopuk kabloları ekleyip bantla sarabilirsiniz. (D) (Y)

7. Defibrilatör cihazının belki en küçük ama en önemli parçaları algılama sensörleridir.
(D) (Y)

8. Sensörlerin çalışmaması ya da eksik, yanlış çalışması durumunda fibrilasyona girmiş hasta
için en önemli yaşam destek ünitesi olarak kullanılan defibrilatör cihazı fayda yerine zararlı
olabilir. (D) (Y)

9. Görüntü ve monitör birimi arızalarında normal avometreler işimize yeterli gelir. (D) (Y)

10. Algılayıcı sensörlerden gelen sinyali sağlam görüntüleme cihazında ve/veya monitörde
test ederiz sonuçlar olumlu ise arızalı olduğunu tespit ettiğimiz görüntüleme cihazını ya da
monitörü yenisi ile değiştiririz. (D) (Y)

11. Zorunlu haller dışında hiçbir şekilde arızalı kartı cihazın bulunduğu ortamda tamir etme
yolunu seçmemeliyiz. (D) (Y)

12. Doğrultucularda şebeke gerilimini akümülatör gerilimini düşüren transformotorlar
bulunur. (D) (Y)

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız, cevaplarınız doğru ise

bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1.Defibrilatörler kalbi fibrilasyona girmiş hastaların tedavisi ve gerektiğinde teşhislerinin
yapıldığı özel donanımlı cihazlardır.(D) (Y)

2.Defibrilatörler koroner bakım ünitelerinde bulunan sabit cihazlardır. (D) (Y)

3.Defibrilatörler sadece tedavi amacı ile kullanılan cihazlardır. (D) (Y)

4.Fibrilasyona girmiş hastaların bazı durumlarda açık kalp defibrilasyon tedavileri yapılır.
(D) (Y)

5.Defibrilatörlerde kaşık olarak adlandırılan elektro şok petlerinin hastaya temas eden yüzeyi
paslanmaz çelikten, uygulamaya yapan personelin tuttuğu kısım ise steril yalıtkan
malzemeden imal edilmişlerdir. (D) (Y)

6.Defibrilatörler sadece şehir şebekesinden çalıştırılabilir. (D) (Y)

7.Defibrilatör cihazları EKG çekme işlevi gibi yeniliklerle de donatılmıştır. (D) (Y)

8.Kaşıkların bulunduğu bölmede elektroşok uygulanacak bölgenin ve kaşıkların temas
yüzeyini temizlemek için uygun solüsyonlar bulunur. (D) (Y)

9.Kaşıklardaki yalıtkan tutamaktaki deformasyon ve kırıklıklar izole bant ile tamir edilebilir.
(D) (Y)

10. Defibrilatörlerde monitör sadece verilen enerjiyi gösterir. (D) (Y)

11.Akıllı kontrol modülü ile hasta vücut fonksiyonları hassas bir şekilde kontrol edilir. (D)
(Y)

12. Defibrilatörün yaşamsal işlevleri defibrilatör denetçisi tarafından denetlenir. (D) (Y)

13. Defibrilatör cihazları kullanıcılar tarafından sadece dış temizliği uygun dezenfekte
maddeler kullanılarak yapılır. (D) (Y)

14. Kullanıcılar Defibrilatör kaşıklarını fibrilasyona girmiş hastaya yerleştirerek uygun
enerjiyi kaşıklar üzerindeki butona basarak verirler. (D) (Y)

15. Kullanıcılar aynı zamanda cihazın elektronik ve mekanik bakımı ve kalibrasyonuyla
ilgili işlemleri de yapmaktadır. (D) (Y)

16. Bakımı yapılacak defibrilatörün bulunduğu ortama girmeden önce gerekli dezenfekte
koşullarını yerine getirilmelidir. (D)(Y)

MODÜL DEĞERLENDİRME
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17. Bakımı yapılacak cihazın yaşam destek cihazı olduğu akıldan çıkarılmadan bakımı ve
arızayı mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalıdır. (D)(Y)

18. Yıpranmış, özelliğini yitirmiş ya da dikkatsiz kullanım sonucu hasar görmüş elamanların
uygun olmayan malzeme ve teknikle tamiratlarını yapmak mümkündür. (D)(Y)

19. Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya
sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının
belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir. (D)(Y)

Ölçüm raporunda aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir.

20. Referans cihaz tanımı, kalibrasyon talimatı, referans değerler. (D)(Y)

21. Ölçüm değerleri, ölçüm belirsizliği ve belirsizlik toleransları. (D)(Y)

22. Kalibrasyonu yapılacak cihazın rengi, ağırlığı. (D)(Y)

23. Kalibrasyonun yapıldığı laboratuara ait bilgiler. (D)(Y)

24. Kalibrasyonun yapıldığı yer, kalibrasyonun yapıldığı tarih, müteakip kalibrasyon
tarihi(D)(Y)

25. Defibrilatör arızası için çağrıldığınızda gerekli olabilecek tüm takımlarınızı ve ölçüm
cihazlarını gözden geçirerek takım çantanıza yerleştiriniz. (D)(Y)

26. Kullanıcı şikâyetlerini dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Kullanıcıların verdiği bilgiler çoğu
zaman size doğru ipuçları verecek ve arıza tespitinde zaman kazanmış olacaksınız. (D)(Y)

27. Arızalı üniteye ait iki ya da daha çok arızanın aynı anda olabileceğini göz önünde
bulundurunuz. (D)(Y)

28. Defibrilatör cihazlarında kullanılan trafolar normal iş ortamlarında kullanılan trafolara
oldukça benzerler. (D)(Y)

29. Defibrilatör cihazlarında bulunan elamanların bakımını yaparken sahip oldukları
özellikleri değiştirecek ya da azaltacak işlemler yapabilirsiniz. (D)(Y)

30. Defibrilatör kaşıklarının kablolarını gözden geçiriniz; yıpranmış, özelliğini yitirmiş
kabloları temizleyerek yerlerine takınız. (D)(Y)
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YETERLİK TESTİ

Amaç: Uygun ortam sağlandığında, Defibrilatör cihazlarını ve
çeşitlerini tanımlayabilecek, kurulumunu, periyodik
bakımlarını, kalibrasyonlarını yapabilecek olası arızalarını
tespit edip giderebileceksiniz.

Öğrencinin Adı:
Soyadı:

AÇIKLAMA: Aşağıda listelenen davranışların her birinde, Öğrencide gözleyemediyseniz (0),
Orta nitelikli gözlediyseniz (1), İyi düzeyde gözlediyseniz (2), Çok iyi nitelikte gözlediyseniz
(3) Rakamının altındaki ilgili kutucuğa X işareti koyunuz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (0) (1) (2) (3)

Defibrilatör cihazını seçmek

A -Defibrilatörü tanımlayabilme

B -Defibrilatör çeşitlerini tanımlayabilme

Defibrilatör cihazlarının kurulumunu yapmak

A -Genel parçalarını tanımlayabilme

B -Montajını yapabilme

Defibrilatör cihazlarının periyodik bakımını
yapmak
A -Kullanıcı bakımlarını tanımlayabilme

B -Defibrilatör cihazının servis bakımını yapabilme

Defibrilatör cihazının kalibrasyonunu yapmak

A -Çalışma testlerini yapabilmek

B -Fonksiyon testlerini yapabilmek

Defibrilatör cihazının arızalarını gidermek

1-Yüksek gerilim arızalarını giderebilmek

2 –Şarjlı batarya arızalarını giderebilmek

3 –R – P kalp dalgası algılayıcı devresi arızalarını
giderebilmek

4 -Algılama sensörlerinde analiz testi yapabilmek

5 -Simülasyon testi yapabilmek

6 -Monitör arızalarında sinyal takibi yapabilmek

7 -Güç birimi sigorta arızalarını giderebilmek

8 -Doğrultucu arızalarını giderebilmek

9 -Batarya arızalarını giderebilmek

10-Elektronik kart test noktalarını tanımlayabilmek

11-Elektronik kart devre analizini yapabilmek

12-Elektronik kart değişimini yapabilmek



70

DEĞERLENDİRME

Modül çalışmaları ve araştırmalar sonucunda kazandığınız bilgi ve becerilerin
ölçülmesi için öğretmeniniz size ölçme araçları uygulayacaktır.

Ölçme sonuçlarına göre sizin modül ile ilgili durumunuz öğretmeniniz tarafından
değerlendirilecektir.

Bu değerlendirme için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 CEVAP ANAHTARI

SORU DOĞRU YANLIŞ
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

10 X
11 X
12 X

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 CEVAP ANAHTARI

SORU DOĞRU YANLIŞ
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

10 X
11 X
12 X

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 CEVAP ANAHTARI

SORU DOĞRU YANLIŞ
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

10 X
11 X
12 X

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 4 CEVAP ANAHTARI

SORU DOĞRU YANLIŞ
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

10 X
11 X
12 X

ÖĞRENME FAALİYETİ -5 CEVAP ANAHTARI

SORU DOĞRU YANLIŞ
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

10 X
11 X
12 X

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

SORU DOĞRU YANLIŞ SORU DOĞRU YANLIŞ
1 X 16 X
2 X 17 X
3 X 18 X
4 X 19 X
5 X 20 X
6 X 21 X
7 X 22 X
8 X 23 X
9 X 24 X

10 X 25 X
11 X 26 X
12 X 27 X
13 X 28 X
14 X 29 X
15 X 30 X
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KAYNAKÇA
 Farklı tip ve markalardaki defibrilatör servis ve kurulum el kitapları

 Farklı tip ve markalardaki defibrilatör firma katalogları

 Farklı tip ve markalardaki defibrilatör kullanıcı kılavuzları

 www.biyomedikal.org

 www.gata.edu.tr

 www.gazi.edu.tr

 www.hacettepe.edu.tr

 www.med.yale.edu

 www.ogu.edu.tr

 www.tse.org.tr

KAYNAKÇA


