T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

MR BAKIMI
523EO0237

Ankara, 2012



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.



PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3
1.SIVI GAZ DOLUMLARI ..................................................................................................... 3
1.1.Magnet Yapısı ve Teknolojisi ........................................................................................ 3
1.1.1.PermanentMagnet ................................................................................................... 3
1.1.2.RezistifMagnet........................................................................................................ 4
1.1.3.Süper İletken (Süperkondüktif) Magnet ................................................................. 4
1.2.Sıvı Gaz Seviye Ölçümü ve Sıvı Gaz İlave İşlemleri .................................................... 5
1.3.Dolum Yetki Belgeleri ................................................................................................... 8
1.4.Güvenlik Önlemleri........................................................................................................ 9
1.5.Donma Tehlikelerine Karşı Alınan Önlemler ................................................................ 9
1.6.İkaz ve İşaretler ............................................................................................................ 10
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 13
ÖLÇME DEĞERLENDİRME ........................................................................................... 15
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 18
2.GÜVENLİK ÜNİTELERİ .................................................................................................. 18
2.1.Yangın Önlemleri......................................................................................................... 19
2.1.1.Yapısal Bakımdan Yangından Korunma .............................................................. 19
2.1.2.Organizasyon Bakımından Yangından Korunma ................................................. 19
2.1.3. Yangın Sırasında Davranış .................................................................................. 19
2.1.4.Yanma Çeşitleri .................................................................................................... 20
2.1.5.Yangın Sınıfları .................................................................................................... 20
2.1.6.Yangın Sebepleri .................................................................................................. 21
2.1.7.Yangın Söndürücüler ............................................................................................ 21
2.1.8.Detektörler ............................................................................................................ 22
2.1.9. Yangın Önleme ve Uyarı Sistemleri .................................................................... 22
2.1.10. Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler ...................................................... 28
2.2.Oksijen Azlığı Alarm Düzenekleri .............................................................................. 30
2.3.Gaz Alarm Düzenekleri ............................................................................................... 32
2.3.1.Gaz Alarm Sistemleri ........................................................................................... 32
2.4.Elektromanyetik Alan Yoğunluk Ölçümleri ................................................................ 34
2.5.HastaKontrol Düzenekleri............................................................................................ 36
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 39
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 41
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 43
3. MR BAKIMI ...................................................................................................................... 43
3.1.Bakım Esasları ............................................................................................................. 44
3.2.Bakım Formları ............................................................................................................ 45
3.3.Bakım Gereçleri ........................................................................................................... 45
3.4.MagnetBakımı.............................................................................................................. 47
3.5.Ünitelerin Bakımı......................................................................................................... 47
3.6.Hasta Masası Bakımları ............................................................................................... 48
3.7.Cihaz Temizliği ............................................................................................................ 49
3.8.Mekanik Aksam Kontrolleri ........................................................................................ 49
i

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 51
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 53
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 55
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 57
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 60

ii

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

523EO0237

ALAN

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

DAL/MESLEK

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri

MODÜLÜN ADI

MR Bakımı
Manyetik rezonans ünitelerinin bakımını yapmak ile ilgili
temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.
40/24
MR donanımları ve Biyomedikal alan ortak modüllerini
başarmış olmak
Manyetik rezonans ünitelerinin periyodik bakımlarını
yapmak
Genel Amaç
Teknik ve idari şartnameler, kurumsal yönetmelikler ve
yönergeler, cihazın marka modelinin CE markingdirektifleri
(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 dâhilinde gerekli
ortam sağlandığında manyetik rezonans ana ünitelerinin
periyodik bakımlarını yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Alana özel iş güvenliği tedbirleri alarak sıvı gaz
dolumlarını yapabileceksiniz.
2. MR güvenlik ünitelerinin kontrolünü yapabileceksiniz.
3. Alana özel iş güvenliği tedbirlerini alarak MR ünitelerinin
bakımını yapabileceksiniz.

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Donanım:Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler,
servis el kitabı, MR cihazı, sıvı gaz ölçüm cihazları,
sıvı gaz tehlikelerine karşı kişisel koruyucular,
elektromanyetik alan ölçerler, ölçü aletleri, söküm
aparatları,
Ortam:Tıbbi görüntüleme sistemleri dal atölyesi, sistem
analizi
atölyesi,
elektromanyetik
görüntüleyicilerin
bulunduğu teknik servisler, hastaneler yada görüntüleme
ünitelerinde yapılmalıdır.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
iii
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Manyetik rezonans görüntüleme cihazları daha öncede sık sık üzerinde durduğumuz
gibi ileri teknoloji ürünü cihazlardır ve hastalıkların teşhislerinde de oldukça önemlidir.
Biyomedikal cihazlar üzerinde çalışırken bir sağlık kuruluşundaki biyomedikal
cihazların sürekli çalışır durumda olmasının gerekliliği unutulmamalı, bu cihazların sürekli
çalışır durumda tutulmasının hasta hayatı ya da tedavi sürecine etkisi asla göz ardı
edilmemelidir.
MR görüntüleme cihazları ileri teknoloji ürünü cihazlardır, bu sebeple maddi
değerlerioldukça yüksektir. Cihazların çalışma sürekliliğini sağlamak için arızalandıktan
sonra arızanın giderilmesi şeklinde değil, arızanın oluşumunu engelleyecek koruyucu
bakımının ve periyodik bakımının yapılmasıyla sağlanması çok daha ekonomik bir çözüm
yöntemidir.
Burada size düşen görev hem sorumluluğunuzda olan bakımları yerinde ve zamanında
yapmak hem de kullanıcıyı yapması gereken bakım konusunda yönlendirmektir.
Bu modül sonunda bir MR görüntüleme merkezinin koruyucu ve periyodik
bakımlarını yapabileceksiniz. Unutulmamalıdır ki en iyi arıza giderme yöntemi arıza
oluşumunu engellemektir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Alana özel iş güvenliği tedbirleri alarak sıvı gaz dolumlarını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





MR cihazlarında sıvı gaz dolumu yapan birimleri araştırınız.
Sıvı gaz dolumu için kullanılan talimat örneklerini araştırınız.
Sıvı gaz dolumlarında kullanılan malzemeleri tespit ederek listeleyiniz.
Edindiğiniz bilgileri rapor hâline getirip arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle
paylaşınız.

1.SIVI GAZ DOLUMLARI
MRG aygıtları çevreden son derece iyi izole edilmiş bir ortamda çalıştırılmalıdır. Bu
amaçla cihazın bulunduğu oda Faraday kafesi ile tecrit edilmektedir. Güçlü MRG cihazları
yüksek manyetizasyonun sağlanması için sıvı helyum – nitrojen gazı ile soğutulduklarından
ilgili gazın olası sızmalarına karşı ortamda oksijen satürasyonundaki (yoğunluğundaki)
azalmaya duyarlı detektörler bulundurulmalıdır. Cihazların verimli çalışması açısından ortam
ısısı 18–20 ºC arasında tutulmalıdır.
Sıvı gaz dolumları konusunu incelerken öncelikle sıvı gazlara neden ihtiyaç
duyulduğunu hatırlamakta fayda vardır.

1.1.Magnet Yapısı ve Teknolojisi
MR cihazının en önemli parçası olan magnetin yapısı incelendiğinde geçmişten
günümüze birçok magnet çeşitleri üretilmiş bumların içinde en çok kabul göreni“süper
iletken magnet” olmuştur. Bunun yanı sıra “rezistivmagnet” ise “açık MR” sisteminde
kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze üretilen magnet çeşitleri aşağıdaki gibidir:




Permanentmagnet
Rezistifmagnet
Süper iletken magnet

1.1.1.PermanentMagnet
Bu tür magnetler hepimizin bildiği doğal çubuk mıknatısların büyütülmüş şekli
gibidir. MRG sistemlerinde kullanılan bu tür magnetler mıknatıs sistemi olarak Fe, Br gibi
üzerinde sürekli manyetizasyonbulunduranmetallerintuğlagibidizilerekbir arayagetirilmesiile
oluşturulmuştur.
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Bu nedenle ağırlıkları 100 ton civarındadır ve manyetik alan güçleri deoldukça küçük
0.1T ( 1 T = 10.000 Gauss) değerlerdedir.MRG’de en iyi görüntü kalitesini sağlayan
magnet tipi olması yanında ısı değişiklikleri hususunda son derece hassastır.

1.1.2.RezistifMagnet
Bu magnetlerde manyetik alan sanal bir iletkenden akım geçirilmesiyle sağlanır.
Oluşturdukları ısı ve elektriksel kayıp oranlarından dolayı pratik manyetik alan şiddeti 0,2 T
ile sınırlıdır.
Bu tür mıknatısların bir dezavantajı ise yüksek miktarda elektriğe ihtiyaçduymalarıdır.
Oldukça kolayveucuzbirşekildeüretilebilmelerienönemli yararlarındandır.

1.1.3.Süper İletken (Süperkondüktif) Magnet
Bu magnet çeşidi en yaygın olarak kullanılan magnet türü olup genelde bahsedilen gaz
dolumlarının yapıldığı magnet çeşididir.

Şekil1.1:Süper iletkenmagnete sahip bir MR cihazının içyapısı

Bu magnet çalışma prensibi süper iletkenlik yasasına dayanır. Süper iletkenlik
yasasımutlak sıfıra (-273ºC, 0ºK) soğutulmuş iletkenlerin direncinin sıfır olduğunu söyler.
Bu magnetler bir tank içine iletken sargıların döşenmesi ile kurulur. Sargı döşeli bu tank
içindeki iletkenlerin mutlak sıfır sıcaklığına indirebilmek için sıvı helyum (He) kullanılır.
Sıvı He -269ºC’dir ve çok yüksek basınçuygulandığında oda sıcaklığında da sıvı hâlde
kalabilir. İşte bu çok yüksek basınca dayanıklı tanka sıvı helyum depolandığında sargıların
sıcaklığı mutlak sıfıra çok yakın bir sıcaklık olan -269ºC’ye soğumuş olur. Bu sıcaklıkta
sargıların iç direnci yok denecek kadar azdır. Daha sonra sargılara verilen 600A’lık akım
(1.5T’lik manyetik alan için) direnç sıfıra çok yakın olacağı için uzun bir süre yaklaşık
olarak aynı değerde sargılarda devridaim yapacaktır. Yine Faraday kanunlarına dayanarak
halka şeklindeki bir iletken telden geçen akım, telin ortasında yaratacağı manyetik alandan
4

dolayı sürekli içinden600A akım akan tellerin ortasındaki manyetik alan da yaklaşık olarak
1.5T olacaktır. Bu yöntemle çok uzun sürelive oldukça yüksek bir manyetik alan elde edilir.
Bunun yanı sıra bu tarz bir magnetinyapısından dolayı maliyetinin çok yüksek olacağı
açıktır.

1.2.Sıvı Gaz Seviye Ölçümü ve Sıvı Gaz İlave İşlemleri

Resim 1.1: Gaz ilave işlemi

Sıvı helyum ve nitrojen gazları çalışma sırasında eksilme göstermektedir. Bu eksilme
genellikle iki şekilde tespit edilebilir.



Gaz çizelgesi tutmak
Cihaz gaz seviye göstergelerinin kontrolü

Günümüz MR sistemlerinde gaz seviyeleri ve kritik değerleri ikaz kodları kontrol
konsolları üzerinden görüntülenebilmektedir.
Çizelge yönteminde ise



Kritik gaz seviye değeri servis el kitaplarından bulunur.
Tam dolum gerçekleştirilir.
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Servis el kitaplarında belli saflıktaki helyum ve nitrojen gazlarının çalışma
süresince azalma miktarlarını gösteren tablodan çalışma saati ve gaz seviyesi
grafiği oluşturulur.

Kritik değere ulaşmadan gaz dolum talebi yapılır. Ayrıca bu tablodan sistem
performansı hakkında da bir fikre sahip olmak mümkündür.
Tablo1.1’de günlük çalışmaya göre oluşturulmuş helyum seviye gösterge tablosu
görülmektedir.
Servis el kitaplarındaki kritik değerlere ulaşmadan eksilen gaz miktarının
tamamlanması sistemin çalışma güvenliği açısından oldukça önemlidir. Gaz dolum
işlemlerinde gazın temin edilmesine de özen göstermek gerekir.
Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan gazın niteliği ve kalitesinden emin olunmadan
gaz dolum işlemine geçilmemelidir.

Resim1.2: Helyum gaz devarları

Öncelikle gaz, saflığını belgeleyebilen kurumlardan alınmalıdır. Helyum ve nitrojen
gibi gazlarda saflık dereceleri ne kadar yüksekse ideal sıcaklıkları da o derece uygun
olacaktır. Dolayısıyla da gaz kayıpları daha düşük seviyelerde olmaktadır.

Resim1.3: Helyum tankının yerleştirilmesi
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Helyum tankı magnet ünitesine zarar vermeyecek ve çalışmayı zorlaştırmayacak
şekilde yerleştirilmelidir.

Resim1.4: Gaz tamamlama işlemi

Gerekli güvenlik önlemleri alınarak eksik olan gazlar tamamlanır. Gaz miktarları için
servis el kitaplarına bakılmalıdır. Kullanılan gazların saflık derecesinin ise %99,996 gibi bir
değerde olması beklenmektedir.

Tablo 1.1: Sıvı helyum seviye gösterme tablosu
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Tablo 1.1'de de görüldüğü gibi soğutucu sistem dâhil ve hâriçken helyum tüketimleri
farklılık göstermektedir. Bu sebeple helyum soğutmalımagnetlerdesoğutucu ünitesi ile
birlikte kullanım tercih edilmelidir.
Sıvı helyum tanklarından dolum yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da
MR merkezinin daha doğrusu magnet ünitesinin yerleştirildiği RF odalarının yüksekliğidir.
Şekil 1.2’de servis el kitabından alınan ve minimum tavan yüksekliğini gösteren kısım
görülmektedir. Buradan da görüldüğü gibi magnet ünitesine gaz ilave etmek için en az tavan
yüksekliği 3700 mm yani 3.7 metre olmalıdır.

Şekil1.2:Sıvı helyum taşımada kullanılan tanklar (dewar)

1.3.Dolum Yetki Belgeleri
Sıvı helyum ve nitrojen gazlarının tıbbi gazlar yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiş
olması gerekir. MR cihazları gibi ileri teknoloji ürünlerinde homojenite (eş dağılım) son
derece önemlidir. Sistem güvenliği ve doğruluğu büyük oranda buhomojeniteyebağlıdır.
Magnet ünitelerinde kullanılan gerek sıvı helyumun gerekse nitrojenin saflık değerlerindeki
küçük sapmalar bile istenen verimliliğin düşmesine ve maliyetlerin artmasına neden
olacaktır. Bu nedenlere bağlı olarak gaz alımlarında koşulları hassasiyetle yerine getiren ve
bu alanda yetki belgeleri bulunan firmalarla çalışmak gereklidir.

8

1.4.Güvenlik Önlemleri
MR merkezlerinde güvenlik önlemlerinin tam ve doğru olarak uygulanmasıhasta,
hasta yakını, cihaz operatörü ve bakım teknisyenleri için son derece büyük önem
taşımaktadır. Güvenlik önlemlerinin başında elektriksel güvenlik gelmektedir. Elektriksel
güvenlik ve elektrikli cihazlarla güvenli çalışma konularını önceki modüllerde özelliklede
Tıbbi Cihazlarla Güvenli Çalışma modülünde bahsedilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak
standart olarak DIN VDE 0750/EN60601/IEC 601 ve TS EN 60601 ve TS EN 60601–
2kullanılmaktadır. Güvenlik önlemleri ile ilgili daha detaylı bilgimodülün ikinci öğrenme
faaliyetinde bulunmaktadır.

1.5.Donma Tehlikelerine Karşı Alınan Önlemler
Kriyojenik gazlarla çalışırken dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerinden biride
donma tehlikesine karşı alınan güvenlik önlemleridir. Dolum esnasında doldurma borularına
asla çıplak elle dokunulmamalıdır.Gaz akışı olan borulardan ve gaz kaçağı nedeniyle
meydana gelebilecek donmalardan korunmak gerekir.Şekil 1.3’te bir dolum sırasında alınan
güvenlik önlemleri görülmektedir.
Bu güvenlik önlemleri:








Koruyucu deri eldiven
Yüz maskesi
Laboratuar önlüğü
Manyetik olmayan koruyucu ayakkabı
Manyetik olmayan el aletleri
Manyetik olmayan merdiven
Tanklar üzerinde tekerlek kilidisayılabilir.
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Şekil 1.3:Helyum doldurma sırasındaki güvenlik önlemleri

MR cihazları üzerindeki uyarı etiketlerinde birden çok uyarı diliyle karşılaşmak
mümkündür. İleri teknoloji ürünlerin pazarlarının çok uluslu olmasıyla ilgili bir
uygulamadır.
MR sistemlerinde sıvı helyum ve nitrojen dolumları oldukça fazla dikkat gerektiren
uygulamalardır ve uyarı etiketleriyle de cihaz üzerinde hatırlatılmaktadır.

1.6.İkaz ve İşaretler
MR merkezlerine özellikle RF odalarına bazı hastaların girmesi çok büyük tehlike
taşımaktadır. Aynı tehlike çalışan personel ve hasta yakınları içinde geçerlidir. MR
merkezlerinde RF odalarının girişlerinde bulunan (bulunması zorunlu olan) çeşitli uyarı
işaretlerinin anlamları Tablo 1.2’de verilmektedir. Bu uyarılara uyulması son derece önem
taşımaktadır.
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Tablo 1.2:Uyarı işaretleri

MR merkezlerinde kullanılacak olan malzemelerde tek kullanımlı ya da çok kullanımlı
olsun ortamla ilgili uyarı etiketleri aranabilir. Aşağıda bu ortamlara uygun, kontrollü
kullanılması gereken ve uygun olmayan malzemelerde kullanılan uyarı etiketleri
görülmektedir.
MR
ortamları
için
güvenli
etiketi

MR
ortamları
için
koşullara
bağlı
kullanılmalı
etiketi

MR
ortamlarında
kullanılamaz

Tablo 1.3: MR güvenliği materyal etiketleri

MR merkezleri içerisinde uyarı işaretleri dikkat çekici yerlere duvar etiketleri olarak
da yapıştırılmaktadır.
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Resim 1.5:MR ortamı duvar etiketleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Alana özel iş güvenliği tedbirleri alınarak sıvı gaz dolumlarını yapınız.
İşlem Basamakları
 Sıvı gaz seviye ölçümünü yapınız.

Öneriler
 Gaz seviye ölçümlerinizi çizelgelerden ya da
ölçü aletlerinden yapabilirsiniz.

 Servis el kitabı değerleri ile gaz
ölçüm değerlerini karşılaştırınız.
 Eksik olan miktarda gaz ilavesi
yapınız.
 Gaz dolum formu doldurunuz.
 Alınan iş güvenliği önlemlerini
listeleyiniz.

 İş teslim formu hazırlayınız.

(çizelge oluşturmada kullanılabilecek bir örnek)

 Gaz dolumu sırasında gerekli güvenlik
önlemlerini alınız.

 Örnek güvenlik önlemleri
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Servis el kitabına göre ön kontrol talimatlarını okudunuz
mu?

2.

Sıvı gaz seviye ölçümü yaptınız mı?

3.

Servis el kitabı değerleri ile gaz ölçüm değerlerini
karşılaştırdınız mı?

4.

Eksik olan miktarda gaz ilavesi yaptınız mı?

5.

Gaz dolum formu doldurdunuz mu?

6.

Alınan iş güvenliği önlemlerini listelediniz mi?

7.

İş teslim formu doldurunuz.

Evet

Hayır

DEĞERLENDIRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) MRG aygıtları çevreden son derece iyi izole edilmiş bir ortamda çalıştırılmalıdır.

2.

( ) Cihazların verimli çalışması açısından ortam ısısı 18–26ºC arasında tutulmalıdır.

3.

( ) Dolum sırasında alınan güvenlik önlemlerinden biri de yüz maskesi kullanmaktır.

4.

( ) Rezistivmagnet“açık MR” sisteminde kullanılamaz.

5.

( ) Rezistifmagnet türü mıknatısların bir dezavantajı ise yüksek miktarda elektriğe
ihtiyaç duymalarıdır.

6.

( ) Soğutucu sistem dâhil ve hâriçken helyum tüketimleri farklılık göstermez.

7.

( ) Magnet ünitelerinde kullanılan gerek sıvı helyumun gerekse nitrojenin saflık
değerlerindeki küçük sapmalar istenen verimliliğin düşmesine neden olmaz.
Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

8.

Permanentmagnet, MRG’de en iyi ………………. kalitesini sağlayan manyat tipi
olması yanında ……………değişikliklerine son derece hassastır.

9.

Rezistifmagnetlerde
manyetik
…………..geçirilmesiyle sağlanır.

10.

Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan ve gazın ………………. ve kalitesinden emin
olunmadan gaz ……………….işlemine geçilmemelidir.

11.

Helyum tankı ……………..ünitesine zarar
zorlaştırmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

12.

Güçlü MRG cihazları yüksek manyetizasyonun sağlanması için sıvı helyum –
nitrojen gazı ile ……………………… ilgili gazın olası sızıntılarına karşı ortamda
………………satürasyonundaki azalmaya duyarlı detektörler bulundurulmalıdır.

alan
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…………….

vermeyecek

bir

ve

iletkenden

çalışmayı

da

Aşağıdaki ikaz işaretlerinin karşısına anlamlarını yazınız.
İkaz işareti

Anlamı

İkaz işareti

Anlamı

13.

14.

15.

16.

17.
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18.

19.

20.

21.

22.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
MR güvenlik ünitelerinin kontrolünü yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


MR merkezlerindeki güvenlik ünitelerinde kullanılan cihazların listesini
oluşturunuz.

2.GÜVENLİK ÜNİTELERİ
MR merkezlerinde hasta, hasta yakını güvenliği ve sistem operatörlerinin çalışma
güvenliği içinpek çok önlem alınmaktadır. Acil kapama butonları, sistem durdurma
butonları, mikro işlemci kontrolleriyle sağlanırken aynı zamanda elle kontrollerine de izin
verilecek şekilde tasarlanmaktadır. Bir güvenlik anahtarı birkaç yerden kullanılabilmektedir.
Diğer güvenlik önlemlerini yangın kontrol sistemleri, gaz kontrol sistemleri, oksijen seviyesi
kontrolleri, hasta kontrol sistemleri olarak sıralamak mümkündür.

Şekil 2.1:Güvenlik Üniteleri
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2.1.Yangın Önlemleri
Küçük bir yangın başlangıcının büyük alevlere dönüşmesini önlemek amacıyla
yapıların projelendirme aşamasından itibaren yangından korunma şartname ve
yönetmeliklerine bağlı kalınması gerekir. Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici
tedbirler iki kısımda ele alınır.

2.1.1.Yapısal Bakımdan Yangından Korunma
Yapısal bakımdan yangından korunmak için yapılması gerekenler şunlardır:









Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemelerinin kullanılmasıdır.
Yangının yayılmasını önlemek amacıyla yangın bölümleri oluşturmadır.
Dumanların yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önlemedir.
Yangına yüksek derecede dayanıklı yapı seçimidir.
Yangının etkilerinden korunmuş kısa kaçış yollarının sağlanmasıdır.
Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynaklarının ayrılmasıdır.
Her an çalışabilecek durumda faal yangı söndürme cihazları bulundurulmalıdır.
( MR merkezlerinde bu cihazların non manyetik olmasına dikkat edilmelidir.)

2.1.2.Organizasyon Bakımından Yangından Korunma
Organizasyon bakımından yangından korunmak için yapılması gerekenler şunlardır:





Yanıcı maddeler uygun bir yerde saklanmalıdır.
Isıtma kaynaklarından çıkabilecek yangınlara dikkat edilmelidir.
Kaynak ve kesme işlemlerinde çok dikkatli olunmalıdır.
Elektrik donanımına ehliyetsiz kişiler el sürmemelidir.

2.1.3. Yangın Sırasında Davranış
Yangın sırasında yapılması gerekenler şunlardır:











Telaşlanılmamalıdır.
Bulunulan yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basılmalıdır.
İtfaiyeye telefon edilmelidir.
Yangın adresi en kısa ve doğru şekilde bildirilmelidir.
Mümkünse yangının cinsi (Bina, benzin, araç vb.) bildirilmelidir.
Yangı çevredekilere duyurulmalıdır.
İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için eldekiimkânlardan
yararlanılmalıdır.
Yangının yayılmasını önlemek için kapılar ve pencereler kapatılmalıdır.
Bunları yaparken kimse tehlikeye atılmamalıdır.
Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine engel olunmalıdır.
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2.1.4.Yanma Çeşitleri
Yanma olayı dört şekilde meydana gelir.





Yavaş yanma: Yanan maddede alev, ısı, ışık ve korlaşmanın görülmemesi ile
oluşan yanmaya denir. Yanıcı maddenin buhar ve gaz çıkarmama hâlidir(
metallerin yanması).
Hızlı yanma:Yanan maddede alev, ısı, ışık ve korlaşmanın görülmesidir.
Patlama ve patlama şeklinde yanma: Yanan maddenin parlama ve patlama ile
yanmasıdır(Petrol ürünleri parlama, barut ise patlama ile yanar.).
Kendi kendine yanma: Yavaş yanmanın hızlı yanmaya dönüşmesidir.

2.1.5.Yangın Sınıfları
Yangınlar, yanıcı maddelerin fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılır. Her sınıf
yangın, farklı yanma özellikleri gösterir.
A sınıfı (katı yanıcı maddeler) yangın: Yanma sonucu karbon
tabakalar bırakan yanıcı katı maddelerin tutuşması ile meydana gelen
yangınlardır. Bunlar çeşitli orman, tekstile ait hammadde, ürün ve
mamulleridir.
B sınıfı (sıvı yanıcı maddeler) yangın: Yanıcı sıvı maddelerin, petrol
ürünü sıvıların tutuşması ile meydana gelen yangınlardır. Bunlar petrol
ürünleridir (serbest kaldığında uçamayanlar).
C sınıfı (gaz yanıcı maddeler) yangın:Yanıcı gazların tutuşması ile
meydana gelen yangınlardır. Bunlar LPG ( Likit petrol gazı yani tüp gazdır.)
hava gazı, hidrojen ve doğal gaz vb. maddelerdir.
D sınıfı (hafif metal) yangın:Hafif metallerin tutuşması ile meydana
gelen yangınlardır. Bunlar alüminyum, magnezyum vb. maddelerdir.
E sınıfı (elektrik) yangın: Elektrik tesisatının, trafoların, dağıtım
panolarının herhangi bir nedenden (yıldırım, kısa devre, vb.) tutuşması ile
meydana gelen yangınlardır. Elektrik kesilince diğer sınıf yangınlara
dönüşür.
Tablo 2.1: Yangın sınıfları
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2.1.6.Yangın Sebepleri
Yangının çıkma sebepleri, insan eliyle ve doğal yoldan meydana gelen yangınlar
olmak üzere iki grupta toplanır.



Yangınlardan korunma önlemlerinin alınmaması, bilgisizlik, ihmal ve
dikkatsizlik, kazalar, sıçrama, sabotaj ve nükleer silahlardır.
Doğal olaylardır. (Tabii olarak kendiliğinden ortaya çıkan yangınlardır.
Yıldırım,deprem gibi)

Toplu yaşanan yerlerde, kamu alanlarında yangın tehlikeleri mevcut tehlikeler
arasındadır. Herkesin yangın başlama sırasında ve yangın sırasında nasıl davranması
gerektiğini bilmesi oluşacak kayıpları en aza indirmesi açısından son derece önemlidir. MR
merkezlerinde kurulum ve kurulum hazırlıkları aşamalarında yangın önlemleri ile ilgili bazı
uygulamalar yapılmaktadır.






Yangın önlemleri yerel yönetmeliklere uygun olmadır.
Özel şartnamelerde yangın önlemleriyle ilgili kısımlara hassasiyetle
uyulmalıdır.
Yangın çıkışları ve tahliyeler açık olmalıdır.
Yangın duman havalandırmaları yeterli olmalıdır.
Birimin sorumluluğunda olan kişilerin yangın sırasındaki davranış biçimlerini
bilmesi ve yerel itfaiye merkeziyle iletişim kurabilmesi gerekir.

MR merkezlerinde kullanılan yangın söndürücülerin yeri ve malzeme özellikleri son
derece önemlidir.

2.1.7.Yangın Söndürücüler
Bina şartnamelerine uygun olarak ve uygun sayıda yerleştirilmelidir.MR
merkezlerinde manyetik alandan etkilenmeyen ve manyetik etkiyle özelliği değişmeyen
maddelerden (non-magnetizable) yapılmış yangın söndürücüler kullanılmalıdır. Bu
söndürücülerin üzerinde MR merkezlerinde kullanılmaya uygun olduklarına ilişkin etiketler
bulunmaktadır.
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Resim 2.1: MR üniteleri için kullanılan yangın söndürücü (mrı fire extinguishersarenonmagnetic)

2.1.8.Detektörler
MR merkezlerinde kullanılan duman detektörlerinin de manyetik etkiler nedeniyle
hatalı çalışmasını engelleyecek önlemler alınmalı, detektör yakınında duman yaratan ( sigara
vb. ) maddelerin kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Resim 2.2: Detektörler

2.1.9. Yangın Önleme ve Uyarı Sistemleri
Yangın uyarı sistemleri, detektörlerinden aldığı yangın alarmı bilgisini yorumlayarak
çıkışlarını (söndürme sistemi, siren, telefon hattı vb.) aktif hâle getiren sistemlerdir.
Sistemin üç temel işlevi vardır:



Bilgilendirme
Yetkili mercileri yönlendirme
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Söndürme sistemini aktif duruma getirme (söndürme sistemi mevcut ise)



Yangın uyarı sistemleri

Hastaneler, oteller, kapalı diğer büyük alanlar çeşitli hammadde veya mamul mal
bulunduran“pamuk, plastik, ahşap, polyester, kâğıt, vb.” depo, fabrika, satış alanları, yanıcı
parlayıcı madde, gaz kaçağı riski bulunan yerler, sanayi tesislerinden evlere, hastanelere
kadar ihtiyaç olan her mekânda can ve mal güvenliğini yangına karşı erken uyarı sağlayarak
koruyan sistemlerdir.
Çeşitli detektörlerden oluşan sistemler aynı zamanda başka birkaç sisteme entegre
olarak çalışabilir. Alarm anında havalandırmayı açma, asansörü istenen yere getirip tekrar
çalışmamasını sağlama, yangın söndürme sistemlerini devreye sokma vb. önlemlerin
otomatik olarak alınmasını sağlar.
Analog “adresli” ve konvansiyonel “zone adresli” seçilen kontrol paneline uygun
olarak projenin ihtiyacına göre optik,iyonize duman detektörü, alev detektörü, elektronik
korna, yangın butonu, beam duman detektörü, ısı artış detektörü, sabit sıcaklık detektörü,
kapı çek istasyonları, kapı mıknatısları vb. ekipmanlardan oluşan sistemlerdir.
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Resim 2.3: Yangın önleme ve uyarı sistemleri
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Yangın kontrol panelleri

Tesislerde ikaz elemanlarının ve detektörlerin bağlanabildiği panellerdir. İşletme risk
ve özelliklerine göre paneller değişiklik gösterebilir.

Resim 2.4: Yangın kontrol panelleri



İyonizasyonduman detektörü

Çabuk yanarak gelişen yangınlara çok hızlı cevap verir ve hem görünen hem de
görünmeyen yanma ürünlerine duyarlıdır.

Resim 2.5: İyonizasyonduman detektörü



Optik duman detektörü

Yavaş yanarak ve tüterek gelişen yangınlarda çabuk cevap verir. Görünen tip dumana
daha duyarlıdır.

Resim 2.6: Optik dumandetektörü
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Kombine optik duman ve sıcaklık detektörü

Sıcaklık ve duman detektörlerinin bir arada olduğu kombine detektörlerdir.

Resim 2.7: Kombine optik duman ve sıcaklık detektörü



Sabit sıcaklık detektörü

Çevre sıcaklığında normal şartlarda da dalgalanmalar olabileceği ve bir sıcaklık artış
hızı detektörünün kullanılmasının uygun olmadığı uygulamalar için geliştirilmiştir.

Resim 2.8: Sabit sıcaklık detektörü



Sıcaklık alış hızı detektörü

Bir yangın esnasında ortaya çıkan sıcaklığa çok çabuk cevap verir ve özellikle duman
detektörlerinin hatalı alarm verme olasılığı bulunan yerlerde kullanılmaya elverişlidir.


Yangın detektörleri

Her türlü yangını erken aşamalarında algılayabilen komple konvansiyonel yangın
detektörleridir.İyonizasyonduman detektörünü, optik duman detektörünü, kombine optik
duman ve sıcaklık detektörünü, sabit sıcaklık detektörünü ve sıcaklık artış hızı detektörünü
kapsamaktadır.

Resim 2.9: Yangın detektörleri
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Işın tipi duman detektörü

Noktasal tip detektörlerin montaj ve işletmesinin uygun olmadığı yüksek tavanlı
hacimlerde duman algılama için kullanılan bir detektördür. Modüle edilmiş bir infrared
ışının duman tarafından zayıflatılmasını algılayarak çalışır. Verici, alıcı ve kontrol
ünitesinden meydana gelmektedir.

Resim 2.10: Işın tipi duman detektörü



Yangın ihbar butonu

Cam tarafından açık tutulan bir kontağın camın kırılması ile konum değiştirmesi
prensibine göre çalışır. Parmakla bastırılarak kolayca kırılabilen cam, parçalanarak kullanana
zarar vermesini önleyecek şekilde plastik film ile kaplanmıştır.

Resim 2.11: Yangın ihbar butonu



Elektronik siren

Kompakt ve yüksek verimli bir sesli alarm cihazıdır. Sürekli ve dalgalı olmak üzere
iki farklı ses verebilmektedir. Ankastre olarak monte edilebilmekte, sıva-üstü montaj için
ayrıca bir montaj kutusu da bulunmaktadır.
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Resim 2.12: Elektronik siren



Sesli / ışıklı alarm cihazları

Her türlü ortamda iç mimari tasarımı bozmadan kullanılabilecek kompakt, yüksek
performanslı sesli ya da sesli ve ışıklı alarm cihazları bulunmaktadır. Mikroişlemci kontrollü
çalıştırılabilmektedir.

Resim 2.13: Sesli/ışıklı alarm cihazları






Elektronik sirenler: Düşük akım çekerek 1 m mesafede 10CdB(A) ses seviyesi
sağlayabilen yüksek performanslı bir sesli alarm cihazıdır. Değişik ses çıkışları
verebilmektedir.
Elektronik siren ve flaşör lamba: Kombine bir sesli/ışıklı alarm cihazıdır.
Dâhili ve harici ortamlarda kullanılabilir.
Alarm zilleri: Yüksek verimli, döner merkezkaç hareketli motoru sayesinde
düşük akımlarda yüksek ses seviyesi sağlayabilen bir alarm zilidir.
Paralel itibar lambası: Havalandırma kanalları gibi ulaşılması güç yerlerde
monte edilen detektörlerin alarm sinyallerinin uzak bir noktadan izlenebilmesi
için kullanılır. Sıva-altı veya sıva-üstü monte edilebilir.

2.1.10. Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler
Yangın söndürmede kullanılan yöntemler yanan maddenin niteliği ortamı gibi
değişimlere göre farklılık gösterebilir.
28

2.1.10.1. Soğutarak Söndürme






Su ile soğutma: Soğutarak söndürme prensipleri içinde en çok kullanılanıdır.
Suyun elverişli fiziksel ve kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğma (yanan
cismin su içine atılması sonucu oksijeni azaltma) ve yanıcı maddeden ısı alarak
yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır. Su, yangın yerine
kütlesel olarak gönderileceği gibi püskürtme lansları ile de gönderilebilir.
Yanıcı maddeyi dağıtma: Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan
yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangın yavaş yavaş söner. Akaryakıt
yangınlarında bu tip söndürme yangının yayılmasına neden olacağından
uygulanmaz.
Kuvvetli üfleme: Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin
sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır. Bu tip
(soğutarak) söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir.
Büyümüş veya belirli boyutlara gelmiş yangınlarda üfleme yangına daha fazla
oksijen sağlayacağından yangının büyümesine neden olur. Bundan dolayı büyük
ölçekli yangınlarda kuvvetli üfleme tekniği kullanılmaz.

2.1.10.2.Havayı Keserek Söndürme











Örtme: Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb.) ve kimyasal bileşikler
(köpük, klor, azot vb.) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının
kesilmesi ile yapılan söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü oluşturan
kimyasallar kullanılmaktadır.
Boğma: Yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla
yapılan işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.
Yanıcı maddenin ortadan kalkması:Yanma koşullarından olan yanıcı
maddenin ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.
Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi nemli battaniyedir. Ama
büyük yangınlarda sudur. Örneğin, küçük yangınlarda (mutfak yangını vb.)
nemli örtü çoketkilidir. Su özellikle A tipi yangınlar için (katı) mükemmel bir
söndürücüdür.
Kum: Yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek söndürülmesinde
kullanılır. Kullanma anında kumun yanıcı maddeyi tamamen örtmesi
sağlanmalıdır.
Karbondioksit gazı (CO2):Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit
gazı yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürülmesini sağlar.
Genellikle çelik tüplerde basınç altında sıvı hâlde tutulur. Bu gazla açık
alanlarda ve hava akımının olduğu yerlerde yangının söndürülmesi oldukça
zordur.
Kuru kimyevi toz: Yangın söndürmede kullanılan etkin maddelerden birisi de
kuru kimyasal tozdur. Kimyasal tozun cinsine göre A,B,C sınıfı yangınlar etkin
bir şekilde söndürülebilmektedir. Aşırı sıcaklıktan (tahta, kumaş, araba lastiği
gibi maddelerde) oluşan yangınlar, sıvıların (benzin ve türevleri) tutuşmasından
çıkan yangınları ve yanıcı gazların (havagazı, doğalgaz vb.) basınç altında
çıkmasından oluşan yangınların söndürülmesinde kullanılmaktadır.
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Köpük: Köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile
teması keser ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın
söndürücü olarak kullanılır. Yanıcı maddenin üzerinde 8 cm köpük oluşması
ideal olanıdır. Köpük yanıcı maddeye yakın bir yere çarptırılırsa daha etkili
olur.
Yangın tiplerine göre söndürme yöntemlerinin değişeceği unutulmamalıdır.

2.2.Oksijen Azlığı Alarm Düzenekleri
MR sistemlerinde RF odaları oldukça iyi havalandırılan ortamlar olmalıdır. Sistem
içinde özellikle helyum ve nitrojen gazlarının bulunması ve hizmet alanların nefes alma
duyarlılığı yüksek hastalar olduğu düşünülürse ortam içindeki oksijen seviye ve kalitesinin
önemi daha iyi anlaşılabilir.

Resim 2.14: MR sistemlerinde havalandırma

Bazı MR merkezlerinde de ortak havalandırma tercih edilir. Bu havalandırma hem
ideal çalışma sıcaklığı 22ºC olan bilgisayar odalarının (ComputerRoom) hemde RF
odalarının (muayene odası) havalandırılmasının ortak yapılması şeklinde gerçekleşmektedir.
Havalandırma filtrelenmiş ideal sıcaklıktaki havanın her iki odada dolaştırılması ile
sağlanmaktadır. Kullanıcının bulunduğu kontrol odası ya binanın ortak havalandırması ile
yada lokal havalandırma klima sistemleriyle gerçekleştirilebilmektedir.
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Şekil 2.2’de standart bir MR merkezindeki havalandırma sisteminin kısımları
görülmektedir.

Şekil 2.2: MR havalandırma sistemleri

Yukarıdaki konularda da bahsedildiği üzere MR sistemlerinde hemen hemen her
marka ve model için gerek RF odalarında gerekse kontrol ve bilgisayar odalarında ortam ısı,
havalandırma uygulamaları ve gaz seviyeleri kontrol altında tutulmaktadır.
Oksijenseviyesinin hastalar için kritik olduğu durumlarda RF odalarına oksijen seviyesini
gösteren sistemlerin kurulumu gerekebilir.
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Resim 2.15: Oksijen monitörü

Resim 2.15’de bir oksijen monitörü görülmektedir. Bu monitör MR sistemlerine
uygun olup 0~40 C arası çalışma sıcaklıklarında bulunduğu ortamın oksijen seviyesini
kontrol eder. Genellikle bu tür detektörler oksijen seviyesindeki düşüşlerde ani olarak tepki
gösterip sesle uyarır. Oldukça basit bağlantıları bulunmakta ve genellikle şehir içi şebeke
sistemlerinden beslenmektedir. Hastane ya da MR merkezlerinde kesintisiz güç
kaynaklarından beslenmelidir.

2.3.Gaz Alarm Düzenekleri
MR sistemleri ileri teknoloji ürünü cihazlardan meydana gelmektedir. Sistem
güvenliği, hasta, hasta yakını ve kullanıcı güvenliği için pek çok güvenlik önlemi
bulunmaktadır. RF odalarında, kontrol odalarında ve bilgisayar odalarında ortak güvenlik
önlemleri alınabileceği gibi her birime ait farklı güvenlik önlemlerini de almak mümkündür.
MR sistemive detektörler oldukça hassas ve güvenilir cihazlardır. Ancak detektör ve
sistemin gaz alarm düzeneklerinin anlaşılabilmesi için temel gaz alarm
sistemlerininanlatılması daha uygun olacaktır.

2.3.1.Gaz Alarm Sistemleri
Bir gaz alarm detektörü şu ana elemanlardan oluşur:





Algılayıcı sensör
Elektronik değerlendirme / Gösterge / Kontrol panosu
Sesli/ışıklı uyarı düzenekleri
Otomatik gaz kesme ventili

Bu sistemler aşağıda temsilî resmi verildiği gibi ilk üç elemanını kendi içinde
barındıran küçük ölçekli detektörler hâlinde olabildiği gibi her biri ayrı ayrı gelişmiş bir
sistem bütününü oluşturacak şekilde de bulunabilir. Tipik örneği aşağıda verilmektedir.
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Şekil 2.3: Gaz alarm sistemleri

Yukarıda ana başlıklar hâlinde sıralanan elemanlar aşağıda detaylı olarak
açıklanmaktadır.


Algılayıcı sensör: Sistemin en önemli elemanıdır. Gaz kaçağı oluşturma riski
olan bölgeye yerleştirilip gaz kaçağı meydana gelmesi hâlinde kendi bünyesinde
oluşturduğu elektriksel değişimi kontrol panosuna aktaran bir ünitedir. Bu
nedenle kullandığı yöntem güvenilir bir sistem oluşturması açısından çok
önemlidir. Bu tip sensörlerde kullanılan iki ana yöntem vardır.





Yarı iletken (semi-conductor) esaslı sensörler
Katalitik yanma esaslı sensörler

Elektronik değerlendirme / Gösterge / Kontrol panosu: Sistemin bu elemanı
sensörler ile duyulur/görülür uyarı ve otomatik gaz kesme valfleri arasında bir
merkezî işlemci fonksiyona sahiptir.
Basit domestik tip bir dedektör olarak adlandırabilecek alarm cihazlarında, bu
ünite aynı zamanda sensör ve dâhilî korna/buzzer elemanını da içermektedir. Bu
dedektörlerin kontrol fonksiyonlu olan tiplerinde, genelde tek seviyede hem
haricî korna çaldırma, hem de otomatik gaz kesme fonksiyonları için kontak
röle çıkışları mevcuttur.



Sesli - ışıklı uyarı düzenekleri: Bunlar görülür/duyulur uyarı fonksiyonunu
yerine getiren ışıklı ya da ışıksız siren/korna olarak adlandırılan elemanlardır.
Bu amacı yerine getirebilen çok sayıda seçenek mevcuttur. Ancak seçimde şu
ölçütlerin göz önünde bulundurulmasında fayda vardır.
Uyarı düzeneğinin hem flaşörlü-ışıklı hem de sesli olması tercih edilmelidir.
Böylece uyarı elemanının ses veya ışık düzeneğinde oluşabilecek herhangi bir
hatada diğeri fonksiyonunu yerine getirebilecektir.
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Otomatik gaz kesme ventili: Bunlar selenoid vana olarak adlandırılan
elektrikli gaz kesme vanalarıdır. Vanalar, merkezi panodan kapama sinyalini
aldığında gazı keser.
Yukarıda anlatıldığı gibi gaz alarm sistemlerinin ana yapısı belirtilen şekildedir.
Bu sistem sisteme uyarlanıp MR merkezlerine kurulabilir. Bazı MR
merkezlerinde ise gaz sensörleri odalara yerleştirilir. Görüntüleme kısmı kontrol
odalarından monitörlerden alınır. Diğer kısımları da donanımların içerisine
entegre edilmiştir.

2.4.Elektromanyetik Alan Yoğunluk Ölçümleri
Elektromanyetik alan ölçümleri özellikle elektronik cihazları merkezlere yerleştirirken
önem kazanmaktadır. Magnetin çalışması sırasında elektronik cihazların ve MR merkezi
donanımlarının bir elektromanyetik etki altında kalması kaçınılmazdır.Ancak bu etkinin
sistemin normal çalışmasını engelleyecek seviyede olup olmadığı belirlenmelidir.

Şekil 2.4: Elektromanyetik yayılım

Çok hassas cihazlarda ya da teşhis ve tedavi cihazlarında RF odalarında bulunması
gereken durumlar oluşabilmektedir. Bu tür durumlarda Şekil 2.5’teki yayılım tablosu yerine
MR cihazı çalışırken RF odasında (muayene odası) ölçümler yaparak değerleri bulmak daha
güvenilir olacaktır. Elektromanyetik ölçümlerle ilgili konularBiyomedikal Fiziksel
Ölçümlermodülündeaçıklanmıştı. MR merkezlerindeki elektromanyetik etkiyi ölçmek için
teslametre (Tesla ölçer) kullanılır.

Resim 2.16: Teslametre
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Şekil 2.5: Elektromanyetik alanda yayılım zayıflaması

Şekil2.5’te 1,5 T bir magnetin manyetik alan yoğunluğundaki değişimler
görülmektedir. Servis el kitaplarında medikal cihazların elektromanyetik duyarlılıkları ile
ilgili değerleri bulmak mümkündür. Bu değerlere göre cihazların magnete ne kadar
yaklaştırılabileceği hesaplanabilir.
Örnek olarak da MR kontrol odalarında bulunan kontrol konsolların etkilendikleri
elektromanyetik yoğunluğu verilebilir.Dahaöncede bahsedildiği gibi servis el kitaplarından
bu değerlere ulaşmak mümkündür (Tablo2.2).
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Tablo 2.2: Elektromanyetik yoğunluk örneği

Burada sistemin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için kontrol odasındaki B/W
(siyah/beyaz) monitör için maksimum yoğunluğun 0,5 mT renkli monitörün ise 0,3 mT
sınırında olması gerektiği ifade edilmektedir.
Tablo 2.3’e bakıldığında manyetik alanların diğer hastane cihazlarında hangi değerde
etki edebileceğini gösterir değerler bulunmaktadır.

Tablo 2.3:Hastane cihazlarının maksimum manyetik dayanımları

2.5.HastaKontrol Düzenekleri
MR merkezlerinden faydalanan hastaların farklı sağlık sorunları, farklı fiziksel
özellikleri ve farklı psikolojik özellikleri olması kaçınılmazdır. Bu sebeple ileri teknoloji
ürünü bu cihazlarda hastaların büyük bir çoğunluğuna beklentilerini karşılayacak
eklentilerin kullanılması da zorunludur. Bu eklentiler bazen hastanın MR hasta yatağına
yerleşmesini sağlayacak desteklerolurken bazen de hastanın kapalı yer korkusunu azaltacak
görüntü ve ses sistemi olabilmektedir. Ayrıca hasta ile cihaz kullanıcısı arasındaki
iletişiminde sağlanması gerekir. Bu amaçla kullanılan,hasta hareket ve taleplerinin
izlenmesini sağlayan her türlü düzenek bu konuda değerlendirilebilir. Bilindiği gibi en temel
hasta kontrol düzeneği kontrol odasından denetlenen hasta yataklarıdır. Hasta yataklarının
hasta kontrolünde yetersiz kaldığı durumlarda destekler kullanılır.
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Resim 2.17: Hasta yatağında kullanılan destek malzemeleri ( Pozisyonerler)

Şekil 2.6: Hasta bağlantısında kilit mekanizması

Hastanın kendinde olmadığı durumlarda ya da hareket güçlüğü yaşadığı durumlarda
da basit kontrol ve destek düzenekleri kullanılmaktadır. Şekil 2.6’dakendinde olmayan bir
hastanın MR hasta yatağına bağlanışı görülmektedir. Bu tür basit sistemlerde oluşabilecek
sorun (1) işareti ile gösterilen emniyet kemerinin kilit mekanizmasının bozulması
olabilmektedir.


Kablolu çağrı el seti: MR sistemlerinde magnet içerisinde hastanın kendini
güvende hissetmesi ve cihaz kullanıcısı ile iletişim kurmada kullanılan bir
ünitedir. Bu ünite üzerinde bir adet "hemşire/görevli çağrı butonu" bulunmakta
ve opsiyonel olarak görüntüleme ve ses sistemlerinin kontrol butonları
bulunabilmektedir. Görüntüleme ve ses sistemi özellikle kapalı yer korkusu
olan hastalarda kullanılmaktadır.
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Şekil 2.7:Kablolu çağrı el seti

Ayrıca başka bir hasta kontrol ünitesi olarak da kameralı görüntü sistemleri
kullanılmaktadır.Bu sistemlerde kullanıcı, hastayı görsel olarak sürekli takip etme şansına
sahiptir. Bu görüntüleme sistemleri bazı cihazlarda standart donanım iken bazı cihazlarda
isteğe bağlı birözelliktir. Bu ünitelerin kurulumları gerek isteğe bağlı gerekse sabit donanım
olsun servis el kitaplarında belirtilmektedir. Cihaz donanımları dışında kontrol sistemlerinin
eklenmesi de mümkündür, bu işlem için MR sistemlerine uygun elemanların seçilmesi
gerekir.

Resim 2.18: MR uyumlu kamera

Resim 2.19: Magnet üzerinde kamera
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ile MR güvenlik ünitelerinin kontrolünü yapınız.
İşlem Basamakları
 Servis el kitabına göre MR güvenlik
ünitelerinin bakım talimatlarını
okuyunuz.

Öneriler

 Servis el kitaplarındaki yönergelere uyma
konusunda hassasiyet gösteriniz.

 Güvenlik ünitelerinin fiziksel
kontrollerini yapınız
 Alarm kontrollerini yapınız.

 Elektromanyetik alan yoğunluk
ölçümlerini yapınız.

 MR ortamlarında metal eşya
bulundurmayınız.

 Bakım formunda güvenlik üniteleri ile
ilgili kısımları doldurunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
‘Evet’ ,kazanamadıklarınız için ‘Hayır’ kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Servis el kitabına göre MR güvenlik ünitelerinin bakım
talimatlarını okudunuz mu?

2.

Güvenlik ünitelerinin fiziksel kontrollerini yaptınız mı?

3.

Alarm kontrollerini yapabildiniz mi?

4.

Elektromanyetik alan yoğunluk ölçümlerini yaptınız mı?

5.

Bakım formunda güvenlik üniteleri ile ilgili kısımları
doldurdunuz mu?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Teslametrelerle MR merkezlerindeki elektromanyetik etki ölçülemez.

2.

( ) Elektronik cihazların MR merkezi donanımlarının magnet çalışması sırasında bir
elektromanyetik etki altında kalması kaçınılmazdır.

3.

( ) Optik duman detektörü, çabuk yanarak gelişen yangınlara çok hızlı cevap verir.
Görünen ve görünmeyen yanma türlerine duyarlıdır.

4.

( ) C sınıfı yangın: Hafif metallerin tutuşması ile meydana gelen yangınlardır. Bunlar
alüminyum, magnezyum vb. maddelerdir.

5.

( ) Kullanıcının bulunduğu kontrol odası binanın ortak havalandırmasıyla yada lokal
havalandırma klima sistemleriyle gerçekleştirilebilmektedir.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

6.

MR merkezlerinde ………………etkilerden etkilenmeyen maddelerden yapılmış
yangın söndürücüler kullanılmalıdır.

7.

MR sistemlerinde ……………........odaları oldukça iyi havalandırılan ortamlar
olmalıdır.

8.

Yangın uyarı sistemleri, …………………… aldığı yangın alarmı bilgisini
yorumlayarak çıkışlarını (söndürme sistemi, siren, telefon hattı vb.) ………….hâle
getiren sistemlerdir.

9.

Yangın
kontrol
panelleri,
tesislerde
……………….bağlanabildiği panellerdir.
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…………..

elemanlarının

ve

Aşağıda numaralandırılmış butonların karşısına ne anlam ifade ettiğini yazınız.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Alana özel iş güvenliği tedbirlerini alarak MR ünitelerinin bakımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Örnek bakım formlarında yapılan işlemleri araştırınız. İşlem basamakları
hâlinde düzenleyiniz.

3. MR BAKIMI

Şekil3.1: MR merkezi planı

MR merkezlerinin farklı odalardan meydana geldiğini ve her odada farklı donanımlar
olduğunu ve gerek donanımların gerekse odaların kendilerine has özellikleri olduğunu MR
kurulum hazırlıkları ve MR montajı modüllerinde incelenmiştir.
Bir MR merkezi içerisinde çok fazla ve birbirinden farklı nitelikte cihazların
bulunması bakımın önemini artırmakta bakımda kullanılan cihazların özelliklerini
farklılaştırmaktadır.
Şekil 3.1’de bir MR merkezi planı görülmektedir. Buradaki odalar:


Bilgisayar odası (Computerroom ):Bu odada elektriksel üniteler,
elektroniküniteler, soğutmasistemleri ve sıhhi tesisat bulunmaktadır. Burada
bulunan kabinlere ve diğer donanımlara bakım yapılırken konumuna ve
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özelliğine dikkat ederek Biyomedikal Cihaz Birimlerine Bakımmodülünde
aktarılan bilgilere göre ve servis el kitabı direktifleri esas alınarak bakım
yapılmalıdır.

Şekil 3.2: MR kabinleri



Kontrol odası (Control room): Kontrol odası içerideki hasta masası
hareketinin sağlandığı, tarama işleminin gerçekleştirildiği ve görüntülerin
alındığı birimdir. Daha fazla elektriksel bağlantıların bulunduğu bir ortamdır.
Ortam içinde kablolar ve transfer aygıtlarının bakımı yapılırken servis el kitabı
ve standartlar varsa teknik ve özel şartnameler dikkate alınmalıdır. Bu konuda
da Cihaz Dışı Arızalarmodülünü tekrar gözden geçirmeniz oldukça faydalı
olacaktır.



Muayene odası (Examinationroom ): MR merkezlerinin en önemli birimi bu
odadır hasta, merkezle direk temasa bu odada geçmektedir. Bu durum ortam
içerisinde daha hassas önlemlerin alınmasına gerektirmektedir. Muayene
odalarının bir hassaslığıda içinde magnetin bulunmasıdır. Magnetler sürekli
çalışır durumda olan çok yüksek güçlü mıknatıs özelliği göstermektedir. Bu
ortam içinde manyetizmadan etkilenen metaller büyük bir çekim kuvveti etki
alanına girer. RF odaları olarak da adlandırılan bu odalara girerken alınacak
önlemler bilinmektedir. Bunun yanı sıra buralarda bakım için kullanılacak araç
gereç ve malzemelerde de aynı hassasiyeti göstermekgerekmektedir.

3.1.Bakım Esasları
Bakım için temelde uygulanacak işlem sırası basit bir şekilde tanımlanacak olursa ilk
önce bulunulan ortamı gözlemlenerek ortamda olması sakıncalı bir durumun olup
olmadığına bakılır. Bu aşamada sistem içindeki ölçü aletleri de gözlenerek uygunluğu
sorgulanır.
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İkinci olarak ortam içindeki hava, su, gaz ve elektriksel bağlantılar genel güvenlik
önlemleri çerçevesinde elle kontrol edilir. Bu kontrol gevşeyen ya da çıkan bağlantıların
kontrolü anlamına gelmektedir. Çıkan yada gevşeyen bağlantılar yerlerine yerleştirilir.
Üçüncü aşamada, sistemin sürekli çalışmasına bağlı olarak özellikle hareketli
parçaların bağlantı elemanlarının (vida, cıvata, çivi, rondela, kelepçe vb.) gevşeyip
gevşememesinin kontrolü anlamına gelmektedir. Gevşeyen elemanlar varsa uygun el aletleri
ve cihazlar kullanılarak sıkıştırılmalıdır.
Dördüncü aşamada özellikle olması gereken elemanların, (bunlar genelde birleştirme
elemanları olup sistemin çalışmasında etkili olmasalar da güvenliğinde son derece etkili
elemanlardır) ortamda bulunmaması durumunda bu elemanın yenisi ile değiştirilmesi
işlemidir.
Beşinci aşama sistemin doğru çalışması için ayarlamaların yapılmasıdır. Örnek olarak
bu uygulama temel bir ekranda parlaklık ayarının doğru olarak yapılması, ağır sehpa ve
masalarda ağır sabit cihazlarda bulunan hareketli ayakların titreşimleri en aza indirecek
şekilde ayarlanması anlamını taşımaktadır.
Son olarak yapılabilecek bir bakım uygulaması da özellikle mekanik üniteler de
mutlaka yapılması gereken yağlama işlemidir. Bu işlemde sürtünmeyi azaltarak mekanik
aksamların ömrünü uzatır.
Tüm bakım çalışmalarının temelini oluşturan bu esaslar bakımı yapılacak cihazın
özelliğine göre biçim değiştirebilmektedir.

3.2.Bakım Formları
MR merkezlerinde bakımların periyodik olarak yapılması gerekir.Bu sebeple gerek
servis el kitaplarında gerekse merkezin bakım prosedürlerinde bakım niteliklerine göre
bakım formları bulunur.Bubakım formları mevcut bakımın durumunun görüntülenmesi
açısından son derece önemlidir. Ayrıca bakım yönergelerin de bulunabileceğinden yapılan
bakımın düzenli bir sistem içerisinde yapılmasının sağlanmasında yönlendirici bir rol
oynamaktadır.

3.3.Bakım Gereçleri
MR merkezlerinde, biyomedikal cihaz ünitelerinde bulunan temel mikrobiyolojik
risklerden, elektromanyetik risklere kadar pek çok risk faktörü bulunmaktadır. Dolayısıyla
MR
merkezlerinde
ortamın
hassasiyeti
de
göz
önüne
alınarak bakım
yapılmalıdır.Buortamlarda kullanılan malzemelerin özellikle RF odalarında manyetik
alandan etkilenmeyen malzemelerden seçilmesi zorunludur.
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Genellikle el aletleri sağlamlığı ve manyetizmadan etkilenmediği için titanyumdan
imal edilmektedir. Bakım ve onarımda kullanılan bu cihazlar imal edildikleri malzeme
dışında bilindik el aletlerinden farklı değildir.

Tablo 3.1:Özel MR cihazı el aletleri
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3.4.MagnetBakımı
Magnetyoğun manyetik alanın bulunduğu ünitedir. Genelliklemagnet ünitelerinin
bakımı süperiletken magnetlerdeki sıvı helyum ve soğutma sistemleri ile ilgili
bakımlardır.Bubakım sırasında magnetteki gaz seviyesinin kontrolü ve gerekli gaz eklemesi
yapılır.Bu konuyla ilgili olarak yapılacak uygulama,modülün birinci öğrenme faaliyetinde
anlatılmaktadır. Sıvıhelyum gazının maddi değerinin yüksek olduğundan bahsedilmişti.Bu
nedenlemagnet içerisindeki gazın en etkili ve ekonomik şekilde kullanılması gerekir.Gaz
sarfiyatlarını azaltmak için coldhead(soğutucu) kullanılır. Magnet bakımları sırasında bu
parçalarında temelbakımlarını yapmak gerekir.
Yüksek ortamlarda çalışılırken kullanılacak olan çalışma ortamlarına manyetizmadan
etkilenmeyen malzemelerden yapılan araç ve merdiven kullanmayı unutulmamalıdır.
Bakım konusu servis el kitaplarının ilgili kısımlarında bulunur. Özellikle kontrol
listesi şeklinde tasarlanmıştır günlük, haftalık, aylık,yıllık gibi çeşitli periyotlarda yapılan bu
bakımlarda hangi işlemlerin ve kontrollerin yapılacağı belirtilmektedir. MR cihazları merkez
tasarımları ve bakım talimatları marka ve modellere göre küçük farklılıklar gösterebilir, bu
farklılıklar kullanılan teknolojinin özelliğine göredeğişebilir. Örneğin,magnet ortam ısısı ve
magnet ısısı, kontrol odasındaki konsollardan kontrol edilebildiği gibi muayene odasından
ölçme yoluyla da yapılabilmektedir.

3.5.Ünitelerin Bakımı
MR merkezinde üniteler olarak değerlendirilen kısımlar bilgisayar odası
(computerroom)olarak isimlendirilen kısımda bulunan kabinlerdir. Bu kabinler Tablo 3.2’de
verilmektedir.

Kısaltma

İngilizce Açılım

Türkçe Karşılık



CCA

Control Cabinet

Kontrol kabini



PCA

PowerCabinet

Güç kabini



GPS

GradientPowerSupply

Gradiyen güç kaynağı



RFPA

RadioFrequencyPowerCabinet

RF güç kabini



RFCC

RadioFrequency Control Cabinet

RF kontrol kabini



RFAS

RadioFrequencyAmplifierSystem



CCU

Communication Control Unit



RFSU

RadioFrequency Small Unit

RF yükselteç sistemi
Haberleşme kontrol
ünitesi
RF küçük ünite

Tablo3.2: Bilgisayar odası (computerroom ) da bulunan kabinler
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Burada belirtilen kabinlerin daha geniş açıklamaları MR Montajımodülünde
mevcuttur.Buradaki kabinlerin bakımı, servis el kitaplarındaki kontrol listesine göre temel
bakım esasları dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.
Kabinlerde oldukça farklı sistemler bir aradadır. Aynı kabin içerisinde hem elektriksel
bakımın hem elektronik kart bakımlarının hem de sıvı ve gazlarla ilgili bakım talimatlarının
aynı anda uygulanması gereken kabinler bulunmaktadır. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken
güvenlik önlemleriyle ilgili direktiflere hassasiyetle uyulması gerektiği bilinmelidir.
Bu ünitelerin bakımlarını yaparken Biyomedikal Cihazlarda Bakımmodülünden
faydalanılabilir.

3.6.Hasta Masası Bakımları
MR sistemlerinde hasta yatakları muayene odalarında (RF odalarında)
bulunmaktadır.Dolayısıylamagnetle aynı ortamda olmasından kaynaklı kullanılan araç ve
gereçlerin ortama uygun malzemeden yapılması zorunluluğu bu bakımın yapılmasındada
karşımıza çıkmaktadır. Buüniteler daha fazla mekanik bakım gerektiren bir nitelikte olup
basit elektriksel bağlantıları olan bir kısımdır. Şekil 3.3’te görülebileceği gibi yatak üzerinde
basit hareket motoruya da motorları hareket kanalları vidalar bulunmaktadır. Bakım
esaslarıyla hareket ettiğimizde ve yatağın özellikleri göz önüne alındığında bu birimlerde
gevşeyen vidaların kontrolü hareketli ünitelerin yağlanması bu bakımın esasını
oluşturacaktır.

Şekil 3.3: MR hasta masası
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3.7.Cihaz Temizliği
MR merkezleri, bağımsız sağlık kuruluşları olabileceği gibi diğer sağlık kuruluşlarının
bünyesinde kurulmuş ortak kullanımlı mekânlardır. Sağlık sektöründe olması da taşıdıkları
riskleri artırmaktadır. Özellikle mikrobiyolojik risklere karşı yeterli önlemler alınmalı, bu
riski azaltacak uygulamalar yapılmalıdır. Değişen masa örtüleri, tek kullanımlık masa
örtüleri bu risklere karşı alınabilecek bazı önlemlerdir.
Bir biyomedikal cihaz tamir teknisyeni ortamdaki risklere karşı nasıl davranması
gerektiğini bilmelidir. Burada bilinmesi gereken bir başka konuda cihazlara bakım için ve
bakım sonrası temizlik yaparken ortamda kullanılabilecek temizlik malzemelerinin
seçimlerinin doğru yapılması gerekliliğidir.

Resim 3.1: Temizlik malzemeleri

Kullanılacak temizlik malzemeleri de aynı şekilde manyetik etkiye karşı güvenli
malzemelerden
üretilmiş
olmaları
gereklidir.
Kullanılan
temizlik
solüsyonlarınınmikrobiyolojik risklere ve kimyasal risklere karşı güvenli olmasına dikkat
edilmelidir. Temizlik malzemelerinin cihaza zarar verecek aşındırıcı yıpratıcı malzeme
olmamasına dikkat edilmeli, birimler için uygun temizlik malzemeleri kullanılmalıdır.

3.8.Mekanik Aksam Kontrolleri
Mekanik aksam olarak MR merkezlerinde bahsedilebilecek en önemli kısım hasta
yataklarıdır. Hasta yatakları dışında mekanik hareket içeren bazı kısımlardan söz etmek
mümkündür. Bu kısımlar kabin kapakları, giriş kapıları, panjur sistemleri vb. mekanik
aksamların kontrolünde yapılan en yaygın kontrol gözle ve elle yapılan kontrollerdir.
Mekanik aksam içindeki bir olumsuzluğun en önemli belirtisi ses olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sistem içerisinde alışılagelmişin dışında bir (mekanik) sesin olması mekanik bir
arızanın en büyük göstergesidir. Hepimizin bildiği kapı gıcırtıları buna en temel örnektir.
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Şekil 3.4: Hasta yatağı mekanik sistemi

Mekanik aksamlarda motor, kasnak, kayış gibi hareket yaratan veya hareketi aktaran
kısımlarda yapılan bakımlar genellikle yağlamayla çözülebilir. Bazı durumlarda da rulman
vb. parçaların değişmesi kasnakların değişmesi ya da ayarlanması suretiyle sorunlar
giderilebilmektedir. Bu modülde bakım yapmayla ilgili uygulamaların değerlendirilmesinden
dolayı yağlama konusu sorun gidermede esas alınmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İş güvenliği tedbirlerini alarak MR ünitelerinin bakımlarını yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Servis el kitabından magnet arıza
bilgilerini okuyunuz.
 Kullanıcı seviyesi bakımında yapılan
işlemlerin kontrolünü yapınız.
 Açma kapama anahtarı, besleme kablosu
kontrolü ve diğer güvenlik elemanların
gözle kontrolünü yapınız.
 Cihaz kapaklarını açarak temizliğini
yapınız.
 UPS besleme hattını kontrol ediniz.
 MDU ve sigorta panosunu kontrol ediniz.
 Ana konsolu kontrol ediniz.

 Servis el kitabındaki yönergelere uyunuz.
 Bakım formunu inceleyiniz.

 Ara yüzey ünitesini kontrol ediniz.
 RF ünitesini kontrol ediniz.
 Soğutma sistemini kontrol ediniz.
 X,Y,Z ünitelerini ve kontrol konsol
modüllerini kontrol ediniz.
 Hasta kontrol panosunu kontrol ediniz.
 Hasta masası fonksiyonlarını kontrol
ediniz.
 Bakım formunun ilgili yerlerini
doldurunuz.

51

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler
içinEvet,kazanamadıklarınız içinHayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Servis el kitabından bakım bilgilerini okudunuz mu?

2.

Kullanıcı seviyesi bakımında yapılan işlemlerin kontrolü
yaptınız mı?

3.

Açma kapama anahtarı, besleme kablosu kontrolü ve diğer
güvenlik elemanların gözle kontrolünü yaptınız mı?

4.

Cihaz kapaklarını açarak iç temizliğini yaptınız mı?

5.

UPS, besleme hattını kontrol edebildiniz mi?

6.

MDU ve sigorta panosunu kontrol ettiniz mi?

7.

Ana konsolu kontrol ettiniz mi?

8.

Ara yüzey ünitesini kontrol ettiniz mi?

9.

RF ünitesini kontrol ettiniz mi?

10.

Soğutma sistemini kontrol ettiniz mi?

11.

X,Y, Z ünitelerini ve kontrol konsol modüllerini kontrol
edebildiniz mi?

12.

Hasta kontrol panosunu kontrol edebildiniz mi?

13.

Hasta masası fonksiyonlarını kontrol edebildiniz mi?

14.

Bakım formunun ilgili yerlerini doldurdunuz mu?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Magnet en yoğun manyetik alanın bulunduğu ünitedir.

2.

( ) Genellikle magnet ünitelerinin bakımı süperiletkenmagnetlerdeki sıvı helyum ve
soğutma sistemleri ile ilgili bakımlardır.

3.

( ) Kullanılacak temizlik malzemeleri de aynı şekilde manyetik etkiye karşı güvenli
malzemelerden üretilmiş olması gerekmez.

4.

( ) Magnetin bakım sırasında magnetteki gaz seviyesinin kontrolü ve gerekli gaz
eklemesi yapılır.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

5.

Bakım
sırasında
ortamda
kullanılan
malzemelerin
özellikle
...................…………..manyetik alandan etkilenmeyen malzemelerden seçilmesi
zorunludur.

6.

Bakım
ve
onarımda
kullanılan
el
aletleri
……………………etkilenmediği için titanyumdan imal edilir.

7.

Mekanik aksamalarda motor, kasnak, kayış gibi hareket oluşturan veya hareket
aktaran kısımlarda yapılan bakımlar genellikle …………………çözülebilir.

8.

Kabin …………….., giriş kapıları, panjur sistemleri vb. mekanik aksamların
kontrolünde en yaygın olarak yapılan kontrol ……………… ve elle yapılan
kontrollerdir.
Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.
Kısaltma
 CCA

Türkçe Karşılık
…………



PCA

……………



……..

RF güç kabini



RFAS

…………….



………

Haberleşme kontrol ünitesi
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sağlamlığı

ve

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) MRG aygıtlarının bulunduğu oda Faraday kafesi ile tecrit edilmektedir.

2.

( ) Rezistifmagnetler, oluşturdukları ısı ve elektriksel kayıp oranlarından dolayı
pratik alan şiddeti 0,4 T ile sınırlıdır.

3.

( ) Helyum soğutmalı magnetlerde soğutucu ünitesi ile birlikte kullanılması tercih
edilir.

4.

( ) Havalandırma, filtrelenmiş ideal sıcaklıktaki havanın oda veya odalarda
dolaştırılması ile sağlanır.

5.

( ) Mekanik aksam olarak MR merkezlerinde fazla önemli olmayan kısım hasta
yataklarıdır.

6.

( ) Kablolu çağrı el seti:MR sistemlerinde magnet içerisinde hastanın kendini
güvende hissetmesi ve cihaz kullanıcısı ile iletişim kurmada kullanılan bir ünitedir.

7.

( ) Sistem içerisinde alışıla gelmişin dışında bir ( mekaniki ) sesin olması mekaniki
bir arızanın en büyük göstergesidir
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

8.

Süper
iletken
(süperkondüktif)
………………………….yasasına dayanır.

9.

Dolum esnasında çıplak elle asla doldurma ………………. dokunulmamalı vücut ve
gaz ………………etkisiyle oluşabilecek sakatlıklara karşı korunmalıdır.

10.

Helyum ve nitrojen gibi gazlarda …………….. dereceleri ne kadar yüksekse ideal
sıcaklıkları da o denli uygun olacaktır dolayısıyla da gaz …………..daha düşük
seviyelerde olmaktadır.

11.

Sıvı helyum tanklarından …………….. yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer
hususta MR …………………daha doğrusu magnet ünitesinin yerleştirildiği RF
odalarının yüksekliğidir.

12.

MR merkezlerinde kullanılan duman detektörlerinin de ………………. etkilerden
hatalı çalışmasını engelleyecek önlemler alınmalı detektör yakınında
…………..yaratan maddelerin kullanılmasından sakınılmalıdır.

13.

…………………….detektörü, yavaş yanarak ve tüterek gelişen yangınlarda çabuk
cevap verir.
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magnetin

çalışma

prensibi

14.

Kullanılan temizlik solüsyonları ………………risklere ve kimyasal risklere karşı
güvenli olmasına dikkatedilmelidir.

15.

Sıvı helyum gazının maddi değerini yüksek olduğundan dolayı …………. içerisindeki
gazın en etkili ve ekonomik şekilde kullanılması gerekir gaz sarfiyatlarını
……………….için coldhead (soğutucu) kullanılır.

Aşağıda adı yazılı olan yangın söndürme yöntemlerinin altındaki tablolara
söndürme çeşitlerini uygun biçimde yerleştiriniz.
16.

Su ile soğutma, örtme, karbondioksit gazı, yanıcı maddeyi dağıtma, yanıcı maddenin
ortadan kalkması, boğma, kuvvetli üfleme,köpük
Soğutarak Söndürme

Havayı Keserek Söndürme

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyetlere geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
görüntü- ısı
sanal- akım
niteliği –dolum
magnet
soğutulduklarından- oksijen
MR manyetik alanı
RF alanı
işitme koruma uyarı işareti
vücut içi kalp pili, ağrı pompası, insilün
16.
pompası gibi cihazları taşıyanlar alana
giremez.
17.
açık ateş ve sigara kullanmak yasak
vücutiçersinde metal implant olanlar
18.
giremez.
19.
elektronik ve mekanik cihazlarla girilmez.
manyetizmadan etkilenen metal yangın
20.
söndürücülerle girilmez.
21.
metal parçalarla alana girilmez.
22.
data bandı içeren kartlarla alana girilmez
ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
manyetik
RF
detektörlerinden- aktif
ikaz- detektörlerin
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10.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

kısaltma
CCA
PCA
RFPA
RFAS
CCU

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
RF odalarında
manyetizmadan
yağlamayla
kapakları- gözle
türkçe karşılık
kontrol kabini
güç kabini
RF güç kabini
RF yükselteç sistemi
haberleşme kontrol
ünitesi

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
süper iletkenlik
borularına- soğuk
saflık- kayıpları
dolum- merkezinin
manyetik- duman
optikduman
mikrobiyolojik
magnet- azaltmak
soğutarak
havayı
keserek
söndürme
söndürme
su ile soğutma
örtme
kuvvetli üfleme
boğma
yanıcı maddeyi yanıcı
maddenin
dağıtma
ortadan kalkması
köpük
karbondioksit gazı
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