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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Oto analizör cihazları her biri kendi başına bir görevi yerine getiren özel birimlerin bir
araya gelmesinden oluşmuştur. Cihazın türüne ve yapısına bağlı olarak bu özel birimlerin
sayısı ve özellikleri değişebilir. Ancak tüm oto analizör cihazlarında genel olarak benzer
birimlerden meydana gelmektedir.
Özel birimlerin görevlerinin, yapılarının ve çalışma sistemlerinin bilinmesi ve bunlarla
ilgili arızaların giderilmesi teknik servis faaliyetlerimizin önemli bölümlerinden biridir.
Oto analizör cihazları üzerinde bulunan özel birimlerin görevleri, çalışma sistemleri,
yapıları, arızaları, arızalarının giderilmesi, bakımları vb. tüm gerekli bilgiler üretici firmalar
tarafından sağlanan dokümalarda ve diğer kaynaklarda mevcuttur. Bu nedenle birinci
başvuru ve bilgi kaynağımız cihazların dokümanlarıdır.
Bu modülde otoanalizör cihazları üzerinde bulunan özel birimlerin neler olduğunu,
görevlerini, yapılarını ve çalışma sistemlerini öğrenerek bu birimlerde meydana gelebilecek
her türlü arızayı giderebilecek ve gerekli bakımlarını yapabileksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Oto analizörde fotometrik sistemin arızalarını giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İnternet arama motorlarında “fotometre”, “photometer” sözcükleri ile arama
yapınız. Bulunan sayfaları inceleyerek fotometrik sistemler hakkında bilgi
edininiz.



Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. OTO ANALİZÖRLERİNDE
FOTOMETRİK SİSTEM
Fot1ometrik sistem oto analizör cihazlarında gerçekleştirilen analiz ve test
işlemlerinin önemli aşamalarından birini oluşturan fotometrik okuma işlemlerinin
gerçekleştirildiği sistemlerdir. Biyokimya, ELISA, hormon, hematoloji vb. birçok oto
analizör türlerinde fotometrik okuma sistemleri kullanılmaktadır.
Fotometrik sistem ile test işleminin kolay olması, güvenilir ve hızlı sonuçlar üretmesi
bu sistemin oto analizör cihazlarında çok yaygın olarak kullanılmasına neden olmuştur.

1.1. Fotometrik Okuma Sistemleri
Otoanalizör cihazlarında farklı fotometrik sistemler kullanılmakla birlikte tüm
fotometrik sistemlerin temel çalışma prensipleri birbirlerinin aynısıdır.

1.1.1. Çalışma Prensipleri
Fotometrik yöntem ile ölçme işleminin dayandığı temel kısaca şu şekilde özetlenebilir.
Bir numune (hasta serumu, kontrol veya kalibratör) uygun bir veya daha fazla reaktif ile bir
kapta karıştırılarak reaksiyona girmeleri sağlandığında ortaya çıkan madde (substance) belirli
bir dalga boyundaki ışığı emme özelliğine sahiptir.
Beer Kanunu’na göre (Beer’s Law) numune-reaktif karışımı tarafından emilen ışığın
miktarı, ölçülmek istenilen analitin kontsantrasyonu ile doğru orantılıdır. Bu prensibe
dayanılarak, numune içerisinde miktarını tespit etmek istediğimiz analitin değerini
fotometrik olarak ölçmek mümkündür.
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Şekil 1.1: Fotometrik sistemin temel yapısı

Fotometrik sistemler üç temel parçadan oluşur. Işık kaynağı, bu kaynaktan gelen ışığı
belirli dalga boylarına ayırmak için filtreler ve okuma sistemidir. Bu temel bileşenlerin yanı
sıra fotometrenin tasarımına bağlı olarak pek çok yardımcı parçalar da kullanılabilir.
Oto analizör cihazında kullanılan fotometrik sistemin çalışma prensibi cihaza ait
kullanım kılavuzlarının “Theory of Operation” kısımlarından okunabilir. Bu bölümlerde
çalışılan sistemde kullanılan fotometrik sistemin tam olarak yapısının ne olduğu ve nasıl
çalıştığı ile ilgili detaylı bilgiler bulunabilir.
Örnek olarak bir biyokimya oto analizöründe kullanılan fotometrik sistem ve çalışma
prensibi incelenecektir. Genelde tüm diğer cihazlarda da buna benzer fotometrik sistemler
kullanıldığından verilen bilgiler genel olarak fotometrik sistemlerin çalışması hakkında fikir
yürütmek için yeterli olacaktır.
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Şekil 1.2: Bir fotometrik sisteme ait çalışma prensibini gösteren çizim

Yukarıda şematik olarak gösterilen fotometrik sistemi oluşturan parçalar şunlardır
(resimde kırmızı daireler içerisinde verilen numaralar):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Halojen lamba (Halogen lamp)
Odaklayıcı-yoğunlaştırıcı mercekler (Condensing lenses)
Filtre tekeri (Filter wheel)
Işık kesici (Light chopper)
Fiber-optik kablo
Işık bölücü yarı ayna (Beam divider)
Referans dedektörü
Okuması yapılacak reaksiyon küveti
Sinyal dedektörü
Ölçme elektroniği devreleri (Measurement electronics)

Işık kaynağı olarak kullanılan halojen lambadan elde edilen ışık, yoğunlaştırıcı
merceklerden geçerek filtre tekerine gelir. Filtre tekerinin pozisyonuna bağlı olarak gelen
ışığın yalnızca belirli bir dalga boyundaki bir demeti filtreden geçirilerek istenilen dalga
boyunda bir ışık elde edilir. Filtreden geçen belirli dalga boyutundaki ışık demeti bir kesme
düzeneği ile (light chopper) kesik kesik palslere bölünür. Sonra bu palsler hâlindeki ışık bir
odaklayıcı ve fiber optik kablo yardımı ile ışığı iki parçaya ayırmak için kullanılan yarı
geçirgen (semi-mirror) aynaya ulaşır. Bu yarı geçirgen ayna ışığı ikiye böler. Işığın bir kısmı
ışık seviyesinde meydana gelebilecek dalgalanmaları izlemek için referans dedektörüne
yönlendirilir. Işığın diğer kısmıda reaksiyonun gerçekleştiği küvet üzerinden okuyucu
dedektöre ulaşır. Ulaşan ışığın miktarı küvette bulunan numune-reaktif karışımının
konsantrasyonu ile orantılıdır.
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Otoanalizör cihazlarında yukarıdakine benzer çift ışınlı (double beam) fotometre
dizaynı kullanılır. Bu sistemde lambadan elde edilen ışığın bir kısmı küvet üzerinden
okuyucu dedektöre ulaşırken (sample channel) diğer bir kısmı doğrudan referans
dedektörüne (referans channel) ulaşır. Doğrudan referans dedektörüne gelen bu ışık ile ışık
kaynağında meydana gelebilecek düzensizliklerin ölçme sonucunu etkilemesinin önüne
geçilmiş olur.

Çizim 1.1: Bir oto analizör fotometresini oluşturan tüm parçalar ve montaj resmi

1.1.2. Halojen Lamba
Fotometrelerde ışık kaynağı olarak halojen lambalar yaygın olarak kullanılmaktadır.
Halojen lambalar sağladıkları üstün özellikler nedeni ile fotometrik sistemlerde oldukça
yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Küçük boyutları, güçlü ışıkları, uzun ömürlü olmaları
ekonomik fiyatları vb. sağladıkları pek çok avantaj nedeni ile yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır.
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Resim 1.1: Fotometrik sistemlerde kullanılan halojen lambalar

Fotometrik sistemlerde kullanılan halojen lambalar ile ilgili olarak bilmemiz gereken
bazı hususlar bulunmaktadır. Halojen lambaların belirli bir ömürleri vardır. Belirli bir
çalışma saati sonunda değiştirilmeleri gerekmektedir. Bu değişim periyodik olarak veya
cihaz tarafında bu konuda bir uyarı mesajı verildiğinde yapılabilir. Halojen lambalar ile ilgili
ayrıntılı bilgi için “Spektrofotometre Cihazları” modülüne bakılmalıdır.
Halojen lambanın nasıl değiştirileceği cihaza ait dokümanlarda detaylı olarak
anlatılmaktadır.

Çizim 1.2: Lamba değişimini gösteren teknik çizim
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Lamba değişimi teknik dokümanlara uygun olarak yapılmalıdır. Yeni lambanın
takılmasından sonra yapılması gereken bir takım hizalama, ayar ve kalibrasyon işlemleri
olacaktır. Bunların neler olduğu ve nasıl yapılacakları servis dokümanlarından öğrenilebilir.
Oto analizör cihazlarında halojen lambalar dışında da farklı lamba türleri
kullanılmaktadır. Bunlarda biri ksenon (xenon) lambalardır. Bazı üreticiler cihazlarında bu
tür lambaları tercih etmektedir. Bu lambalar halojen lambalar gibi sürekli ışık değil, flaşlar
gibi anlık olarak yanıp sönerek ışık vermektedir.

1.1.3. Fotodedektörler
Fotometrik sistemlerde ışığın şiddetinin okunması içi fotodedektörler
kullanılmaktadır. Fotodedektörler yarı ileteken elemanlardır. Üzerlerine düşen ışığın
miktarına göre bir elektrik sinyali üretir. Dedektörler tarafından üretilen bu analog sinyal
analog-dijital dönüştürücüler ile sayısal sinyallere dönüştürülerek işlenir. Fotodedektörler ile
ilgili ayrıntılı bilgi için “Spektrofotometre Cihazları” modülüne bakılmalıdır.

Resim 1.2: Fotodedektör diyotlar

1.1.4. Mercekli Odaklama Sistemleri
Fotometrik sistemin farklı bölümlerinde ışığın odaklanarak belirli bir şekilde
yönlendirilmesi için mercekler kullanılmaktadır. Bu odaklama mercekleri, yoğunlaştırıcı
lensler olarak da adlandırılmaktadır. Halojen lambadan elde edilen ışık yoğunlaştırıcı lensler
ile odaklandıktan sonra reaksiyon küveti üzerinden geçirilir. Yine okuyucu dedektöre gelen
ışık bir yoğunlaştırıcı lensten geçtikten sonra dedektöre ulaşır. Bunun gibi fotometrik sistem
içerisinde farklı yerlerde kullanılan pek çok mercekli odaklama sistemleri bulunabilir.
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Resim 1.3: Cam mercekler, odaklama sistemleri

Çizim 1.3: Fotometrik sistemde kullanılan odaklama mercekleri

Işığı odaklamak ve yoğunlaştırma için ince kenarlı, dağıtmak için ise kalın kenarlı
mercekler kullanılır. Yoğunlaştırma işlemi için ince kenarlı mercekler kullanılmaktadır.
Bunların boyutları cihazdan cihaza ve kullanım yerlerine göre farklılıklar gösterebilir. Ancak
kullanım amaçları aynıdır. Mercekli odaklama sistemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için
“Spektrofotometre Cihazları” modülüne bakılmalıdır.
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1.2. Arıza Örneği
Oto analizör cihazlarında fotometrik sistemle ilgili meydana gelebilecek farklı arızalar
olabilir. Genelde cihaz vereceği uyarı mesajı ile bu durumu bildirir. Yapılması gereken uyarı
mesajında belirtilen arızanın kaynağının ve çözüm yolunun cihaza ait servis
dokümanlarından öğrenilerek problemin giderilmesi olacaktır.
Aşağıdaki formda bir biyokimya oto analizörü cihazının fotometrik sistem ile ilgili
olarak verdiği hata mesajlarından bazıları ve çözüm yolları verilmiştir.

Cihazın verdiği hata mesajı

Muhtemel sebepler





Fotometre lambasının hatalı montajı, hizalanması
Fotometre lambasının arızalı olması
Fotometrik sistemde bulunan bazı kartların arızalı olması
Fotometrik sistemde bulunan kablo ve bağlantılarında problem olması

Çözümler
 Lambayı ilgili bölümde belirtildiği şekilde monte ediniz ve ayarlarını yapınız.
 Lambayı yenisi ile değiştiriniz ve gerekli ayarlarını yapınız.
 Cihazı yeniden açıp kapatınız; aynı hata tekrarlanırsa kartları kontrol ediniz, arızalı
olanları değiştiriniz.
 Kabloları ve bağlantılarını kontrol ediniz.

1.3. Arıza Bilgi Formu Örneği
“Teknik Organizasyon ve Kayıt” modülünün ilgili öğrenme faaliyetinden faydalanarak
oto analizör için arıza bilgi formu düzenlenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre fotometrik sistemin arızasını gideriniz.

İşlem Basamakları
 Hata arıza kod karşılığını ve yapılacak
işlemleri tespit ediniz.
 Servis el kitabındaki fotometrik ünite
bilgilerini okuyunuz.
 Servis el kitabındaki talimatlara göre
arıza analizi yapınız.
 Holojen lamba giriş gerilimini ölçünüz.
 Dedektör çıkış gerilimini ölçünüz.
 Ölçüm sonuçlarını servis el kitabındaki
değerler ile karşılaştırınız.
 Müdahale gereken kısmı tespit ediniz.
 Gerekli değişiklikleri yapınız.
 Cihazın çalışır duruma getiriniz.
 Arıza bilgi formunu doldurunuz.

Öneriler
 Cihaza müdehale etmeden önce iş
kazalarına karşı önlemlerinizi alınız.
 Cihaza müdahale etmeden önce
mikrobiyolojik risklere karşı koruyucu
hazırlıkları yapınız.
 Servis dokümanında ifade edilen yedek
parçaları ve sarf malzemelerini kullanınız.
 Arıza bilgi formunu “Teknik
Organizasyon ve Kayıt” modülünden
faydalanarak doldurabilirsiniz
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

Hata arıza kod karşılığını ve yapılacak işlemleri tespit ettiniz mi?
Servis el kitabındaki fotometrik ünite bilgilerini okudunuz mu?
Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza analizi yaptınız mı?
Holojen lamba giriş gerilimini ölçtünüz mü?
Dedektör çıkış gerilimini ölçtünüz mü?
Ölçüm sonuçlarını servis el kitabındaki değerler ile karşılaştırdınız
6.
mı?
7. Müdahale gereken kısmı tespit ettiniz mi?
8. Gerekli değişiklikleri yaptınız mı?
9. Cihazın çalışır duruma getirdiniz mi?
10. Arıza bilgi formunu doldurdunuz mu?
1.
2.
3.
4
5.

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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

………………………………………göre numune-reaktif karışımı tarafından emilen
ışığın miktarı ölçülmek istenilen analitin kontsantrasyonu ile doğru orantılıdır.

2.

Fotometrik sistemler …………………, …………….……, ………………. olmak
üzere üç temel parçadan oluşur.

3.

Oto analizör cihazında kullanılan fotometrik sistemin çalışma prensibi cihaza ait
kullanım kılavuzlarının …………………………………..kısımlarından okunabilir.

4.

Fotometrik sistemlerde ışık kaynağı olarak genellikle …………………kullanılır.

5.

Fotometrik sistemlerde okuma işlemi için …………………………kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Otoanalizör cihazlarında okumayı daha hassas ve tekrarlanabilir hâle getiren ışınlı
(double beam) fotometre dizaynı kullanılır.

7.

( ) Halojen lambalar sağladıkları üstün özellikler nedeni ile fotometrik sistemlerde
oldukça yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

8.

(

) Fotometrik sistem tek dalga boyunda okuma yapacak şekilde dizayn edilir.

9.

(

) Fotometrik sistemlerde ışık şiddetinin okunması için lazer diyotlar kullanılır.

10.

( ) Işığı odaklamak ve yoğunlaştırma için ince kenarlı, dağıtmak için ise kalın kenarlı
mercekler kullanılır.

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
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Oto analizlerinde tepsilerin arızalarını giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Oto

analizör

cihazlarının

bulunduğu

bir

devlet

hastanesine

giderek

laboratuvarında kullanılan biyokimya, hormon vb. oto analizör cihazları
üzerinde bulunan numune, reaktif ve reaksiyon tepsilerini görünüz, bunlarla
ilgili kullanıcılardan bilgi alınız.

2. OTO ANALİZÖRLERİNDE TEPSİLER
2.1. Otoanalizörlerde Kullanılan Tepsiler
Oto analizör cihazlarında tepsiler kullanım amaçlarına göre reaksiyon tepsisi, numune
tepsisi ve reaktif tepsileri olarak üç kısımda incelenebilir.


Reaksiyon tepsisi: Numune ve reaktiflerin birleşmesi ile kimyasal reaksiyonun
gerçekleştiği kısımdır. Reaksiyon tepsilerinin yeri ve şekli cihazdan cihaza
farklılıklar gösterebilir.



Numune tepsisi: Test yapılacak numune tüplerinin yerleştirildiği bölümdür.
Test edilmek istenilen hasta numunelerini(serum) bulunduran tüpler bu bölüme
yüklenir.



Reaktif tepsileri: Testlerin yapılmasında kullanılan reaktiflerin konduğu
bölümdür. Reaktif tepsilerinin yapısı cihazdan cihaza farklı olabilir. Bazı
sistemlerde birden fazla reaktif tepsisi olabilir. Bunun amacı aynı anda daha
fazla miktarda reaktifi cihaza yüklemektir.

Oto analizör cihazlarında kullanılan tepsiler ile ilgili daha detaylı bilgi için ‘Oto
Analizörlerinde Montaj’ modülüne bakılmalıdır.

2.2. Oto Analizörlerinde Tepsi Montaj Talimatları
Oto analizörlerde tepsilerin yerleştirilmesi, montajları ve bunlarla ilgili yapılması
gereken işlemler cihazdan cihaza farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle bu işlemin tam olarak
nasıl yapılacağı ile ilgili talimatlar için cihaza ait teknik servis dokümanlarına ve kullanım
kılavuzlarına bakılmalıdır.
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Eğer cihazın tepsileri kurulum sırasında monte edilecekse bu işlemin nasıl yapılacağı
hakkında kurulum el kitaplarında da gerekli bilgiler verilmektedir. Daha detaylı bilgi için
‘Oto Analizörlerinde Montaj’ modülüne bakılmalıdır.

2.3. Tepsiler İlgili Teknik Çizimler
Teknik servis dokümanlarında tepsilerin montajının ve bağlantılarının nasıl
yapılacağını gösteren çizimler ve resimler olabilir.

Çizim 2.1: Tepsilerle ilgili bir teknik resim

Teknik servis dokümanları içerisinde tepsiler ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek her türlü
teknik çizimler, resimler ve şemalar bulunabilir. Tek yapılması gereken ilk defa karşılaşılan
bir cihazda veya tam olarak işlemin nasıl yapılacağı hatırlanmayan durumlarda bu resimlere
bakarak sistemin çalışmasını ve montajını anlayarak işlemi gerçekleştirmektir.
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2.4. Tepsi Montajı Bağlantı Şemaları
Tepsilerde bulunan hareket motorları, elektronik sensörler, ısıtma sistemleri vb.
modüllerde meydana gelebilecek arızalarda onarım için tepsilerin sökülmesi gerekebilir.
Sökme işleminde dikkat edilmesi gereken nokta teknik servis dokümanlarındaki
sökme adımlarına göre hareket edilmesidir.

2.5. Arıza Örneği
Oto analizör cihazlarında tepsiler ile ilgili olarak meydana gelebilecek farklı arızalar
olabilir. Tepsiler cihazın çalışması sırasında sürekli olarak hareket eden sistemler
olduklarından bazı mekanik, elektrik ve elektronik arızalar verebilir.
Cihaz vereceği uyarı mesajı ile arıza durumunu ve kaynağını bildirir. Yapılması
gereken uyarı mesajında belirtilen arızanın kaynağının ve çözüm yolunun cihaza ait servis
dokümanlarından öğrenilerek problemin giderilmesi olacaktır.
Tepsiler ile ilgili arızaların giderilmesinde izlenecek yol hep aynıdır. Cihazın verdiği
hata mesajı servis dokümanlarının ilgili bölümünde bulunup burada belirtilen onarım
prosedürlerinin uygulanmasıdır. Bu işlemler arızanın giderilmesi için çoğu zaman yeterli
olacaktır.
Cihaz programlarında tepsilerin çalışmasının test ve kontrol edilmesi için gereken her
türlü yazılım fonksiyonları mevcuttur. Buralardan tepsiler ile ilgili her türlü ayarlar ve
düzgün çalışıp çalışmadıkları rahatlıkla kontrol edilebilir.
Aşağıdaki formda bir biyokimya oto analizörü cihazının tepsileri ile ilgili olarak
verdiği hata mesajı ve çözüm yolları verilmiştir.

Cihazın verdiği hata mesajı
Error in Sample Tray
Error in Reagent Tray
Error in Reaction Tray

Muhtemel sebepler





Tepsilerin home ve referans pozisyon sensörleri kirli
Tepsilerin home ve referans pozisyon sensörlerinde arıza var
Motorda veya kayışlarda problem var
Mekanik bir sıkışma var






Sensörler temizlenir.
Gerekli ise sensör değiştirilir.
Motor hareketleri kontrol edilir. Kayışların gerilimi kontrol edilir.
Mekani hareketler elle kontrol edilir, sıkışma varsa giderilir.

Çözümler
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre tepsilerin arızasını gideriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Hata arıza kod karşılığını ve
yapılacak işlemleri tespit ediniz.
 Servis el kitabındaki tepsi
üniteleri bilgilerini okuyunuz.
 Servis el kitabındaki talimatlara
göre arıza analizi yapınız.
 İlgili tepsinin çalışmasını
gözlemleyiniz.
 Tepsinin fiziksel kontrolünü
yapınız.
 Tepsinin mekanik bağlantılarını
kontrol ediniz.
 Arızalı tepsiyi değiştiriniz.
 İlgili program komutlarıyla
değişen tepsinin çalışmasını test
ediniz.
 Arıza bilgi formunu düzenleyiniz.

 Cihaza müdehale etmeden önce iş kazalarına
karşı önlemlerinizi alınız.
 Cihaza müdehale etmeden önce mikrobiyolojik
risklere karşı koruyucu hazırlıkları yapınız.
 Servis dokümanında ifade edilen yedek
parçaları ve sarf malzemelerini kullanınız.
 Arıza bilgi formunu “Teknik Organizasyon ve
Kayıt” modülünden faydalanarak doldurabilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

Hata arıza kod karşılığını ve yapılacak işlemleri tespit ettiniz mi?
Servis el kitabındaki tepsi üniteleri bilgilerini okudunuz mu?
Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza analizi yaptınız mı?
İlgili tepsinin çalışmasını gözlemlediniz mi?
Tepsinin fiziksel kontrolünü yaptınız mı?
Tepsinin mekanik bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
Arızalı tepsiyi değiştirdiniz mi?
İlgili program komutlarıyla değişen tepsinin çalışmasını test ettiniz
8.
mi?
9. Arıza bilgi formunu düzenlediniz mi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Otoanalizör cihazlarında reaktiflerin, numunelerin ve reaksiyonun gerçekleştiği
kapların bulunduğu bölümler …………………..olarak adlandırılır.

2.

Tepsilerin dairesel olarak olduğu ve döndükleri sistemlerde bu tepsilerin bulunduğu
bölüm …………………………..olarak da adlandırılmaktadır.

3.

Test ve analizleri yapılacak olan numuneler oto analizör cihazlarının
……………………… tepsisinden cihaza yüklenir.

4.

Cihaz çalışmaya başladıktan sonra gelen acil numuneler ……………….. bölümünden
cihaza yüklenerek öncelikle olarak çalışılır.

5.

Test ve analiz işlemlerinde kullanılan reaktiflerin konulduğu
tepsi…………………….. tepsisi olarak adlandırılır.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Reaksiyon tepsisi numune ve reaktiflerin birleşmesi ile kimyasal reaksiyonların
gerçekleştiği bölümdür.

7.

( ) Oto analizör cihazlarının reaksiyon tepsilerinde kullanılan reaksiyon küvetlerinin
tamamı tek kullanımlıktır. Bir kullanımdan sonra atılır, yenisi yüklenir.

8.

( ) Küvetlerin temizlik kontrolü fotometrik olarak yapılır. Fotometre ile boş
küvetlerin absorbansları okunur. Absorbans değeri belirli bir limitin üzerinde olan
küvetler kirli olarak işaretlenir ve kullanılmaz.

9.

( ) Numune ve reaktifler reaksiyon tepsisinde bulunan küvetlere konulduktan sonra
mikser tarafından karıştırılır.

10.

( ) Ek reaktif tepsileri yapıları itibarıyla normal tepsilerden tamamen farklıdır.

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
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Oto analizörlerinde barkod sistemi arızalarını giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan alışveriş merkezi vb. yerlerde bulunan sabit ve el tipi
barkod okuyucuları inceleyerek çalışma sistemleri hakkında bilgi edinmeye
çalışınız.

3. OTO ANALİZÖRLERİNDE BARKOD
SİSTEMİ
3.1. Oto Analizörlerde Kullanılan Barkod Okuyucuları
Barkod okuyucular numune ve reaktiflerin yerleştirildiği bölümlerde bulunur.
Numune ve reaktifler cihaza yerleştirildiğinde bu barkod okuyucular tarafından otomatik
olarak tanımlanır. Barkod okuyucuların bazıları cihaz üzerinde sabitlenmişlerdir. Bazı oto
analizör cihazlarında ise el tipi okuyucular kullanılır. Data detaylı bilgi için “Oto
Analizörlerinde Montaj” modülüne bakılmalıdır.

3.2. Oto Analizörlerde Borkod Okuyucu Değiştirme Yönergeleri
Oto analizör cihazlarında zaman içeriside tüm modüllerde arızalar meydana
gelebileceği gibi barkod okuyucularda da bazı arızalar meydana gelebilmektedir. Arıza
durumunda bazen barkod okuyucuların yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Barkod
okuyucuların modül olarak sökülüp takılmaları oldukça basittir.
İlk yapılması gereken, eğer gerekli ise teknik servis dokümanlarında belirtilen şekilde
barkod okuyucuya ulaşılması için gerekli bölümlerin sökülerek barkod okuyucuya
ulaşılmasıdır. Barkod okuyucuların tek bir bağlantı konnektörü vardır. Söküm için bu
konnektörün sökülmesi gerekir. Ayrıca var ise barkod okuyucuyu gövdeye sabitleyen
bağlantılar da sökülerek barkod okuyucu sökülür. Daha sonra yeni barkod okuyucu yerine
sabitlenir ve elektriksel bağlantıları yapılır.
Değiştirme işlemi tamamlandıktan sonra program içerisinden gerekli hizalama ayarları
yapılarak işlem tamamlanır. Hizalama işleminin yapılması için gereken yazılım
fonksiyonları cihazın programı içerisinde mevcuttur. Hizalamadan sonra işlemin düzgün
olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.
Oto analizör cihazlarında bulunan barkod cihazlarının montajının nasıl yapılacağı ile
ilgili talimatlar cihaza ait servis dokümanlarında bulunabilir. Montaj işlemi cihazdan cihaza
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bazı farklılıklar gösterebilir. Ancak genel olarak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar
vardır.
Sökme takma işlemi sırasında cihaz kapalı olmalıdır. İşleme başlamadan önce işlemin
nasıl yapılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar servis kitaplarının ilgili bölümlerinden
okunmalıdır.

3.3. Barkod Okuyucu Bağlantı Şemaları
Oto analizör cihazlarında bulunan barkod okuyucular ile ilgili detaylı bağlantı
şemaları teknik servis dokümanları içerisinde sağlanmaktadır. Bazı arıza durumlarında arıza
takibi yapılması için bu şemalar oldukça yararlı olmaktadır.

Çizim 3.1: Barkod okuyucu bağlantı şeması örneği

3.4. Arıza Örneği
Cihazın verdiği hata mesajı
Sample barcode reader error
Reagent barcode reader error
Cihaz yüklenen barkodlu numune veya reaktifleri okuyamıyor.

Muhtemel sebepler
 Barkod okuyucu pencereleri kirlenmiş
 Tepsilerin hizalanmasında sorun var
 Barkod okuyucu arızalı

Çözümler
 Barkod okuyucu pencereleri pamuk ile temizlenir.
 Program içerisinden barkod okuyucular ile ilgili hizalama ayarları kontrol edilir,
gerekli olan ayarları ve hizalamalar yeniden yapılır.
 Barkod okuyucu bağlantıları kontrol edilir, gerekiyorsa barkod okuyucu yenisi ile
değiştirilir. Gerekli ayarlar ve kontroller yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre barkod sisteminin arızasını gideriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Hata arıza kod karşılığını ve
yapılacak işlemleri tespit ediniz.
 Servis el kitabındaki barkod
ünitesinin bilgilerini okuyunuz.
 Servis el kitabındaki talimatlara
göre arıza analizi yapınız.
 Barkod bağlantı kablolarını
kontrol ediniz.
 Barkod sistemi ayarlarını
kontrol ediniz.
 Barkod sistemi okuyucu
gözünü temizleyiniz.
 Barkod sistemini değiştiriniz.
 Fonksiyon testi yapınız.
 Arıza bilgi formunu
düzenleyiniz.

 Servis el kitabındaki talimatlara mutlaka
uyunuz.
 Sökülen parçaları söküm sırasına göre
numaralandırıp etiketleyiniz.
 Arıza bilgi formunu “Teknik Organizasyon ve
Kayıt” modülünden faydalanarak doldurabilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evet

Hayır

Hata arıza kod karşılığını ve yapılacak işlemleri tespit ettiniz mi?
Servis el kitabındaki barkod ünitesinin bilgilerini okudunuz mu?
Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza analizi yaptınız mı?
Barkod bağlantı kablolarını kontrol ettiniz mi?
Barkod sistemi ayarlarını kontrol ettiniz mi?
Barkod sistemi okuyucu gözünü temizlediniz mi?
Barkod sistemini değiştirdiniz mi?
Fonksiyon testi yaptınız mı?
Arıza bilgi formunu düzenlediniz mi?

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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Oto analizör cihazlarında numune ve reaktiflerin otomatik olarak tanımlanması için
…………………………………… kullanılır.

2.

Oto analizör cihazlarında numune tüpleri …………….veya ……………….olarak
yüklenebilir. Barkodlu tüpler sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.

3.

Barkod okuyucular okuma işleminde ………………….ışınlarından yararlanır.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
4.

( ) Oto analizör cihazlarında kullanılan barkod okuyucularının görevi sisteme
yüklenen barkodlu numune ve reaktiflerin otomatik olarak tanımlanmasını
sağlamaktır.

5.

( ) Barkod okuyucular düşük güçle çalışan cihazlar olup arıza riski taşımaz.

6.

( ) Barkod okuyucuların okuma işlemi için kullandıkları ışık neon lambalar aracılığı
ile sağlanır.

7.

( ) Barkod okuyucular ancak belirli bir mesafeye kadar okuma işlemini düzgün bir
şekilde yerine getirebilir.

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-4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Özel elemanların arızalarını giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yakınınızda bulunan bir hastane laboratuvarına giderek kan alma işleminde
kullanılan tüpleri inceleyiniz.



Sıvıların vücuda verilmesi ve emilmesi için kullanılan medikal şırınga
sistemlerinden bir tane bulunuz. Yapıları ve çalışma mantıkları hakkında fikir
sahibi olunuz.

4. OTO ANALİZÖRLERDE ÖZEL
ELEMANLAR
4.1. Numune Tüpleri
Oto analizör cihazlarında test ve analizleri yapılacak olan numuneler bu iş için özel
olarak üretilmiş olan numune tüpleri içerisinde cihazlara yüklenir. Numune tüpleri analiz ve
test için gereken numune miktarına göre farklı boyutlarda ve hacimlerde bulunmaktadır.

Resim 4.1: Oto analizörlerde kullanılan numune tüpleri ve yüklenmeleri

Oto analizör cihazında kullanılacak numune tüplerine göre uygun numune segmentleri
ve rakları kullanılarak numunelerin yüklenmesi gerçekleştirilmelidir. Oto analizör

25

cihazlarında hangi tip ve boyutta numune tüplerinin kullanılabileceği cihaza ait özellikler
tablosunda ve numune hazırlama ile ilgili kısımlarda detaylı olarak verilmektedir.

Tablo 4.1: Numune tüpleri ve hazırlanmalarını gösteren tablo

Oto analizör cihazlarında kullanılan numune tüpleri boyutları ve hacimleri ile ifade
edilir.
Boyutları ile ifade edildiklerinde: Çap X Boy (mm olarak) verilir.
Örneğin, 12x75, 16x100 mm vb.
Hacimleri ile ifade edildiklerinde: Tüpün aldığı sıvının miktarı “ml” olarak verilir.
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Örneğin, 5 ml, 7 ml, 10 ml vb.
Numune miktarının az olduğu veya ihtiyaç duyulan numune miktarının az olduğu
durumlarda numuneler özel konik dipli mikrokonteyner tüplerle de cihazlara yüklenebilir.
Cihaza numune yüklenirken uygun numune tüpleri kullanılmalı, tüpler uygun
boyutdaki segment ve raklarla numune tepsisine veya yükleyicisine konmalıdır. Sistem bu
segment ve raklar üzerinde bulunan barkod etiketlerinden bu tüplerin boyutlarını tanır ve
buna göre işlem yapar.
Oto analizör cihazlarında analiz ve testi yapılacak numunelerin çeşitlerine göre nasıl
hazırlanacakları ile ilgili bilgiler cihaz dokümanlarının “numune hazırlama-sample
preparation” bölümlerinde anlatılır.
Numune tüpleri üzerine yapıştırılan barkod etiketleri üretici tarafından belirtilen
özelliklerde olmalı ve gerektiği şekilde tüplerin üzerine yapıştırılmalıdır.

Çizim 4.1: Barkod etiketlerinin tüp üzerindeki uygun konumunu gösteren çizim

4.2. Medikal Hortumlar
Oto analizör cihazlarında ve diğer medikal sistemlerde akışkan sıvı ve gazların bir
yerden bir yere iletilmesinde hortumlardan yararlanılır. Sıvılar hortumlar ile istenilen yerlere
taşınır. Oto analizör cihazlarının hidrolik sistemlerinde bol miktarda hortum kullanılır.
Hortumlar ve bağlantıları oto analizör cihazlarından düzgün sonuçlar elde edilmesi
açısından hayati öneme sahiptir. Oto analizörü oluşturan elektronik, optik, mekanik vb.
sistemler ne kadar mükemmel çalışırsa çalışsın hortumlarda ve bağlantılarında meydana
gelebilecek küçük bir kaçak ve sızıntı test sonuçlarının tahmin edilemeyecek kadar kötü
çıkmasına neden olacaktır.
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Resim 4.1: Tubingler

4.2.1. Hortum Çeşitleri
Oto analizör cihazlarında ve diğer medikal sistemlerde kullanılan hortumları
üretildikleri malzemelerin cinsine ve çaplarına göre sınıflandırmamız mümkündür. Oto
analizör cihazlarında genellikle plastik türevi esnek malzemelerden üretilmiş olan hortumlar
kullanılmaktadır. Oto analizörün hidrolik sisteminin farklı yerlerinde farklı tür hortumlar
kullanılabilir.
Silikondan üretilmiş olan esnek ve saydam hortumlar oldukça yaygın olarak kullanılan
hortum türlerindendir. Kimyasal olarak dayanıklıdır. Esnek yapıya sahiptir. Kırılmazlar,
sökülüp takılmaları oldukça kolaydır.

Resim 4.2: Silikon hortum

PTFE, teflon hortumlar her türlü kimyasal madde ile kullanılabilir. Kimyasal
dirençleri çok yüksektir. İçlerinden geçirdikleri sıvılardan etkilenmez. Yüksek sıcaklıklarda
ve basınçlarda çalışabilir.
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Resim 4.3: PTFE, teflon hortumlar

Bunlar dışında propilen, poliüretan vb. plastik türevlerinden üretilmiş hortum türleri
mevcuttur.

4.2.2. Hortum Çapları
Hortumlar üretici firmalar tarafından farklı iç ve dış çaplarda üretilmektedir.
Hortumların ölçüleri iç ve dış çapları ile verilmektedir. Yani bir hortumu tanımlayan iç ve
dış çapıdır. İç ve dış çapı belli olan hortumdan istediğimiz uzunlukta almamız mümkündür.

Çizim 4.2: Hortum ölçülerini belirleyen iç ve dış çaplar

Hortumlar firmaların katologlarından bulunan tablolardan dış ve iç çaplarına göre
seçilebilir.
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Tablo 4.1: Çaplarına göre hortum seçme tablosu

4.2.3. Hortum Sızdırmazlık Kelepçeleri
Hortum bağlantılarında sızdırmazlığı sağlamak için özel bağlantı aparatları
kullanılmaktadır. Farklı amaçlar için pek çok özel bağlantı ve sızdırmazlık elemanları
üretilmiştir. Bu elemanlar kullanılarak hortum bağlantıları pratik ve sızdırmaz bir şekilde
yapılabilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için “Cihaz Dışı Arızalar” modülüne bakılmalıdır.

Resim 4.4: Çeşitli bağlantı ve sızdırmazlık elemanları
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Resim 4.5: Hortum bağlantılarında kullanılan bağlantı ve sızdırmazlık elemanları

4.3. Numune ve Reaktif Şırıngaları
Oto analizör cihazları test ve analiz işlemleri için kullandıkları numune ve reaktifleri
hassas ölçülerde alabilmelidir. Şırıngalar sıvıların istenilen miktarlarda ölçülü ve hassas bir
şekilde işlenmesi için kullanılan sistemlerdir. Oto analizör cihazlarında en az bir tane şırınga
sistemi bulunur. Cihazın kapasitesine ve dizaynına bağlı olarak iki veya daha fazla şırınga
bulundurabilir. Genellikle numune ve reaktifler için ayrı şırıngalar kullanılır. Şırıngalar pipet
uçlarına bağlı olarak çalışır. Pipetleme sisteminin bir parçasıdır.

Resim 4.6: Oto analizör cihazı üzerinde şırınga sistemleri

4.3.1. Çalışma Sistemleri
Oto analizör cihazlarında kullanılan şırınga sistemlerinin günlük hayatta kullanılan
diğer medikal şırınga sistemlerinden çalışma sistemi olarak hiçbir farkları yoktur. Yapısal
olarak farkları çok hassas olmaları, sağlam yapıları ve bu özelliklerini uzun bir süre devam
ettirebilmeleridir.
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Resim 4.7: Oto analizör cihazlarında kullanılan şırıngalar

Şırınga iki ana parçadan oluşur. Dış kısımda bulunan silindir ve bu silindir içerisinde
hareket eden piston. Silindir kısmı sabit iken pistonun ileri-geri hareket ettirilmesi ile şırınga
dışarıdan sıvıları emer ve geri verir. Oto analizör cihazlarında şırıngalar ayrı bir modül
olarak dizayn edilmiş olan dilitor (daylitur) şırınga-pompa pompa sistemi içerisinde bulunur.
Dilitor modülü şırınga, şırınganın hassas bir şekilde hareketini sağlayan elektronik ve
mekanik sistem ile bir de valften oluşur.

Resim 4.8: Şırınga pompa sistemi

Şırınga programlanan miktarda sıvıyı emip geri verecek şekilde hareket eder. Şırınga
ve üzerinde bulunan valfi birlikte çalışır. Şırınga genellikle çift yollu bir valfe bağlıdır. Bu
yollardan birisi pipet ucuna diğeri ise bir peristaltik pompa ile prob ucuna yıkama solüsyonu
basılan diğer bir sıvı hattına bağlanır. Şırınga reaktif veya numune çekeceği zaman valf
uygun konuma gelir ve sıvı pipet ucuna emilir sonra da istenilen yere boşaltılır. Daha sonra
valf diğer konuma geçer. Prob ucu yıkama istasyonuna gider ve prob ucuna yıkama solüyonu
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pompalanır. Bu sırada valfin aldığı konum şırıngayı kapatmıştır. Prob ucu direkt olarak
solüsyon hattına bağlanmıştır.
Farklı oto analizör cihazlarında şırınga-valf-prob sisteminin çalışmasında bazı
farklılıklar olsa da çalışma mantığı birbirine çok benzer. Sistem üzerinde bulunan tüm prob
uçlarına bağlı birer şırınga pompa sistemi bulunur. Bunlar sayesinde prob uçlarından
programlanan miktarda numune veya reaktif emilerek reaksiyon kaplarına basılabilmektedir.

4.3.2. Yapıları
Şırıngalar iki kısımdan oluşur. Ana gövdeyi oluşturan silindirik dış gövde ve bu gövde
içerisinde hareket eden piston. Oto analizör cihazlarında kullanılan şırıngaların dış gövdeleri
saydam camdan üretilmiştir. Şırınga üzerinde çektikleri sıvının miktarlarını gösteren
gösterge çizelgesi bulunur. Şırıngalar emecekleri sıvının miktarına göre farklı hacimlerde
üretilmektedir.

Resim 4.9: Şırıngayı oluşturan parçalar

Şırınganın iç kısmında hareket eden piston kısmı bir metal çubuk ve bu çubuğun uç
kısmında bulunan ve şırınga pistonunun iç yüzeyi ile temas hâlinde bulunan bir plastik
parçadan meydana gelir. Bu plastik kısım tek parçadan veya silindirik bir parça ve bunun
üzerine geçirilmiş ayrı bir sızdırmaz contadan meydana gelebilir.
Pistonun uç kısmında bulunan ve sızdırmazlığı sağlayan kısım dayanıklı plastik türevi
teflon benzeri malzemelerden üretilir. Zaman içerisinde bu kısım aşınır ve düzenli olarak
bakım işlemi sırasında değiştirilmesi gerekir.
Şırınganın hacmini belirleyen iç kısmında bulunan deliğin-pistonun çapıdır. Bu çap ne
kadar büyük olursa şırınganın emebildiği sıvının hacmi de o oranda büyük olacaktır.
Şırınganın hacminin büyümesi hassasiyetini azaltır. Küçük hacimli şırıngalar daha az sıvıyı
çok daha hassas bir şekilde emebilir.

33

4.3.3. Çeşitleri
Oto analizör cihazlarında kullanılan şırıngalar numune ve reaktif şırıngaları olarak
ikiye ayrılır. Numune ve reaktif şırıngaların yapıları ve çalışma sistemleri arasında hiçbir
fark bulunmaz. Tek farklılıkları çekebildikleri sıvıların hacimleridir. Sistemin özelliğine göre
farklı sıvı emme kapasitesine sahip şırıngalar kullanılabilir.
Genel olarak analiz ve test işleminde kullanılan numunelerin miktarı oldukça az,
bunların test ve analizinde kullanılacak reaktiflerin hacimleri ise numune hacimlerine göre
kat kat fazladır. Bu nedenle numune sisteminde kullanılan şırıngaların hacimleri küçük,
reaktif sisteminde kullanılan şırıngaların hacimleri ise daha büyüktür.
Numune ve reaktif şırıngalarının hacimleri cihazdan cihaza farklılıklar gösterebilir.
Numune şırıngaları 50 mikrolitre, reaktif şırıngalarında 500 mikrolitre hacimlerinde olabilir.

Resim 4.10: Numune ve reaktif şırıngaları

4.4. Numune ve Reaktif Pipetleri
Pipetler oto analizörde analizi yapılan numuneler ile analiz işleminde kullanılan
reaktiflerin ve solüsyonların aktarılmasında kullanılan sistemlerdir. Literatürde ve
dokümanlarda numune veya reaktif probları olarak da adlandırılır.
Numune ve reaktifler pipetler yardımı ile reaksiyonun gerçekleştiği reaksiyon
küvetlerine aktarılır. Otoanalizör cihazları üzerinde bulunan numune ve reaktif probları
yapıları itibarı ile birbirlerinin aynısıdır.
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Resim 4.11: Oto analizör cihazları üzerinde pipetler

4.4.1. Yapıları ve Çalışma Sistemleri
Pipetler numune ve reaktiflerin analizör içerisinde istenilen yere taşınmasını sağlar.
Bu nedenle hareket mekanizmalarına sahiptir. Pipetler hareketli bir kol ve bunun ucundaki
pipet ucundan meydana gelir.
Prob kolları yatay ve dikey eksende hareket edebilecek şekilde tasarlanmışlardır. Prob
kolunun hareketi yatay eksende bir merkez etrafında dairesel hareket ve dikey eksende aşağıyukarı doğrusal hareket şeklindedir. Bazı sistemlerde prob kolu X-Y-X eksenlerinde
doğrusal hareket edecek şekilde tasarlanmışlardır. Bu sistem özellikle “ELISA” oto
analizörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Probların hareketleri step motorlar yardımı ile sağlanır. Dairesel hareket eden
problarda iki adet step motor probun hareketini sağlamak için yeterlidir. Probu kolunun
hareketi sensörler yardımı ile kontrol edilir.
Probun uç kısmı çekilecek sıvının içersine batan kısmıdır. Prob uçları sıvı seviyesini
algılayacak sensörlerle donatılmışlardır. Bu nedenle probun ucu çekilecek sıvı içersine
yalnızca yeteri miktarda dalar. Bu şekilde gereksiz kontaminasyonun önüne geçilmiş olur.
Prob uçları yabancı maddelerin prob ucunda birikmesini engellemek için çok hassas
ve pürüzsüz bir şekilde işlenmiş ve özel olarak kaplanmışlardır. Bu şekilde prob ucunun
daldığı sıvıları birbirine karıştırmasına engel olunur.
Prob ucu çalışması sırasında sürekli farklı reaktif ve numunelere daldığı için sürekli
olarak otomatik uç temizliği işlemine tabi tutulur. Prob bir reaktif çektikten sonra diğer bir
reaktife gitmeden önce prob yıkama istayonuna gelerek özel solüsyonlar ile iç ve dış
temizliği yapılır. Bu işlem prob ucunu temizler, tıkanmasına engel olur ve kontaminasyona
engel olur.
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4.4.2. Çeşitleri
İşlevlerine göre pipetler reaktif ve numune pipetleri olmak üzere iki kısımda
incelenebilir. Bu pipetlerin yapıları ve çalışma sistemleri birbirlerinin aynısıdır.


Numune tepsisi pipeti

Test ve analizi yapılacak numunelerin taşınmasında kullanılan pipetlerdir. Cihazın
modeline göre birden fazla numune pipeti bulunabilir. Bu problar birbirlerinin aynısıdır.
Numune probu numune tepsisi ile reaktif tepsisi arasında çalışır. Numune tüplerinden aldığı
sıvıyı reaksiyon küvetlerine veya ISE modülüne boşaltır.

Resim 4.12: Numune pipetleri

Pipetlerin şekli ve yapısı cihazdan cihaza farklılıklar gösterebilir. Genellikle birbirine
çok benzerler. Numune pipetlerinin uçları biraz daha ince olabilir. Prob uçları çektikleri
reaktiflerin sıcaklıklarını reaksiyon sıcaklığına yakın bir değere getirmek için ısıtma
sistemine sahiptir. Detaylı bilgi için “Oto Analizörlerinde Montaj” modülüne bakılmalıdır.


Reaktif tepsisi pipeti

Test çalışması sırasında kullanılan reaktifleri çeken pipetlerdir. Reaktif tepsisinden
aldıkları reaktifleri reaksiyonun gerçekleştiği kaplara taşır. Cihaz üzerinde birden fazla
reaktif pipeti bulunabilir. Reaktif pipetleri ile numune pipetlerinin şekli ve yapısı hemen
hemen aynıdır. Reaksiyonlarda kullanılan reaktif miktarı numuneden çok daha fazla olduğu
için reaktif pipetinin ucunun biraz daha kalındır.
Reaktif pipetlerinin bağlantıları numune pipetlerinin aynısıdır. Şırıngadan gelen
hortum bağlantısı, seviye algılama ve çarpmaların algılanması için gerekli olan elektriksel
bağlantıdır.
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Resim 4.13: Reaktif pipetleri

4.5. Arıza Örneği
Oto analizör cihazı prob/pipet (dispenser) ile ilgili bir hata mesajı veriyor ve çalışmaya
devam etmiyor.

Cihazın verdiği hata mesajı

Muhtemel sebepler





Prob ucu yamulmuş, bükülmüş, eğilmiş olabilir.
Probun hareketini engelleyen bir sıkışma meydana gelmiş olabilir.
Probun mekanik ayarlarında bir kayma olmuş olabilir.
Probun hareket mekanizmalarında veya sensörlerinde bir problem olabilir.

Çözümler
 Prob ucunun bir yere çarpmadığı kontrol edilir. Prob ucunun fiziksel kontrolü yapılır.
Eğer hasar görmüş ise prob ucunu değiştirerek işlem yeniden tekrarlanır.
 Cihaz kapalı iken probu elle hareket ettirerek herhangi bir yere takılmadan rahat bir
şekilde hareket edip etmediği kontrol edilir. Eğer harekette bir zorluk ve takılma varsa
sebebi bulunup giderilir.
 Probun mekanik ayarlarını cihaz içerisinde bulunan fonksiyonlardan kontrol edilir,
gereken ayarlar yeniden yapılır.
 Program içerisindeki test programından prob hareketleri, sensörlerin durumları kontrol
edilerek gerekli temizlik ve ayar işlemleri yapılır. İşlem tekrar denenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre özel elemanların arızalarını gideriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Eldiven ve iş önlüğü giyiniz.
 Elektriksel güvenlik tedbirlerini alınız.
 Oto analizörü servis el kitabının pipetler,
şırıngalar ve bağlantı hortumları bölümünü
okuyunuz.
 Oto analizörü servis el kitabındaki
pipetler, şırıngalar ve bağlantı hortumları
talimatlarını takip ediniz.
 Numune ve reaktif tüplerinin fiziksel
kontrolünü yapınız.
 Yol verme valflerinin hortum
bağlantılarını kontrol ediniz.
 Zarar görmüş bağlantı hortumlarını
değiştiriniz.
 Hortumların sızdırmazlık kelepçelerini
kontrol ediniz.
 Numune şırıngasının fiziksel kontrolünü
yapınız.
 Şırınganın piston contasını değiştiriniz.
 Numune şırıngasını değiştiriniz.
 Reaktif şırıngasının fiziksel kontrolünü
yapınız.
 Şırınganın piston contasını değiştiriniz.
 Reaktif şırıngasını değiştiriniz.
 Şırınga hortumlarının fiziksel kontrolünü
yapınız.
 Şırınga hortum bağlantılarını kontrol
ediniz.
 Şırınga reaktif hortumlarını değiştiriniz.
 Pipetlerin fiziksel kontrolünü yapınız.
 Pipetlerin bağlantılarını kontrol ediniz.
 Pipetleri değiştiriniz.
 Cihazı test ediniz
 Arıza bilgi formunu doldurunuz.
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 Cihaza müdahale etmeden önce iş
kazalarına karşı önlemlerinizi alınız.
 Cihaza müdahale etmeden önce
mikrobiyolojik risklere karşı koruyucu
hazırlıkları yapınız.
 Servis dokümanında ifade edilen
yedek parçaları ve sarf malzemelerini
kullanınız.
 Değiştirilen şırınga veya pipetin ayar
işlemini mutlaka yapınız.
 Hortumlarda ve kaoblolarda eziklik
olmamasına dikkat ediniz.
 Arıza bilgi formunu teknik
organizasyon ve kayıt modülünden
faydalanarak doldurabilirsiniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Evet Hayır

Eldiven ve iş önlüğü giydiniz mi?
Elektriksel güvenlik tedbirlerini aldınız mı?
Oto analizörü servis el kitabının pipetler, şırıngalar ve bağlantı
hortumları bölümünü okudunuz mu?
Oto analizörü servis el kitabındaki pipetler, şırıngalar ve bağlantı
hortumları talimatlarını takip ettiniz mi?
Numune ve reaktif tüplerinin fiziksel kontrolünü yaptınız mı?
Yol verme valflerinin hortum bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
Zarar görmüş bağlantı hortumlarını değiştirdiniz mi?
Hortumların sızdırmazlık kelepçelerini kontrol ettiniz mi?
Numune şırıngasının fiziksel kontrolünü yaptınız mı?
Şırınganın piston contasını değiştirdiniz mi?
Numune şırıngasını değiştirdiniz mi?
Reaktif şırıngasının fiziksel kontrolünü yaptınız mı?
Şırınganın piston contasını değiştirdiniz mi?
Reaktif şırıngasını değiştirdiniz mi?
Şırınga hortumlarının fiziksel kontrolünü yaptınız mı?
Şırınga hortum bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
Şırınga reaktif hortumlarını değiştirdiniz mi?
Pipetlerin fiziksel kontrolünü yaptınız mı?
Pipetlerin bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
Pipetleri değiştirdiniz mi?
Cihazı test ettiniz mi?
Arıza bilgi formunu doldurdunuz mu?

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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Oto analizör cihazlarında test ve analizleri yapılacak olan numuneler bu iş için özel
olarak üretilmiş olan ……………………içerisinde cihazlara yüklenirler.

2.

Oto analizör cihazlarında kullanılan numune tüpleri ……………………….ile ifade
edilir.

3.

Oto analizör cihazlarında ve diğer medikal sistemlerde akışkan sıvı ve gazların bir
yereden bir yere iletilmesinde ………………………….yararlanılır.

4.

Hortumların ölçüleri ………………………………ile verilmektedir.

5.

Oto analizör cihazlarında kullanılan şırıngalar …………………… şırıngaları olarak
ikiye ayrılır.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Pipetler oto analizörde analizi yapılan numuneler ile analiz işleminde kullanılan
reaktiflerin ve solüsyonların aktarılmasında kullanılan sistemlerdir.

7.

( ) Numune ve reaktifler mikser/karıştırıcı yardımı ile reaksiyonun gerçekleştiği
reaksiyon küvetlerine aktarılır.

8.

( ) Prob uçları yabancı maddelerin prob ucunda birikmesini engellemek için çok
hassas ve pürüzsüz bir şekilde işlenmiş ve özel olarak kaplanmışlardır.

9.

( ) Prob uçları çok sağlam malzemelerden üretilmişlerdir. Çarpmalardan zarar
görmez.

10.

( ) Numune pipetinin görevi reaksiyonda kullanılan reaktiflerin reaksiyon tepsisinde
bulunan reaksiyon kaplarına aktarılmasıdır.

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-5
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

Oto analizörlerinde meydana gelen rastgele arızaları giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Elektronik cihazlara servis hizmeti veren bir yetkili firmaya gidiniz. Firmadaki
teknik sorumludan arızaların giderilmesinde izledikleri standart prosedürler
olup olmadığını öğreniniz.



Bu

prosedürler

hakkında

bilgi

alınız.

Elde

ettiğiniz

bilgileri

sınıf

arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

5. OTO ANALİZÖRLERDE RASTGELE
ARIZALAR
Oto analizör cihazlarında meydana gelen arızaların giderilmesinde sistematik bir
yaklaşım izlenmelidir. Oto analizör cihazlarında meydana gelebilecek arızalar ve bunların
sistematik çözümleri ile ilgili detaylı bilgiler cihazlara ait servis dokümanları arasında
bulunan “Diagnostics and Troubleshooting Manual” vb. isimlerle adlandırılan kitaplarda
veya servis dokümanlarının Troubleshooting bölümlerinde bulunabilir.
Cihazlarda meydana gelen arızaların giderilmesinde izlenecek yöntemler tüm
cihazlarda birbirine benzer. Arızaların tanımlanması ve giderilmesinde izlenecek yöntem
servis kitaplarının ilgili bölümleri iyice okunup anlaşılarak öğrenilmelidir.
Oto analizör cihazları yüksek teknolojiye sahip karmaşık robotik sistemlerdir. Bu
sistemlerde meydana gelen arızalar cihaz hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan ve cihaza
ait servis dokümanlarından yararlanılmadan giderilemez. Ancak aynı cihazla uzun süre
çalışma neticesinde kazanılacak tecrübe ile cihaz dokümanlarına fazla başvurmadan arızaları
gidermemizi sağlayabilir.

5.1. Muhtemel Rastgele (Sporadik )Arızalar
Oto analizör sistemlerinde ortaya çıkan arızalar farklı ölçütlere göre sınıflandırılabilir.
Bu sınıflandırmalar cihaz üreticileri tarafından farklı şekillerde yapılabilmektedir.
Arızanın ortaya çıkış şekline göre bir sınıflandırma yapılabilir. Bu durumda arızalar üç
kısma ayrılabilir.


Cihaz tarafından verilen görsel, işitsel veya yazılı bir mesajla ortaya çıkanlar
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Gözle görülebilir arıza ve problemler
Ölçüm sonuçlarında meydana gelen tutarsızlıklarla ortaya çıkan arızalar

Arızanın meydana geldiği yer ile ilgili bir sınıflandırma yapılabilir.




Cihazda meydana gelen elektronik, mekanik, optik, yazılım vb. ile ilgili arızalar
ve problemler
Kalibrasyon ile ilgili hatalar
Kontroller ve test sonuçları ile ilgili hatalar

Yukarıda verilen kategoriler altında pek çok arıza türleri sıralanabilir. Bunlarla ilgili
detaylı bilgi için cihaza ait teknik servis dokümanlarına bakılabilir(Alan Ortakta Sistemlerde
Arıza Analizi modülüne bakınız.).

5.2. Yaklaşım Yöntemleri
Cihazlarda ortaya çıkan arızaların belirlenmesi ve giderilmesinde sistematik bir yol
izlenmelidir. Oto analizör cihazlarında meydana gelen problemlerin belirlenmesi ve
giderilmesi dört ana adımda gerçekleştirilebilir.
1. Adım: Sistemde herhangi bir arıza veya hata olması durumunda sistem arıza ile
ilgili bir ipucu verecektir. Bu ipucu bir uyarı penceresi, hata raporu, sesli uyarı şeklinde
olabilir. Bu uyarı mesajı ile problemin ne olduğu tanımlanmalıdır.
2. Adım: Elde edilen ipuçları değerlendirilerek problemin çözülmesi için izlenecek
yol ortaya konmalıdır.
3. Adım: Problemin giderilmesi için belirlenen yol izlenerek gerekli işlemler yapılır
ve problem giderilmeye çalışılır.
4. Adım: Yapılan onarım işleminin sonucu kontrol edilerek değerlendirilir.
Oto analizör sistemleri herhangi bir problem meydana gelmesi durumunda bununla
ilgili bir ipucu verir. Bu problemler yazılım, donanım, numune veya reaktiflerle ilgili
olabilir. Bu ipuçları ortaya çıkan problemin kaynağının belirlenmesi ve giderilmesinde bize
yardımcı olur. Uyarı mesajları açılır pencereler (popup window), notlar, hata raporları, hata
kodları, performans testi sonuçları şeklinde olabilir. Bu ipuçları arızanın takip edilmesi ve
giderilmesinde en önemli bilgi kaynaklarıdır.
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Resim 5.1: Örnek hata mesajı penceresi

5.3. Arıza Sorgulama Yöntemleri
Oto analizör cihazlarında meydana gelen arızaların nedenlerinin belirlenmesi ve
arızanın giderilmesi işlemlerinde ilk yapılması gereken arızanın sebepleri hakkında bir
sorgulama yapılarak arıza nedeninin ortaya çıkarılmasıdır.
Rapor edilen herhangi bir arızanın giderilmesi için arızalı cihazın bulunduğu
laboratuvara gidildiğinde arızanın nasıl meydana geldiği ile ilgili olarak kullanıcılardan
gerekli bilgiler alınmalıdır. Arızanın meydana geldiği sırada cihazı kullanan kişiden arızanın
ortaya çıkışı, öncesi ve sonrasında meydana gelen olaylar ile ilgili bilgiler alınmalıdır.
Oto analizör cihazlarında meydana gelen arızaların pek çoğu kullanıcıların yetersiz
eğitimi ve cihazın kullanımında yaptıkları yanlış uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle arıza durumlarında kullanıcı hataları kesinlikle gözden uzak tutulmamalı,
kullanıcılara işlemleri nasıl yaptıkları sorulmalı, cihaz üzerinde uygulamalı olarak izlenmeli,
varsa hatalı uygulamalar düzeltilmelidir.
Arıza ile ilgili kullanıcılardan bilgiler alındıktan sonra cihaz tarafından tutulan kayıtlar
incelenmelidir. Oto analizör cihazlarında meydana gelen arızalar ile ilgili olarak en doğru
bilgi kaynağı cihaz programı tarafından tutulan kayıtlar ve üretilen raporlardır. Bu kayıtlarda
arızanın meydana geliş zamanı, arızanın meydana geldiği modül, alt seviye iletişim bilgileri,
cihazın o anki durumu vb. pek çok bilgi tutulur.
Cihaz tarafından verilen uyarı mesajları ve hata kodları arızaların nedenlerinin
anlaşılması için çoğu zaman yeterli olacaktır. Bizim tek yapmamız gereken servis
dokümanlarını okumak ve belirtilen arızanın giderilmesi için uygulanması gereken
prosedürleri harfiyen yerine getirmek olacaktır.
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5.4. Arıza Örneği
Cihazın verdiği hata mesajı
Sistem çalıştığı sırada aşağıdaki uyarı mesajını vermiştir.

Muhtemel sebepler
Cihaza ait servis dokümanlarından pencerede verilen hata kodu bulunur. Tabloda bu
hatanın numune sisteminden kaynaklandığı, numune probunun belirtilen pozisyonda
yeterli numune algılayamadığı belirlenir. Bunun nedeni tüpte yeterli numune olmaması,
probun mekanik-elektonik ayar problemleri veya donanım arızaları olabilir.

Çözümler
İlgili pozisyonda yeterli numune olup olmadığı kontrol edilir. Eğer yeterli numune
varsa sistem yeniden kapatılıp açılır. Aynı hata tekrarlanırsa prob ucu bağlantıları,
elektronik ve mekanik ayarları kontrol edilir, gerekli düzeltmeler yapılıp işlem tekrarlanır.
Eğer yine aynı hata tekralanırsa gerekli parça değişimleri yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre sistemin arızasını tespit ediniz ve gideriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Servis el kitabındaki talimatlara
göre arıza analizi yapınız.
 Arıza analizlerini gözden
geçiriniz.
 Kullanıcı hatalarını kontrol
ediniz.
 Fiziksel kontrolleri
tekrarlayınız.
 Ölçüm noktalarından elektriksel
ölçümler yapınız.
 Analiz sonuçlarını kontrol
ederek arızayı tanımlayınız.
 Arıza giderimi için ilgili işlem
basamaklarını uygulayınız.
 Gerekiyorsa bir üst yetkiliye
bildiriniz
 Arıza bilgi formu düzenleyiniz.

 Servis el kitabındaki talimatlara mutlaka
uyunuz.
 Sökülen parçaları söküm sırasına göre
numaralandırıp etiketleyiniz.
 Arıza bilgi formunu “Teknik Organizasyon ve
Kayıt” modülünden faydalanarak doldurunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Evet

Hayır

Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza analizi yaptınız mı?
Arıza analizlerini gözden geçirdiniz mi?
Kullanıcı hatalarını kontrol ettiniz mi?
Fiziksel kontrolleri tekrarladınız mı?
Ölçüm noktalarından elektriksel ölçümler yaptınız mı?
Analiz sonuçlarını kontrol ettiniz mi?
Analiz sonuçlarını kontrol ederek arızayı tanımladınız mı?
Arıza giderimi için ilgili işlem basamaklarını uyguladınız mı?
Gerekiyorsa bir üst yetkiliye bildirdiniz mi?
Arıza bilgi formu düzenlediniz mi?

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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Oto analizör cihazlarında meydana gelen arızaların giderilmesinde …………………..
bir yaklaşım izlenmelidir.

2.

Oto analizör cihazlarında meydana gelen problemlerin belirlenmesi ve giderilmesi
…………..ana adımda gerçekleştirilebilir.

3.

Oto analizör sistemlerinde herhangi bir problem meydana gelmesi durumunda bununla
ilgili bir ……………………..verir.

4.

Oto analizör cihazlarında meydana gelen arızaların pek çoğu …………………..
yetersiz eğitimi ve yanlış pratikler sebebiyle cihazın kullanımında yaptıkları yanlış
uygulamalardan kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
5.

( ) Cihazlarda meydana gelen arızaların giderilmesinde izlenecek yöntemler tüm
cihazlarda birbirine benzer.

6.

( ) Oto analizör cihazları yüksek teknolojiye sahip karmaşık robotik sistemlerdir.

7.

( ) Oto analizör sistemlerinde meydana gelen arızaların giderilmesi için ilk yapılması
gereken cihazın derhal kapatılarak çalışmanın durdurulmasıdır.

8.

( ) Arızanın anlaşılması için cihaz kullanıcıları tarafından verilen bilgiler yeterli olur.
Başka bir şeye bakmaya gerek yoktur.

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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

………………………………………göre numune-reaktif karışımı tarafından emilen
ışığın miktarı ölçülmek istenilen analitin kontsantrasyonu ile doğru orantılıdır.

2.

Fotometrik sistemler …………………, …………….……, ………………. olmak
üzere üç temel parçadan oluşur.

3.

Otoanalizör cihazlarında reaktiflerin, numunelerin ve reaksiyonun gerçekleştiği
kapların bulunduğu bölümler …………………..olarak adlandırılır.

4.

4. Tepsilerin dairesel olarak olduğu ve döndükleri sistemlerde bu tepsilerin bulunduğu
bölüm …………………………..olarak da adlandırılmaktadır.

5.

Otoanalizör cihazlarında numune ve reaktiflerin otomatik olarak tanımlanması için
…………………………………… kullanılır.

6.

Barkod okuyucular okuma işleminde ………………….ışınlarından yararlanır.

7.

Oto analizör cihazlarında test ve analizleri yapılacak olan numuneler bu iş için özel
olarak üretilmiş olan ……………………içerisinde cihazlara yüklenir.

8.

Oto analizör cihazlarında kullanılan numune tüpleri …………………….ile ifade
edilir.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
9.

9. ( ) Fotometrik sistemlerde ışık şiddetinin okunması için lazer diyotlar kullanılır.

10.

10. ( ) Işığı odaklamak ve yoğunlaştırma için ince kenarlı, dağıtmak için ise kalın
kenarlı mercekler kullanılır.

11.

11. ( ) Reaksiyon tepsisi numune ve reaktiflerin birleşmesi ile kimyasal
reaksiyonların gerçekleştiği bölümdür.

12.

12. ( ) Oto analizör cihazlarının reaksiyon tepsilerinde kullanılan reaksiyon
küvetlerinin tamamı tek kullanımlıktır. Bir kullanımdan sonra atılır, yenisi yüklenir.

13.

13. ( ) Prob uçları çok sağlam malzemelerden üretilmişlerdir. Çarpmalardan zarar
görmez.

14.

14. ( ) Numune pipetinin görevi reaksiyonda kullanılan reaktiflerin reaksiyon
tepsisinde bulunan reaksiyon kaplarına aktarılmasıdır.
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 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

Beer Kanunu’na (Beer’s Law)
lamba, filtre ve okuyucu
“Theory of Operation”
halojen lamba
fotodedektör
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

tepsi (tray)
karusel (carrusel)
numune
STAT(acil)
reaksiyon
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

barkod okuyucular
barkodlu, barkodsuz
lazer
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

numune tüpleri
boyutları ve hacimleri
hortumlardan
iç ve dış çapları
numune ve reaktif
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

sistematik
dört
ipucu
kullanıcıların
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış

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

Beer Kanunu’na (Beer’s Law)
lamba, filtre ve okuyucu
tepsi (tray)
karusel (carrusel)
barkod okuyucular
lazer
numune tüpleri
boyutları ve hacimleri
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış

50

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA




Konelab Referance Manuel, 2001 (Oto analizöre ait)
Beckman LX-20 Manuals (Oto analizöre ait)
Metrolab 4000 Service Manual, 2006 (Oto analizöre ait)
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