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Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
Ultrason Bakımı
Ultrasonik görüntüleyicilerin periyodik bakımlarının
incelendiği ve bakım becerilerinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.
40/24
Ultrasonda görüntüleme arızaları ve Biyomedikal alan ortak
modüllerini başarmış olmak
Ultrasonik görüntüleyicilerin bakımını yapmak
Genel Amaç
Bu modülle gerekli ortam sağlandığında teknik ve idari
şartnameler, kurumsal yönetmelikler ve yönergeler, cihazın
marka modelinin CE marking direktifleri
(directive
93/68/EEC), TS 4535 EN 60601–1 Elektrikli Tıbbi Cihazlar
Bölüm–1 Genel Güvenlik Kuralları çerçevesinde ultrasonik
görüntüleyicilerinin servis el kitabındaki talimatlarına göre
ultrason cihazında periyodik bakımlarını yapabileceksiniz.
Amaçlar
Servis el kitabındaki talimatlara göre:
1. Ultrason cihazlarının periyodik bakım hazırlıklarını ve
bakım takvimlerini yapabileceksiniz.
2. Cihazın temizliğini uygun malzeme kullanarak
yapabileceksiniz.
3. Cihaz birimlerinin bakımını yapabileceksiniz.
Ortam: Tıbbi görüntüleme sistemlerim dal atölyesi,
hastanelerin biyomedikal teknik servisleri, görüntüleme
sistemleri teknik servisleri, ultrason cihazının bulunduğu
sağlık birimleri.
Donanım: Ultrason cihazı, bakım solüsyonları, bakım
aparatları, ölçü aletleri, el aletleri, kalibrasyon malzemeleri,
servis el kitapları, teknik şartnameler, cihaz envanteri, arşiv
kayıtları.
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.
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GİRİŞ
GIRIŞ
Sevgili Öğrenci,
Son yıllarda hizmet sunumunda; yeniden yapılanma anlayışının benimsenmesi ve
yetersiz olan sağlık hizmetlerinin önüne geçilmesi kalite kavramının önemini artırmıştır.
Hizmet alanlarında beklentiler ve kalite anlayışındaki değişim, kendilerini yarınlara taşımak
isteyen kuruluşların müşterilerine beklentilerin ötesinde hizmet sunmak, sürekli olarak
iyileştirmek ve gelişen teknolojiyi desteklemekle kalite olgusunun önemini de ortaya
çıkarmıştır.
Avrupa Birliği yolunda hızla ve emin adımlarla ilerleyen ülkemizde de bazı konulara
artık eskisinden daha fazla değer verilmekte ve daha da sistematik olarak yaklaşılmaktadır.
Bu doğrultuda insan sağlığını doğrudan doğruya ilgilendiren teşhis ve tedavi cihazlarının
önemi artmaktadır. Söz konusu cihazların gerek doğru seçimi gerekse bakım, onarım, test ve
kalibrasyonlarının en iyi şekilde planlanıp bu doğrultuda yürütülmesi önem kazanmaktadır.
Medikal alandaki teşhis ve tedavi cihazlarının test, kalibrasyon ve bakımlarının planlı,
programlı bir biçimde yürütülmesi; insan sağlığının ne kadar hassas bir konu olduğu göz
önünde tutulursa bu cihazlarda ileride çıkabilecek aksaklıkların önceden tespit edilerek
gerekli önlemlerin alınması sağlanmış olur. Bu şekilde cihazın ömrü de otomatik olarak
artacak, ileride ortaya çıkabilecek ek maliyetlerin de ortadan kalkması sağlanacaktır. Her
şeyden önemlisi insan sağlığı gibi önemli bir konuda verilen hizmetin kalitesi de önemli
ölçüde artmış olacaktır. Unutulmamalıdır ki cihazların güvenli çalışması ve kullanım ömrü,
yapılan bakım çalışmalarına bağlıdır.
Bu modülde ultrasonik görüntüleyicinin bakım ve temizlik aşamaları incelenecektir.
Cihazların teknik dokümanlarına bağlı kalarak uygulamaları yapmak temel ilkemiz
olmalıdır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda servis el kitabındaki talimatlara
göre planlama ve hazırlık yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Herhangi bir ultrasonik görüntüleyiciyi inceleyerek değişmesi gereken
parçaların listesini yaparak listeyi öğretmeninize teslim ediniz.



Araştırma

işlemleri

için;

cihaz

servis

kitapçıkları

ve

hastanelerden

faydalanabilirsiniz.

1. ULTRASONİK GÖRÜNTÜLEYİCİLERDE
BAKIM İHTİYACI
1.1. Bakım Takvimleri

Resim 1.1: Ultrason cihazı

Ultrason cihazını oluşturan parçaların büyük bir çoğunluğu elektronik sistemden
oluştuğu için bakım yapılması gereken parça sayısı azdır. Elektronik malzemeler için rutin
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bir bakım takvimi bulunmamaktadır. Elektronik sistemin bakımı, arıza durumlarında
yapılmaktadır. Aşağıda periyodik zamanlarda yapılması gereken işlemler görülmektedir.
Bakım süresi

Bakımı gereken
parça

Faaliyet

Basınçlı hava veya deterjanlı su ile temizlenebilir.
Daha sağlıklı olması için değiştirilebilir.
Tekerlekler ve
Tekerlekler makine yağı, kaldırma pedalı gres yağı
Her üç ayda bir
kaldırma pedalı
ile yağlanmalıdır.
Ultrason ve diğer
Kısa devre, kopuk ve toprağa kaçak kontrolleri
Her yıl
donanıma ait kablolar yapılmalıdır.
Ultrason cihazı ve
Her ay
Yazılım ve performans testleri yapılmalıdır.
diğer donanımları
Dahili batarya
Her iki yılda bir
Yenisiyle değiştirilir.
Harici batarya
Transduser
Transduser (dönüştürücü/prop) kablosunun
Her ay
(Dönüştürücü/Prop) sağlamlık kontrolü
Her 30000 saat çalışma Tüm ultrason sitemi Kapsamlı bakım uygulanır. Eskimiş parça ve
sonrası
ve donanımları
donanımlar yenisiyle değiştirilir.
250 saat veya 1 yıl

Fan filtresi

Tablo 1.1: Periyodik bakım takvimi

Örnek bakım takvimleri ve formları için bakınız Teknik Organizasyon ve Kayıt
modülü.
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Cihazın adı: Ultrason cihazı
Marka ve model:

Seri nu:

Kurumu/servisi:

Kullanıcı adı ve soyadı:

Sıra
Nu

1. bakım

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kontrol edilecek yerler

../…/…

Stok nu:
Bakım periyodu: 1 ay

2. bakım
İmza

../…/.

3. bakım
İmza

../…/.

Kullanıcı
seviyesi
bakımında
yapılan işlemlerin kontrolü
Açma-kapama anahtarı, besleme
kablosu ve toprak bağlantılarının
kontrolü
Cihazın fiziki durumunun kontrolü
(kırık, çatlak, paslanma, ezilme vb.)
Cihaz kapaklarının açılarak vakum
ile tozların temizlenmesi
Elektronik kartların kontrolü ve
gerekliyse temizleme solüsyonuyla
temizlenmesi
Kontrol menüsünde fonksiyonların
kontrolü
Cihazın
mekanik
aksamının
kontrolü
Yazıcının ve diğer kaydedici
birimlerin çalışmasının kontrolü
Cihaz
taşıyıcı
tekerleklerinin
kontrolü
Fonksiyon testleri ve çözünürlük
ayarları

Varsa ilave bilgiler:
Tıbbi cihazın bu formdaki maddelerde geçen bakımının cihazın özel teknik
dokümanlarına göre tam olarak yapıldığı tasdik edilir.
Bakım teknisyeni
1. bakım

Kullanıcı personel
2. bakım

3. bakım

1. bakım

2. bakım

İmzası
Adı
Soyadı
Tablo 1.2: Ultrason cihazı bakım çizelgesi
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3. bakım

1.2. Bakım Malzemeleri
Ultrasonik görüntüleyicilerde bakım genelde cihazların bulundukları ortamlarda
yapılmakla birlikte bazı cihazların bakım-onarım atölyelerine alınması gerekmektedir. Bu
nedenle bir bakım-onarım atölyesinde bakım-onarım-kalibrasyon ve testi maksadıyla
kullanılacak, bulunması gereken alet edevat şu şekilde listelenebilir:

 Elektrik güvenliği test cihazı

Resim 1.2: Elektrik güvenliği test cihazı

 Ultrasonik fantomlar

Resim 1.3: Ultrasonik fantomlar

 Basınç ve sıcaklıkölçer

Resim 1.4: Basınç ve sıcaklıkölçer

6

 Dijital AVOmetre

Resim 1.5: Dijital AVOmetre

 Akü test aleti

Resim 1.6: Akü test aleti

 Akü şarj cihazı

Resim 1.7: Akü şarj cihazı
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Makine ve Aletler:







Hava kompresörü
Lehimleme ve sökme istasyonu
Vakum temizleyici ve kompresör (elektronik kart ve cihaz temizlemek için)
Elektrik süpürgesi
Çeşitli ölçülerde tornavida ve pense
Alyen anahtar takımı

Temizlik ve yağlama malzemeleri:






Uygun temizlik bezleri
Servis el kitabında belirtilen temizleme solüsyonları
Ilık su
Elektronik kart temizleme solüsyonları
Uygun özellikte makine ve gres yağı

Bakım ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler için bk. Biyomedikal Cihaz Birimlerine Bakım
modülü.

1.3. Bakım Kuralları
Ultrason cihazlarının bakımında genel olarak aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir. Bu
işlemler şunlardır:
Temizleme: Ultrasonik görüntüleyici ve donanımlarına ait tüm yüzeylerin, bağlantı
kablolarının temizliği yapılmaktadır. Hastaya temas eden yüzeyler aynı zamanda dezenfekte
edilmektedir.
Yağlama: İstasyonun taşınabilir olmasını sağlayan tekerlekler ve stant üzerinde
monitörü taşıyan hareketli kol yağlanmalıdır.
İşlev kontrolü: Ultrasonik görüntüleyicinin tüm işlemleri ve donanımlarının işlevlerini
yerine getirip getirmediğinin kontrolleri yapılmalıdır.
Ayarlar ve kalibrasyonlar: Ultrasonik görüntüleyiciye ait testler ve dönüştürücüye ait
çözünürlük ayarları yapılmalıdır.
Yukarıda sözü edilen bakım işlemleri yapılırken cihazın servis el kitabında bulunan
bakım kurallarına dikkat edilmelidir. Ancak bununla birlikte genel olarak tanımlanmış
aşağıdaki kurallara da uyulmalıdır.




Elektrikli cihazların elektrik şebekesiyle olan bağlantıları öncelikle kesilmelidir.
Bakım ve temizlik işlemleri esnasında yaralanmaya ve mikrobiyolojik risklere
karşı eldiven kullanılmalıdır.
Temizlikte kullanılan malzemelerin son kullanma tarihlerinin uygunluğu
kontrol edilmelidir.
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Yağlama işlemleri esnasında yağlanılacak bölgenin durumuna göre uygun yağ
tipi seçilmelidir.
Kalibrasyon işlemleri esnasında servis el kitabındaki talimatlar önceden
incelenmelidir.
Sistem yazılımları yüklenmeden önce bir lisans anahtarı elde edilmelidir.
Cihazlar sökülürken yalnız çalışılmamalıdır. Acil durumlarda yardım edecek en
az bir kişinin olması cihaz mahallinde çalışan personelin yararınadır.
Tanınmayan ya da üzerinde bilgi sahibi olunmayan cihazlar sökülürken ekstra
bilgi edinilmelidir. Demontaj için gerekli bilgiler cihazı kullanan personelden ve
cihazın temsilciliğini yapan firmalardan soruşturulup toplanmalıdır. Bu gibi
durumlarda cihazın parçalarını gösteren yedek parça listelerinden ve montaj
kitapçıklarından yararlanılmalıdır.
Söküm mahali, sürekli temiz ve tertipli bulundurulmalıdır. Etrafta saçılmış ya
da atılmış parçalar ve yağlar kaymaya, düşmeye ve tehlikeli durumlarda kaçış
için gerekli olan yolun tıkanmasına neden olur. Hareket serbestliğini kısıtlayan
büyük kapak ve hafif parçalar demontaj mahallinden başka bir yere
istiflenmelidir.
Öncelikle cihazın yan bağlantıları ve aksesuarları (örneğin yazıcı ve diğer
kaydedici üniteler) sökülüp ayrılmalıdır ve bunlar cihaz mahallinden
uzaklaştırılmalıdır.
Sökümler esnasında insan gücü mümkün olduğunca az kullanılmalıdır.
Söküm yapılırken eksik teçhizat ve alet olmamalıdır. Bu durum can, mal ve
zaman kaybına yol açabilir.
Gerek söküm gerekse yükleme esnasında gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu
alanlara yetkisiz kişilerin girmesine izin verilmemelidir.
Cihaz üzerinde lazım olabilecek parçalar sökülmeli ve sökülen parçalar cihaz
üzerinde bırakılmamalıdır.
İşlemi yapan kişiler üzerlerine fazla bol elbise giymemelidir. Fazla dar elbise de
hareketleri kısıtlayabilir.
Çalışma alanı uygun bir şekilde aydınlatılmalıdır. Bu söküm işini kolaylaştırdığı
gibi ayrıntıların da kolayca görülmesine yardımcı olur. Ayrıca aydınlık ortam
çalışan personelin morali üzerinde olumlu etki yapar. Bu iş için uzatma
kabloları ve uygun güçte ışıldaklar kullanılmalıdır. Aydınlatma gereçleri uygun
yerlere konmalıdır.
Sökümde en kısa yol bulunmalıdır. Aksi takdirde hem zaman kaybına neden
olunacak hem de malzemeye hasar verilecektir.
Elektronik kart gibi hassas ve kırılgan malzemeleri; mekanik ve ağır metal
malzemelerle yan yana getirmemeye, koymamaya ve nakletmemeye özen
gösterilmelidir.

Yukarıda sözü edilen kurallar genel olarak dikkat edilmesi gereken kurallardır.
Bununla birlikte bakım yapılacak cihazın özelliklerine göre servis el kitapçıklarında
belirtilen kurallara dikkat edilmeli ve ek kurallar belirlenmelidir. Bunlara örnek olarak
aşağıdaki bakım talimatlarını verebiliriz.
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1.4. Ömürlü Malzemeler
Ultrasonik görüntüleyicilerde bazı malzemelerin arızalanması dışında kullanım sonucu
yıpranarak zamanla işlevlerini istenildiği gibi yerine getiremeyen malzemeler bulunmaktadır.
Bu tür malzemeler ömürlü malzemeler olarak adlandırılır. Bu tür malzemelerin periyodik
bakımları esnasında malzemenin yıpranma durumuna göre değiştirilmesine karar verilir.
Ultrason cihazını oluşturan parçalar genellikle elektronik malzemelerden oluştuğu için
ömürlü malzeme sayısı fazla değildir. Ömürlü malzemeler şunlardır:


Monitör (LCD ekranlar için 60000 saat CRT ekranlar için 30000 saat kullanım
ömrü)

Resim 1.8: LCD monitör



Sistem şebeke ve data bağlantı kabloları

Resim 1.9: Data kabloları



DVD ve CD kaydedici birimleri (Optik yazma kafası üreticinin belirlediği bir
ömrü vardır.)
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Resim 1.10: CD/DVD yazıcı



Taşıyıcı istasyon tekerlekleri

Resim 1.11: Teker çeşitleri



Kaydetme ünitelerindeki tüm sarf malzemeleri

Resim 1.12: Yazıcı sarf malzemeleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz yerdeki ultrason sisteminin servis el kitabına göre bakımını planlayarak
gerekli hazırlıkları yapınız.
İşlem Basamakları
 Servis el kitabına göre bakım
talimatlarını takip ediniz.
 Alana özel iş güvenliği tedbirlerini
alınız.
 Cihazın, bakım etiketini kontrol
ediniz.
 Bakım takvimi oluşturunuz.
 Bakım takvimini kontrol ediniz.
 Bakım malzemelerini hazırlayınız.
 Kullanıcı bakımlarını kontrol
ediniz.
 Bakım formlarını hazırlayınız.

Öneriler
 Cihaza ait önceki bakım takvimlerini
inceleyiniz.
 Bakım malzemelerinin cihaza uygunluğunu
kontrol ediniz.
 Çalışma ortamının uygun bir şekilde
aydınlanmış olmasına özen gösteriniz.
 Mikrobiyolojik risklere karşı gerekli önlemleri
alınız.
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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.
1.
2.
3.
4.

Değerlendirme Ölçütleri
Servis el kitabına göre bakım talimatlarını kontrol ettiniz mi?
Alana özel gerekli iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
Cihazın bakım etiketlerini kontrol ettiniz mi?
Bakım takvimlerini oluşturabildiniz mi?

Evet

Hayır

5. Bakım malzemelerini hazırlayabildiniz mi?
6. Kullanıcı bakımlarını kontrol ettiniz mi?
7. Bakım formlarını hazırlayabildiniz 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Ultrasonik görüntüleyicinin periyodik bakımına ait ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Periyodik bakım her ay yapılmalıdır.
B)
Periyodik bakım her yıl yapılmalıdır.
C)
Periyodik bakım cihaz arıza yaptığı zaman yapılmalıdır.
D)
Periyodik bakım, cihazın her parçasının kullanım ömrüne göre yapılmalıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi bakım aşamalarından biri değildir?
A)
Temizleme
B)
Yağlama
C)
Ayar ve kalibrasyon
D)
Sisteminin tüm parçalarının değişimi

3.

Temizlik ve bakım esnasında aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?
A) Sistemin enerjisinin kesilmesi
B) Kayıt ünitelerinin bağlantılarının çıkarılması
C) Monitör bağlantılarının sökülmesi
D) Cihaza ait bataryaların çıkarılması

4.

Aşağıdakilerden hangisi fan filtresinin değişim zamanına ait doğru bir ifadedir?
A) 250 saat çalışma sonrası
B) İki yılda bir
C) Her ay
D) 500 saat çalışma sonrası

5.

Dahili ve harici bataryanın değişim zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6 ay
B) 1 yıl
C) 2 yıl
D) Her ay
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6.

Temizlik esnasında hastaya temas eden yüzeyler…………………… edilmelidir.

7.

Yıpranarak zamanla işlevlerini yerine getiremeyen malzemelere ……………………
denir.

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

Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda cihazın temizliğini uygun
malzeme kullanarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ultrasonik görüntüleyici ve donanımlarına ait temizlik noktalarını belirleyerek,
bu noktalara uygun temizlik malzemelerinin listesini çıkararak rapor halinde
öğretmeninize teslim ediniz.



Araştırma işlemleri için cihaz servis kılavuzlarından ve hastanelerden
faydalanabilirsiniz.

2. ULTRASON TEMİZLİĞİ

Resim 2.1: Ultrason kısımları
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Ultrason sisteminin ve aksesuarlarının dış yüzeyi tavsiye edilen temizleyici veya
dezenfektan kullanılarak temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir. Temizlik esnasında aşağıdaki
işlem basamaklarını yerine getirmeye özen gösteriniz. Temizlik yönergelerindeki kısımlar
resim 2.1’de gösterilmektedir.











Elektrik çarpmasını önlemek için temizlemeden önce sistemi güç kaynağından
ayırınız.
Enfeksiyon oluşmasını önlemek için temizleme ve dezenfeksiyon prosedürlerini
gerçekleştirirken daima koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız.
Enfeksiyon oluşmasını önlemek için önceden karışımı yapılmış bir
dezenfeksiyon solüsyonu kullanılıyorsa solüsyonun son kullanım tarihini kontrol
ediniz ve bu tarihin geçmemiş olduğundan emin olunuz.
Enfeksiyon oluşmasından kaçınmak için bir üründe gerekli dezenfeksiyon
seviyesi, ürünün kullanım sırasında temas edeceği dokunun türüne göre
belirlenir. Solüsyonun kuvveti ve temas etme süresinin cihaz için uygun
olduğundan emin olunuz.
Sprey temizleyicileri veya dezenfektanları doğrudan sistem yüzeylerine
sıkmayın. Spreyin bu şekilde sıkılması solüsyonun sistemin içine sızmasına,
sistemin zarar görmesine ve garantinin geçersiz olmasına neden olabilir.
Dış yüzeylere hasar vereceği için inceltici, benzin gibi güçlü çözücüler veya
aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
Sistem yüzeylerinde yalnızca tavsiye edilen temizleyicileri veya dezenfektanları
kullanın. Batırılarak kullanılan türdeki dezenfektanlar sistem yüzeylerinde
kullanım için test edilmemiştir.
Sistemi temizlerken solüsyonun sistem tuşlarının veya akü bölmesinin içine
girmediğinden emin olun.
LCD ekranını çizmeyin.

2.1. Temizlik Noktaları
Bir ultrasonik görüntüleyicinin temizlenmesi gereken bölümleri aşağıdaki gibidir.







Sistem yüzeylerinin temizliği ve dezenfektesi
LCD ekranın temizlenmesi
Dönüştürücünün temizliği ve dezenfektesi
Dönüştürücü kablolarının temizliği ve dezenfektesi
Akünün temizliği ve dezenfektesi
Ayak şalterinin temizliği

Bakım işlemini yaparken resim 2.2’yi inceleyiniz.
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Resim 2.2: Ultrason temizlik kısımları

2.1.1. LCD Ekranın Temizlenmesi
Aşındırıcı olmayan, temiz, pamuklu bir bezi amonyak bazlı cam temizleyicisiyle
nemlendirin ve ekranı silerek temizleyin. Temizleme solüsyonu ekranın yüzeyine değil bez
parçası üzerine uygulanmalıdır.

2.1.2. Sistem Yüzeylerinin Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi
Yüzeylerin temizliğinde aşağıdaki işlem basamakları uygulanmalıdır.








Sistemi kapatın.
Sistemi güç kaynağından ayırın.
Her türlü parçacık veya vücut sıvısını temizlemek için dış yüzeyleri yumuşak
bir sabun veya deterjanlı temizleme solüsyonuyla hafifçe nemlendirilmiş
yumuşak bir bez kullanarak temizleyin.
Solüsyonu yüzeye değil bez parçası üzerine uygulayın.
Solüsyon gücü ve dezenfektan temas süresi için dezenfektan etiketinin
üzerindeki talimatları izleyerek sistemle uyumlu dezenfektan solüsyonunu
karıştırın.
Yüzeyleri dezenfektan solüsyonu ile silin.
Havalandırın veya temiz kumaş parçasıyla kurulayın.

2.1.3. Dönüştürücülerin Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi
Dönüştürücüyü dezenfekte etmek için, batırma metodunu veya silme metodunu
kullanın. Batırılabilir dönüştürücüler; yalnızca kullandığınız uyumlu dezenfektanın ürün
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etiketi, bu dönüştürücünün batırma metoduyla kullanılabileceğini belirtiyorsa dezenfekte
edilebilir.
Dönüştürücüsünün temizleme ve dezenfekte etme talimatları için dönüştürücü
kılavuzu incelenmelidir. Bir dönüştürücünün temizlenmesi için aşağıdaki işlem basamakları
uygulanmalıdır.







Dönüştürücülerin her kullanımdan sonra ve etkin dezenfeksiyondan önce
dönüştürücülerin temizlenmesi gereklidir. Dezenfektanları kullanırken üreticinin
talimatlarını izlediğinizden emin olun. Dönüştürücüleri temizlerken cerrah
fırçası kullanmayın. Yumuşak fırçaların bile kullanılması, dönüştürücüye zarar
verebilir. Yumuşak bir bez kullanın.
Tavsiye edilmeyen bir temizleme ve dezenfekte etme solüsyonunun
kullanılması, yanlış solüsyon kuvveti veya dönüştürücünün tavsiye edilenden
daha derine veya daha uzun bir süre boyunca batırılması dönüştürücüye zarar
verebilir veya renginin açılmasına neden olabilir, bu da dönüştürücü garantisini
geçersiz kılar.
Temizleme solüsyonunun veya dezenfektanın dönüştürücü bağlantısına
girmesine izin vermeyin.
Dezenfektanın metal yüzeylere temas etmesine izin vermeyin. Metal yüzeylerde
kalan dezenfektanı temizlemek için yumuşak bir sabunla veya uyumlu bir
temizleme solüsyonuyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.

Dönüştürücü temizliği, batırma ve silme metodu ile iki türlü yapılabilmektedir.
Aşağıda silme ve batırma metotları anlatılmaktadır.
2.1.3.1. Silme Metodu Kullanılarak Dönüştürücünün Temizlenmesi ve Dezenfekte
Edilmesi










Dönüştürücüyü sistemden ayırın.
Dönüştürücü kılıfını çıkartın.
Her türlü parçacık veya vücut sıvısını temizlemek için yüzeyi yumuşak bir
sabun veya deterjanlı temizleme solüsyonuyla hafifçe nemlendirilmiş, yumuşak
bir bez kullanarak temizleyin.
Solüsyonu yüzeye değil bez parçası üzerine uygulayın.
Suyla durulayın veya suya batırılmış bir bezle silin, sonra kuru bir bezle silin.
Solüsyon gücü ve dezenfektan temas süresi için dezenfektan etiketinin
üzerindeki talimatları izleyerek dönüştürücüyle uyumlu dezenfektan
solüsyonunu karıştırın.
Yüzeyleri dezenfektan solüsyonu ile silin.
Havalandırın veya temiz kumaş parçasıyla kurulayın.
Çatlak, ayrılma veya sıvı sızıntısı olup olmadığını anlamak için dönüştürücü ve
kabloyu inceleyin.
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2.1.3.2. Batırma Metodu Kullanılarak Dönüştürücünün Temizlenmesi ve Dezenfekte
Edilmesi











Dönüştürücüyü sistemden ayırın.
Dönüştürücü kılıfını çıkartın.
Her türlü parçacık veya vücut sıvısını temizlemek için yüzeyi yumuşak bir
sabun veya uyumlu temizleme solüsyonuyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak
bir bez kullanarak temizleyin.
Solüsyonu yüzeye değil bez parçası üzerine uygulayın.
Suyla durulayın veya suya batırılmış bir bezle silin, sonra kuru bir bezle
kurulayın.
Solüsyon gücü ve dezenfektan temas süresi için dezenfektan etiketinin
üzerindeki talimatları izleyerek dönüştürücüyle uyumlu dezenfektan
solüsyonunu karıştırın.
Dönüştürücüyü dezenfeksiyon solüsyonunun içine kablonun dönüştürücüye
girdiği noktadan itibaren 31-46 cm'den daha fazla olmayacak şekilde daldırın.
Dönüştürücünün batırılma süresi için dezenfektan etiketinin üzerindeki
talimatları izleyin.
Dezenfektan etiketinin üzerindeki talimatlara uyarak önceden dezenfektana
batırdığınız noktaya kadar dönüştürücüyü durulayın, sonra havalandırın veya
temiz bir bezle kurulayın.
Çatlak, ayrılma veya sıvı sızıntısı olup olmadığını anlamak için dönüştürücü ve
kabloyu inceleyin.

2.1.4. Dönüştürücü Kablolarının Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi
Dönüştürücü kablosu tavsiye edilen bir silme veya batırma dezenfektanı kullanılarak
dezenfekte edilebilir. Dezenfekte etmeden önce kabloyu dönüştürücü ve sistemin
dezenfektana batırılmayacağından emin olduğunuz şekilde tutun.
2.1.4.1. Silme Metodunu Kullanılarak Dönüştürücü Kablosunun Temizlenmesi ve
Dezenfekte Edilmesi










Dönüştürücüyü sistemden ayırın.
Dönüştürücü kılıfını çıkartın.
Her türlü parçacık veya vücut sıvısını temizlemek için dönüştürücü kablosunu
yumuşak bir sabun veya deterjan temizleme solüsyonuyla hafifçe
nemlendirilmiş, yumuşak bir bez kullanarak temizleyin. Solüsyonu yüzeye değil
bez parçası üzerine uygulayın.
Suyla durulayın veya suya batırılmış bir bezle silin, sonra kuru bir bezle silin.
Solüsyon gücü ve dezenfektan temas süresi için dezenfektan etiketinin
üzerindeki talimatları izleyerek dönüştürücü kablosuyla uyumlu dezenfektan
solüsyonunu karıştırın.
Yüzeyleri dezenfektan solüsyonu ile silin.
Havalandırın veya temiz kumaş parçasıyla kurulayın.
Çatlak, ayrılma veya sıvı sızıntısı olup olmadığını anlamak için dönüştürücü ve
kabloyu inceleyin.
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2.1.4.2. Batırma Metodu Kullanılarak Dönüştürücü Kablosunun Temizlenmesi ve
Dezenfekte Edilmesi










Dönüştürücüyü sistemden ayırın.
Dönüştürücü kılıfını çıkartın.
Her türlü parçacık veya vücut sıvısını temizlemek için dönüştürücü kablosunu
yumuşak bir sabun veya uyumlu temizleme solüsyonuyla hafifçe
nemlendirilmiş, yumuşak bir bez kullanarak temizleyin. Solüsyonu yüzeye değil
bez parçası üzerine uygulayın.
Suyla durulayın veya suya batırılmış bir bezle silin sonra kuru bir bezle silin.
Solüsyon gücü ve dezenfektan temas süresi için dezenfektan etiketinin
üzerindeki talimatları izleyerek dönüştürücü kablosuyla uyumlu dezenfektan
solüsyonunu karıştırın.
Dönüştürücü kablosunu dezenfeksiyon solüsyonuna batırın. Dönüştürücü
kablosunun batırılma süresi için dezenfektan etiketinin üzerindeki talimatları
izleyin.
Dezenfektan etiketinin üzerindeki talimatlara uyarak önceden dezenfektana
batırdığınız noktaya kadar dönüştürücü kablosunu durulayın, sonra havalandırın
veya temiz bir bezle kurulayın.
Çatlak, ayrılma veya sıvı sızıntısı olup olmadığını anlamak için dönüştürücü ve
kabloyu inceleyin.

2.1.5. Akünün Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi





Aküyü sistemden ayırın.
Yumuşak bir sabun veya deterjanlı temizleme çözeltisiyle hafifçe
nemlendirilmiş, yumuşak bir bez kullanarak yüzeyi temizleyin. Solüsyonu
yüzeye değil bez parçası üzerine uygulayın.
Yüzeyleri dezenfektan solüsyonu ile silin. (Terecide türü dezenfektan
kullanılması tavsiye edilir.)
Havalandırın veya temiz kumaş parçasıyla kurulayın.

2.1.6. Ayak Şalterinin Temizlenmesi
Ayak şalterinin hasar görmemesi için sterilize etmeyin. Steril bir ortamda kullanılmak
için tasarlanmamıştır. Temizlik için aşağıdaki işlem basamakları uygulanmalıdır.


Aşındırıcı olmayan bir bezi aşağıdaki ürünlerden biriyle nemlendirin:







İzopropil alkol
Sabun ve su
Cidex
Sodyum Hipoklorit %5.25 (ağartma maddesi), 10:1 oranında seyreltilmiş

Hafif nemli kalana kadar bezi sıkın ve sonra kirli bölgeyi nazikçe ovalayarak
temizleyin.
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2.2. Temizlik Malzemeleri
Temizlik esnasında her yüzey ve parça kendine uyumlu temizlik malzemeleri ile
temizlenmelidir. Uygun olmayan bir temizlik malzemesi kullanımı, temizliği ve
dezenfeksiyonu yapılan malzemeye zarar verebilmektedir. Aşağıda temizlik malzemelerinin
türleri tablo halinde verilmiş olup uyumlu ve uyumlu olmayan malzemeler belirtilmiştir.
Temizlik malzemeleri farklı tipte ve ambalajda bulunabilir (Resim 2.3’te temizlik
malzemelerine ait kutu ve tipler görülmektedir.).

Resim 2.3: Temizlik malzemeleri

Tablo içinde yer alan kısaltmaların anlamı:
A= Sistem ve dönüştürücü temizliğine uygundur.
N= Hayır kullanmayınız.
U= Test edilmemiştir. Kullanmayınız.
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Dezenfeksiyon ve
temizleme solüsyonları

Tür

İçindeki aktif
madde

Sistem
Dönüştürücü yüzeyleri

Asepti Mendilleri

Bez

Propanol

A

A

Bacillocid rasant

Sıvı

Glut./kuat. amonyak

A

N

Banicide (4)

Sıvı

Gluteraldehit

A

N

Betadine

Sıvı

Providone-iyodin

A

N

Cavicide (4)

Sıvı

İzopropil

A

A

Caviwipes

Bez

İzopropanol

N

A

Chlor-Clean

Sıvı

Sodyum
dikloroizosiyanürat

A

N

Cidex 14 (2) (4) (5)

Sıvı

Gluteraldehit

A

A

Cidex OPA (2) (3) (4) (5)

Sıvı

Orto-ftaldehit

A

A

Cidex Plus (2) (4) (5)

Sıvı

Gluteraldehit

A

A

Clorox mendilleri

Bez

İzopropanol

A

N

Control III (4)

Sıvı

Kuat. amonyak

N

A

Coverage sprey (4)

Sprey

Kuat. amonyak

N

N

DentaSept

Sıvı

Kuat. amonyak

N

N

Dentured alcohol

Sıvı

Etanol

N

N

DisCide mendilleri

Bez

İzopropil alkol

A

N

DisOPA

Sıvı

Orto-ftaldehit

A

N

Dispatch (4)

Sprey

NaCl hipoklorit

A

N

End-Bac II

Sıvı

Kuat. amonyak

A

A

Endozime AW Plus

Sıvı

Propanol

A

A

Envirocide (4)

Sıvı

İzopropil

N

A

Enzol
Expose

Temizleyici Etilen glikol
Sıvı
İzopropil

A
A

N
A

Gigasept AF (3)
Gluteraldehyde SDS

Sıvı
Sıvı

A
A

N
A

Hexanios

Sıvı

A

A

Hi Tor Plus

Sıvı

N

N

Hibiclens

Temizleyici Klorheksidin

A

A

Kuat. Amonyak
Gluteraldehit
Poliheksanit/kuat.
amonyak
Klorid

22

Hidrojen peroksit

Sıvı

Hidrojen peroksit

İzopropanol alkol

Sıvı

Kodan tücher

Alkol

A
N

N
N

Sıvı

Propanol

A

N

Kohrsolin ff

Sıvı

Gluteraldehit

Korsolex basic (3)

Sıvı

Gluteraldehit

A
N

N
A

LpHse (4)

Sıvı

O-fenilfenol

A

A

Lysol

Sprey

Etanol

N

N

Lysol IC (4)

Sıvı

O-fenilfenol

Madacide (4)

Sıvı

İzopropanol

A
N

A
N

Matar (4)

Sıvı

O-fenilfenol

MetriCide 14 (2) (4) (5)
MetriCide 28 (2) (4) (5)

Sıvı
Sıvı

Gluteraldehit
Gluteraldehit

A
A
A

N
A
A

MetriZyme

Temizleyici Propilen glikol

A

A

Mikrobak forte

Sıvı

Amonyum klorid

A

A

Mikrozid mendilleri (3)

Bez

Etanol/propanol

A

A

Nuclean

Sprey

Alkol/biguanid

Precise (4)

Sprey

O-fenilfenol

A
N

N
N

Ruthless
Sagrosept mendili

Sprey
Bez

Kuat. amonyak
Propanol

Salvanios pH 7

Sıvı

Kuat. amonyak

N
A
A

A
N
A

Sani-cloth HB
Sani-cloth plus
Sklar (4)

Bez
Bez
Sıvı

Kuat. amonyak
Kuat. amonyak
İzopropanol

N
A
N

N
N
N

Sporicidin (2) (4)

Sıvı

Fenol

A

N

Sporicidin Mendilleri
(2) (4)
Staphene (4)

Bez
Sprey

Fenol
Etanol

AbcoCide 14 (4)

Sıvı

Gluteraldehit

A
A
A

N
N
A

Accel mendilleri

Bez

Hidrojen peroksit

A

A

Accel Plus

Bez

Hidrojen peroksit

N

N

Accel TB
Ağartma maddesi (4)

Bez
Sıvı

Hidrojen peroksit
NaCl hipoklorit

N
A

N
N

Aidal plus

Sıvı

Gluteraldehit

A

N

Alkacide

Sıvı

Gluteraldehit

A

A

Alkazyme

Sıvı

Kuat. Amonyak

A

A
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Aquatabs (1000)

Tablet

Aquatabs (2000)

Tablet

Aquatabs (5000)

Tablet

Anioksit 100

Sıvı

Sodyum
dikloroizosiyanürat
Sodyum
dikloroizosiyanürat
Sodyum
dikloroizosiyanürat
Parasetik asit

Ascend (4)

Sıvı

Asepti-HB

A

A

A

N

N

N

Kuat amonyak

N
A

N
A

Sıvı

Kuat amonyak

A

N

Asepti-steryl

Sprey

Etanol

T-Spray II
TASK 105

Sprey
Sprey

Alkil/klorid
Kuat. amonyak

A
A
A

N
A
A

TBQ (4)
Theracide plus

Sıvı
Sıvı

Alkil
Kuat. amonyak

A
A

N
N

Theracide plus
mendilleri

Bez

Kuat. amonyak

A

A

Tor (4)

Sıvı

Kuat. amonyak

N

N

Transeptic
Tristel
Tristel mendilleri

Temizleyici Alkol
Sıvı
Klorin dioksit
Bez
Klorin dioksit

N
A
N

N
A
A

Vesphene II (4)

Sıvı

Sodyum/ ofenilfenat

A

A

Virex II 256
Virex TB (4)
Wavicide -06 (4)
Steranios

Sıvı
Sıvı
Sıvı

Amonyum klorid
Kuat. amonyak
Gluteraldehit

A
N
A

N
N
N

Sıvı

Gluteraldehit

A

A

Tablo 2.1: Sistem ve dönüştürücülerle uyumlu dezenfektanlar
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz yerdeki ultrason
basamaklarına göre gerçekleştiriniz.
İşlem Basamakları
 Servis el kitabına göre bakım
talimatlarını takip ediniz.
 Alana özel iş güvenliği tedbirlerini
alınız.
 Cihazın bakım etiketini kontrol
ediniz.
 Bakım takvimini kontrol ediniz.
 Cihaz temizlik malzemelerini
hazırlayınız.
 Cihaz enerjisini kesiniz.
 Cihaz kapaklarının açılarak genel
temizliğini yapınız.
 Elektronik kart, fan, hava
filtrelerinin temizliğini yapınız.
 Prop ve soketlerin özel
solüsyonlarla temizliğini yapınız.
 Bakım formunda ilgili yerleri
doldurunuz.

sisteminin

iç

temizliğini

aşağıdaki

işlem

Öneriler
 Güvenliğiniz için cihaz enerjisinin kesilmesine
özen gösteriniz.

 Söküm işlemlerinde servis el kitabındaki işlem
basamaklarını takip ediniz.

 Cihazın kapaklarını açarken zorlamamaya
özen gösteriniz.

 Gerekli kişisel güvenlik önlemlerini almaya
dikkat ediniz.
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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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Değerlendirme Ölçütleri
Servis el kitabına göre bakım talimatlarını kontrol ettiniz mi?
Alana özel iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
Bakım etiketlerini kontrol ettiniz mi?
Bakım takvimlerini kontrol ettiniz mi?
Cihaz için gerekli temizlik maddelerini hazırlayabildiniz mi?
Cihaz enerjisini kesebildiniz mi?
Cihaz kapaklarını açarak genel temizlikleri yapabildiniz mi?
Elektronik kart ve fan filtrelerinin temizliğini yapabildiniz mi?
Prop ve soketlerin temizliğini özel solüsyonlarla yapabildiniz mi?
Bakım formunda ilgili yerleri 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Temizlik işlemleri esnasında aşağıdakilerden hangisi en önce yapılmalıdır?
A)
Monitör temizliği
B)
Sistem enerjisinin kesilmesi
C)
Ayak şalterinin temizliği
D)
Prop temizliği

2.

Transduser (prop) hangi aralıklarla temizlenmelidir?
A)
Her hafta
B)
Her gün
C)
Her kullanım sonunda
D)
Her ay

3.

Aşağıdakilerden hangisi şarj temizleme esnasında transdusere zarar verebilir?
A)
Batırma metodunun kullanılarak temizlenmesi
B)
Silme metodu kullanılarak temizlenmesi
C)
Temizlik esnasında dezenfektan kullanılması
D)
Kullanılan dezenfektanın bağlantı kablosuna girmesi

4.

Aşağıdakilerden hangisi donanım sterilize edilemez?
A)
Transduser
B)
Monitör
C)
Ayak şalteri
D)
Akü
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

5.

Temizleme solüsyonu direkt olarak…………….........üzerine uygulanmamalıdır.

6.

Sistem yüzeyleri………………………………..ile sterilize edilmelidir.

7.

Temizlik maddeleri ………………………….…………göre değişiklik
gösterebilmektedir.

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

Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda cihaz birimlerinin bakımını
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ultrasonik görüntüleyicilerde hangi tür bakımların hangi birimlere yapılması
gerektiğini liste halinde düzenleyerek öğretmeninize teslim ediniz.



Araştırma işlemleri için internet ortamı, servis el kitapları ve medikal
firmalardan faydalanabilirsiniz.

3. ULTRASON BAKIM AŞAMALARI
Resim 3.1’de farklı tip ve modelde ultrason cihazları görülmektedir. Tipler farklı olsa
da genellikle yapılan işlemler birbiriyle büyük benzerlik göstermektedir. Daha küçük tipteki
ultrason cihazlarında masa üstü ultrason cihazlarında mekanik aksam bulunmayabilir, bu
durumda yağlama ihtiyacı az olabilir ya da hiç olmayabilir.
Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi ultrason cihazlarında bakım yapılırken aşağıdaki
işlemler uygulanmaktadır. Bunlar;





Temizleme,
Yağlama,
İşlev kontrolü,
Ayarlar ve kalibrasyonlardır.

Bu işlemler sırasıyla yapılabileceği gibi sistem içindeki ünitelerde sıraya
bakılmaksızın da gerçekleştirilebilir.
Temizleme ve yağlama ile ilgili bilgiler bir önceki öğrenme faaliyetinde anlatılmıştı.
Burada diğer bakım aşamaları anlatılacaktır. Ancak bakım tüm bu işlemleri içermektedir. Bu
yüzden gerekli görülen durumlarda temizlik ve yağlama farklı aşamalarda tekrar edebilir.
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Resim 3.1: Farklı ultrason tipleri

Bakım işlemi gerçekleştirilirken ultrasonik görüntüleyici içindeki tüm ünitelerde
aşağıdaki işlemlere dikkat edilmesi gerekmektedir.






Sistem bütünlüğü kontrolleri
Hareketli ve sabit kısımların bakımları
Ek parça ve aparatların bakımları
Periyodik ölçümler
Bakım kayıtları

3.1. Sistem Bütünlüğünün Kontrolleri
Daha önceki Fonksiyon Testi modülünde de sözünü ettiğimiz gibi ultrason
cihazlarında sistem bütünlüğü cihazın doğru ve güvenilir çalışabilmesi için oldukça
önemlidir. Bu nedenle cihazın periyodik bakımları yapılırken sistem içinde yer alan
ünitelerin birbirleri ile koordineli bir şekilde doğru çalışıp çalışmadıkları kontrol edilmelidir.

3.1.1. Tüm Sistem Bağlantı Kablolarının Kontrolü
Ultrason sisteminin ve donanımlarının bağlantılarını sağlayan kabloların test
cihazlarıyla sağlamlıkları kontrol edilirken aynı zamanda bağlantıların doğruluğu da servis el
kitabındaki bağlantı şemasına göre kontrol edilmelidir. Bu işlemler için daha önceki “Hata
Kodlu Arızalar” modülünü inceleyiniz.

3.1.2. Ultrason Sistemi Yazılımının Kontrolü
Sistem yazılımı kullanıcı ile ultrason sistemi arasındaki kontrolü sağlayan bir
programdır. Diğer donanımlar da bu yazılımla irtibatlı olduğundan yazılımın doğruluğu çok
önemlidir. Dönüştürücü yani transdusere ait ek bir yazılımda bulunmaktadır. Cihazın doğru
görüntüleme yapabilmesi için bu yazılımın doğru yüklenmiş olması da son derece önemlidir.
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Yazılım doğru çalışsa bile güncel bir versiyonuyla yenilenmesi, cihazın ek özelliklerinin
kullanımıyla ilgili kolaylıları da beraberinde getirecektir. Bu işlemler için daha önceki “Hata
Kodlu Arızalar” modülünü inceleyiniz.

3.1.3. Kaydedici Ünitelerin Yazılım Kontrolleri
Kaydedici birimlerinde çalışabilmesi için ultrasonik görüntüleyiciler tarafından
tanınması gerekmektedir. Bu nedenle kaydedici ünitelerle beraber gelen sürücü yazılımları
sistem yazılımına yüklenmelidir. Sürücü yazılımların yüklenmesi esnasında kaydedici
ünitelerin marka ve modeline ait yazılımların yüklenmiş olmasına özen gösterilmelidir.

3.1.4. Kaydedici Ünitelerin Sarf Malzemelerinin Kontrolü
Kaydedici birimler cihaz tarafından elde edilmiş görüntülerin yazıcıya ve disk
birimlerine aktarımı esnasında sarf malzemeleri kullanmaktadır. Bu sarf malzemelerin
durumu hakkında bilgi edinilmeli ve bir sonraki kullanım için uygun olduğuna karar
verilmelidir. Ayrıca kullanılan sarf malzemelerinin cihazların marka ve modellerine
uygunluk kontrolleri yapılmalıdır.

3.1.5. Sistem Dönüştürücüsünün Uygunluğunun ve Sağlamlığının Kontrolleri
Ultrason cihazına bağlanan transduserlerin uygunluğu, sağlıklı bir görüntüleme
açısından önemlidir. Servis el kitabında belirtilen modellerde transduserler kullanılmalıdır.
Transduser ömürlü bir malzeme olduğundan bağlantı kablosu ve soketlerinin sağlamlık
kontrolleri yapılmalıdır. Aşağıdaki resimlerde transduserin sağlamlık kontrolünün yapılacağı
noktalar görülmektedir.

Resim 3.2: Transduser kablo birleşim noktalarındaki yırtıklar
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Resim 3.3: Transduser kablosundaki yırtıklar

Resim 3.4: Transduser koruyucu kılıfındaki çatlaklar
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Resim 3.5: Transduser yüzeyindeki yıpranmalar

3.2. Hareketli ve Sabit Kısımların Bakımları
Sistemde hareketli kısım olarak istasyonu taşıyan tekerlekler ve kaldırma pedalı
bulunmaktadır. Kontroller esnasında bu birimlerin yağlanma durumu ve çalışmasındaki
doğruluk kontrol edilmelidir.
Sabit parçalardan ise kaydedici ünitelerin yerleştirildiği rafların sağlamlığının,
vidaların gevşek olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır. Aşağıda ultrason istasyonunun
sağlamlık kontrollerine ilişkin resimler görülmektedir.

Resim 3.6: Monitör hareket mekanizması
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Resim 3.7: Hareket mekanizmasının kontrolü

Resim 3.8: Monitör taşıyıcı mekanizma kontrolü
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3.3. Periyodik Ölçümler
Ultrason cihazına ait belirli zamanlarda testler ve kalibrasyonlar uygulanmalıdır.
Bunun için periyodik bakım aşamaları incelenmelidir. Daha önce işlediğimiz “Fonksiyon
Testleri” modülünü gözden geçirmelisiniz.

3.4. Bakım Kayıtları
Ultrason cihazının her periyodik bakımı ve bir arıza sonrası bakımı sonucunda bakım
kayıtları tutulmalıdır. Cihaza ait bu kayıtlar incelenerek en son periyodik bakımın ne zaman
yapıldığı veya cihazın ne gibi arızalar verdiği bu kayıtlardan görülebilmektedir. Kayıtların
incelenmesi, bakım esnasında doğru yol izleyebilmemiz açısından önemlidir.
ULTRASON CİHAZI BAKIM BİLGİLERİ
Cihazın Markası:
Modeli:
Seri nu:
Cihaz boyutları:
Kurulduğu tarih:
Yağlama tarihi:
Yağlanan parçalar:
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
Temizliği yapılan parçalar:
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
Genel temizliğinin yapıldığı tarih:
Kalibrasyonun yapıldığı tarih:
ARIZA BÖLÜMÜ
Arızalı bölüm
…………………
…………………
Daha önceki arıza tarihleri ve arızalar:
1…………………………………..
2………………………………….
3…………………………………..
4…………………………………..

Değiştirilen parçalar
……………………..
……………………..

Arıza tarihi:

Üretici firma adres, telefon ve diğer bilgileri:
Ekipman ve iş güvenliği uyarıları:
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Uyarılar
………….
………….

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz yerdeki ultrason sisteminin tüm donanım birimlerinin bakımını
aşağıdaki işlem basamakları ile gerçekleştiriniz.
İşlem Basamakları
Öneriler
 Servis el kitabına göre bakım
 Bakım esnasında tüm donanım
talimatlarını takip ediniz.
bağlantılarının doğruluğunu kontrol ediniz.
 Alana özel iş güvenliği tedbirlerini
 Prop kablolarının birleşim bölgelerini ve
alınız.
soketlerini dikkatlice inceleyiniz.
 Cihazın bakım etiketini kontrol ediniz.  Gerekli kişisel güvenlik önlemlerini almaya
 Kullanıcı bakımlarını kontrol ediniz.
dikkat ediniz.
 Cihazın fiziki durumunu kontrol
ediniz.
 Şebeke gerilimini ve topraklama
bağlantılarını kontrol ediniz.
 Cihaza ait açma kapama anahtarı ve
tuş takımını kontrol ediniz.
 Propların fiziki kontrolünü yapınız.
 Kayıt cihazının fiziki kontrolünü
yapınız.
 Cihaz monitör ve hareket
mekanizmasının kontrolünü yapınız.
 Cihaz tekerleklerinin kontrolünü
yapınız.
 Bakım formunun ilgili yerlerini
doldurunuz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Cihazlarınızın batarya testlerini yapacak devreyi oluşturunuz.

İşlem Basamakları
Öneriler
 Devre üzerinden malzeme listesini  Malzeme listesini çıkartırken muadil elemanları
çıkartınız.
da not ediniz.
 Devrenin baskı devresinin
 Baskı devre çıkartmada asit işlemlerinde gerekli
çıkartınız.
güvenliği alınız.
 Devre şemasına göre devreyi
 Test işleminde farklı bataryalar kullanınız.
oluşturunuz.
 Lehimlerini yapınız.
 Devreyi test ediniz.
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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
Servis el kitabına göre bakım talimatlarını takip ettiniz mi?
Alana özel iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
Cihazın bakım etiketlerini kontrol ettiniz mi?
Kullanıcı bakımlarını kontrol ettiniz mi?
Cihazın genel fiziki durumunu kontrol ettiniz mi?
Şebeke gerilimi bağlantılarını kontrol ettiniz mi?
Sisteme enerji uygulayıp çalışmasını kontrol ettiniz mi?
Açma-kapama anahtarı ve tuş takımını kontrol ettiniz mi?
Propların fiziksel kontrolünü yapabildiniz mi?
Kayıt cihazlarının fiziksel kontrolünü yapabildiniz mi?
Cihazın monitör ve hareket mekanizmasının kontrolünü yapabildiniz
mi?
12. Cihaz tekerleklerinin kontrolünün yapabildiniz mi?
13. Bakım formunun ilgili yerlerini doldurdunuz mu?

Evet Hayır

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi cihaz bakım aşamalarından biri değildir?
A) Temizleme
B) Yağlama
C) Montaj
D) İşlev kontrolleri

2.

Kalibrasyon işlemleri aşağıdakilerden hangisi için yapılabilir?
A) Ayak şalteri
B) Transduser
C) Cihazın hareketli mekanizmaları
D) Güç ünitesi

3.

Aşağıdakilerden hangisi transduser için sağlamlık kontrolü değildir?
A) Bağlantı kablosu ve gövde birleşimlerinin kontrolü
B) Koruyucu muhafaza üzerindeki çatlak kontrolü
C) Transduserin özellik kontrolleri
D) Tarama yüzeyindeki yıpranma kontrolleri
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4.

Ünitelerinin birbirleriyle koordineli çalışmasının
kontrolüne……………………………..denir.

5.

Kablo sağlamlıkları…………………………………….ile kontrol edilmelidir.

6.

Transduserin çalışabilmesi için……………………………yüklenmiş olması gerekir.

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
1.

Ultrasonik görüntüleyicinin periyodik bakımına ait ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Periyodik bakım, her ay yapılmalıdır.
B) Periyodik bakım, her yıl yapılmalıdır.
C) Periyodik bakım, cihazın arıza yaptığı zamanlarda yapılmalıdır.
D) Periyodik bakım, cihazın her parçasının kullanım ömrüne göre yapılmalıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi bakım aşamalarından biri değildir?
A) Temizleme
B) Yağlama
C) Ayar ve kalibrasyon
D) Sisteminin tüm parçalarının değişimi

3.

Temizlik ve bakım esnasında aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?
A) Sistemin enerjisinin kesilmesi
B) Kayıt ünitelerinin bağlantılarının çıkarılması
C) Monitör bağlantılarının sökülmesi
D) Cihaza ait bataryaların çıkarılması

4.

Aşağıdakilerden hangisi fan filtresinin değişim zamanına ait doğru bir ifadedir?
A) 250 saat kullanım sonunda
B) İki yılda bir
C) Her ay
D) 500 saat kullanım sonunda

5.

Dahili ve harici bataryanın değişim zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6 ay
B) 1 yıl
C) 2 yıl
D) Her ay

6.

Aşağıdakilerden hangisi şarj temizleme esnasında transdusere zarar verebilir?
A) Batırma metodunun kullanılarak temizlenmesi
B) Silme metodu kullanılarak temizlenmesi
C) Temizlik esnasında dezenfektan kullanılması
D) Kullanılan dezenfektanın bağlantı kablosuna girmesi

7.

Aşağıdakilerden hangisi donanım sterilize edilemez?
A)
Transduser
B)
Monitör
C)
Ayak şalteri
D)
Akü
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
8.

Temizleme solüsyonu direkt olarak…………….........üzerine uygulanmamalıdır.

9.

Sistem yüzeyleri………………………………..ile sterilize edilmelidir.

10.

Temizlik maddeleri ………………………….…………göre değişiklik
gösterebilmektedir.

11.

Ünitelerinin birbirleriyle koordineli çalışmasının
kontrolüne……………………………..denir.

12.

Kablo sağlamlıkları…………………………………….ile kontrol edilmelidir.

13.

Transduserin çalışabilmesi için……………………………yüklenmiş olması gerekir.

14.

Temizlik esnasında hastaya temas eden yüzeyler…………………… edilmelidir.

15.

Yıpranarak zamanla işlevlerini yerine getiremeyen malzemelere………………denir.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

D
D
A
A
C
dezenfektan
ömürlü malzeme

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

B
C
D
C
yüzeye
kullanılan yüzeye

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

C
B
C
sistem bütünlüğü
test cihazı
sürücü yazılımı
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D
D
A
A
C
D
C
yüzey
dezenfektan
kullanım yerine
sistem bütünlüğü
test cihazı
sürücü yazılımı
dezenfekte
ömürlü malzeme
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


Farklı tip ve markalarda ultrasonik görüntüleyici cihazların servis ve kurulum el
kitapları
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