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AÇIKLAMALAR 
KOD 523EO0205 

ALAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 

DAL/MESLEK Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 

MODÜLÜN ADI Vücut İçi Kameralar 

MODÜLÜN TANIMI 

Endoskopik görüntüleme sistemlerinde ünite çeşitlerini, 

yapılarının kullanım özelliklerini, tamir ve bakımlarını, arıza 

sonrası kontrollerini ve sterilizasyonu kapsayan öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL 
Biyomedikal alan ortak ve endoskopik görüntüleyiciler 

modüllerini başarmış olmak 

YETERLİK Konvansiyonel sistemlerin bakım ve onarımını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile 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) dâhilinde konvansiyonel 

sistemlerin bakım ve onarımını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Endoskopik görüntüleme sisteminin ünitelerini ayırt 

ederek, kullanım özelliklerine ve yapılarına göre 

onarımlarını yapabileceksiniz.  

2. Endoskopik görüntüleme sistemlerin kontrol, arıza ve 

kullanım sonrası tekrar kullanıma hazır hâle getirilmesini 

yapabileceksiniz. 

3. Cihaz üzerinde bakım ve onarım talimatlarını 

uygulayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Tıbbi görüntüleme sistemleri dal atölyesi, 

hastanelerin biyomedikal üniteleri, endoskopi teknik 

servisleri  

Donanım:Endoskopi sistemleri, insüflatörler, irigasyon-

aspirasyon cihazları, lazerler, traşlama cihazları, 

elektrokoterler, sterilizasyon malzemeleri, temizleme 

aparatları, şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el 

kitabı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

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. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Endoskopik görüntüleme sistemlerinin üniteleri olan, irigasyon-aspirasyon cihazları, 

lazerler, elektrokoterler, traşlama cihazları sistemde incelenmesi gereken cihazlardır. 

Özellikle insüflatör ve irigasyon-aspirasyon cihazları için sistemin ayrılmaz bir parçasıdır 

diyebiliriz. 
 

Yapıları ve çalışmaları açısından lazer, taş kırma, elektrokoter gibi cihazlar,  yaşam 

destek ve tedavi cihazları dalının cihaz sınıflamasına bağımsız olarak alınabilir. Endoskopik 

görüntüleyicilerin gelişen teknoloji ile beraber farklı birçok operasyonda kullanılması bu tip 

cihazları da sisteme dâhil etmiştir ve edecektir. 
 

Bu modülü endoskopik görüntüleyiciler modülü ile bir bütün olarak ele aldığınızda 

endoskopi görüntüleme sistemlerinin çerçevesini çizebileceksiniz. 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Endoskopik sistemin ünitelerini ayırt ederek kullanım özelliklerine ve yapılarına göre 

onarımlarını yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Endoskopi sisteminin içindeki üniteleri araştırınız. 
 

1. ENDOSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ 

ÜNİTELERİ 
 

Endoskopi yöntemiyle vücut içine giriş, görüntüleme ve operasyon işlemi yapılır. 

Endoskopi sisteminde vücudun iç kısımlarının görüntülenebilmesi için teleskoplara, 

görüntüyü alacak kamera sistemine, görüntülenen bölgenin aydınlatılması için ışık 

kaynağına (soğuk ışık), görüntü alanında  boşluğa (insüflatör-irigasyon/aspirasyon)ihtiyaç 

vardır. 
 

Hastanın tanısının konması için görüntü alınan dokudan parça alınması (biyopsi) ya da 

dokudaki bir bölgenin yabancı yapılardan temizlenmesi (traşlama) ile hastanın içinde kesi ya 

da dağlama uygulanması yapılabilir (elektrokoter).Bu işlemlerin yapılabilmesi için vücut 

içinde kavite (boşluk) oluşturulması (insüflatör-irigasyon/aspirasyon) gerekebilir. Tüm bu 

işlemlerin endoskopik görüntülemenin parçası olduğu unutulmamalıdır. Sistemin diğer 

cihazları elektrokoter, lazer ve taş kırıcılar sistemle uyumlu olarak üretilmişlerdir.  
 

1.1. İrigasyon-Aspirasyon Cihazları 
 
 

İrigasyon-aspirasyon cihazları vücutta sıvı ile kavite oluşturmak için kullanılır. Cihaz, 

vücuda verilecek sıvının dakikada ne kadar hızla ve basınçla verileceğini, içerdeki sıvının 

dışarıya tahliyesini ve tahliye basıncını ayarlar. 
 

Vücut içindeki basıncın dengede tutulması önemlidir. Sıvı basınç değişimleri, 

irigasyon-aspirasyon cihazından vücuda gönderilen vücuttan  irigasyon-aspirasyon cihazına 

gelen sıvının miktar ve basıncı ilgili sensörlerle ölçülür. Cihaz bu ölçümlere göre vücuda 

gönderilen ve vücuttan gelen sıvıların  basıncını ve akış hızlarını ayrı ayrı belirler.  
 

İrrigasyon-----Vermek 

Aspirasyon----Çekmek 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Tablo 1.1: İrigasyon-aspirasyon cihaz örneği ve cihaz kısımları  
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1.1.1. Sıvı Hareket ve Miktarları Ölçmede Kullanılan Birimler 
 

 İrrigasyon basıncı xxx mmHg (xxx Bar)  

 Emme basıncı xxx mmHg (xxx Bar) 

 İrrigasyon kapasitesi xxx ml/dk. 

 Aspirasyon kapasitesi xxx ml/dk. 

  

A-Cihazın açılması B-Kart ve bağlantılarının kontrolü 

  

C-İç görünüş Motor ve sensörlerin sıvıdan etkilenmesi 

    

İçine sıvı almış temizliği yapılmamış Membran yırtıldığı için sensör arızası 

Resim 1.1: İrigasyon-aspirasyon cihaz arıza durumu ve iç görünüşü 
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1.1.2. Peristaltik Pompa 
 

Cihazın en önemli parçası peristaltik pompadır. Pompa, mekanik bir aygıttır. Pompa, 

sıvı akışını düşük basınçtan yüksek basınca çıkarır. Peristaltik pompa; step motor, sürücü 

ünitesi, mikro kontrol ünitesi, lastik hortum ve sıkıştırma tekerleklerinden oluşur. Peristaltik 

pompanın en basit çalışma şekli motor miline bağlı hareketli yuvarlak tekerleklerin, motor 

tarafından belirlenen hızlarda döndürülerek hortumun sıkıştırılması ve sıvının transferi 

yöntemine dayanır. 
 

Peristaltik pompa, sıvı akış hızının, basıncının zamana bağlı olarak ayarlanmasını 

sağlar. Peristaltik pompanın mekanik aksamlarının  sıvı ile teması yoktur. 

 

Şekil 1.1: Peristaltik pompa 

Peristaltik pompada kullanılan tüp seti teknik özellikleri önemlidir. Peristaltik 

pompaya takılacak tüpün iç çapı, dış çapı ve esnekliği birim zamanda sıvının ne kadar 

hacim, hız ve basınçla transfer edileceğini belirler. Sistemin sağlıklı çalışabilmesi için 

peristaltik pompa tüpleri seçiminde, üretici firma tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.  
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A-Tüp seti B-Hassas membran yüzey C-Peristaltik pompaya takılan 

kısım 

  

D-Sol bağlantı noktasında tıkaç görevi gören kısmın içte bulunması 

Resim 1.2: Tüp seti ve şişe bağlantıları 

Tüp setindeki sensör noktasına membran takılır. Her çalışmadan sonra membranın 

değiştirilmesi gerekir. Değiştirilmeyen membran,  birkaç kullanımdan sonra yırtılır ve  

transdüserde arızaya sebep olur. 
 

Tüp setinin düzgün bağlanmaması hasar nedenidir. Şişe üstündeki uçların ters 

takılması, sıvı çekme işlemi sırasında cihaza sıvı kaçmasına neden olur. (Resim1.2) 
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Şekil 1.2: İrrigasyon –aspirasyon örnek blok diyagramı  
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Resim 1.3: İrrigasyon aspirasyon cihazları tüp ve şişe bağlantıları  

1.2. İnsüflatör 
 

İnsüflatör cihazları ile gaz akış, basınç, zaman  kontrolü yapılarak vücut içerisinde  

kavite oluşturulur. Cihazla aşağıdaki parametrelerin kontrolü yapılır: 
 

 İç basınç 

 Dakikadaki gaz akış miktarı 

 Toplam uygulanacak gaz miktarı 

 

Resim 1.4:İnsüflatör 

Uyarı-ikazlar, İnsüflatöre bağlı tüplerde gaz bittiğinde, vücuda uygulanan ayarlanmış 

gaz akış, basınç değerlerinin dışında farklı gaz akış ve basınç değeri uygulandığında sesli, 

ışıklı, göstergeli uyarı  vermelidir.  
 

Bakım, insüflatörde sensör arızaları fazla olur. Basınç ve akış sensörlerinin düzenli 

kontrol ve bakımları yapılmalıdır. Regülasyon yapan kısımlardaki membranların zamanla 

değişmesi gereklidir. 
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1.2.1. CO2 İnsuflatör Teknik Şartname Örneği 
 

 Cihaz 220 Volt 50 Hz şehir şebeke sistemi ile çalışmalı, ön panelde ana açma 

kapama şalteri olmalı ve cihaz açıldığında power led göstergesi yanmalıdır. 

 Cihaz elektronik ve dijital göstergeli olmalı, bu göstergeler sayesinde çalışma 

basıncı, hastaya verilen insuflasyon oranı ve hacmi cihaz üzerinden 

okunabilmelidir.  

 Cihaz üzerindeki arıza göstergesi sayesinde cihazda herhangi bir problem 

olduğunda kullanıcıyı uyarmalı ve ilgili arıza butonu yanmalıdır. Hem merkezi 

sistem hem de normal bir gaz tüpüyle çalışabilmelidir. 

   

Resim 1.5: CO2 tüpleri 

 Cihazın ön panelinde çalışma basıncını gösteren ışıklı ledler olmalı, gelen gaz 

basıncı istenilenin seviyenin altına düştüğünde ışıklı ve sesli olarak kullanıcıyı 

ikaz etmelidir. 

 Cihaz üzerindeki bir gösterge sayesinde tüp içerisinde kalan CO2 miktarını 

yaklaşık olarak göstermelidir.  

 Karın içi basıncı 0-30 mmHg civa basıncı aralığında ayarlanabilmeli, abdominal 

basınç ayarı 15 mmHg üstüne kontrollü bir şekilde çıkmalı ve bu çıkışı kontrol 

eden bir emniyet butonu olmalıdır. Gerçekleşen gaz basıncı dijital göstergeden 

okunmalıdır, abdominal basınç istenen değerlere ulaştığında gaz akışı otomatik 

olarak durmalı, bu değer aşağıya düştüğünde gaz akışı yeniden otomatik olarak 

başlamalıdır. 

 Gaz akışı 3 kademeli ve sırasıyla 1.2 l/dk., 2.6 l/dk. ve 25.0 l/dk. olmalı, bu gaz 

akışları dijital göstergelerden görülmelidir. 

 Cihaz ısıtmalı sisteme haiz olmalıdır. Hastaya verilen gazı otomatik olarak 

37C’ye kadar ısıtmalı, böylece operasyon sonrası sıkça karşılaşılan hipotermia 

riskini ortadan kaldırmalıdır. Cihaz üzerindeki bir gösterge sayesinde cihazın 

ısıtma yapıp yapmadığı görülebilmelidir. 

 Cihaz SAPC sistemi sayesinde aşırı intra-abdominal basıncını önlemelidir. 

 Aşırı gaz oluşan ortamda gaz embolizm riskini ortadan kaldıran 5-8 l/dk. 

otomatik gaz deşarjı bulunmalıdır.    
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Aşağıdaki malzemeler cihazla birlikte verilmelidir: 
 

 1 adet elektrik kablosu 

 1 adet en az 55 cm uzunluğunda yüksek basınç hortumu  

 CO2 filtresi içeren disposable tüp seti (10’lu pakette) 

 En az 2 m uzunluğunda reusable silikon tüp  

 Disposable CO2 filtresi (25’li pakette) 

 1 adet üniversal anahtar 

 1 adet en az 5 l‘lik  boş CO2 yüksek basınç tüpü  
 

1.3. Traşlama Cihazları 

 

Resim 1.6: Örnek bir traşlama cihazı  

Traşlama cihazları, vücut içinde bulunan organların sağlıklı çalışmasına engel olan, 

özelliğini değiştirmiş dokuları vücuttan temizlemek için kullanılır. Kullanım yerlerine göre 

isimlendirilir.  

  

Resim1.7: Traşlama cihazının aksamlarının takılması 
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Resim 1.8: Tüp seti bağlantılarının yapılması 

 

Resim 1.9:Peristaltik pompanın hazırlanması 

 

Resim 1.10:Tüp setinin peristaltik pompaya takılması 

 

Resim 1.11:Tüp set uçlarının hazırlığı 

 

Resim 1.12: İşlemler öncesi irrigasyon pompa kontrolünün yapılması 
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Şekil 1.3: Traşlama cihazı örnek blok diyagramı 

1.4. Elektrokoter Cihazları 

 

Resim 1.13: Elektrokoter cihazı ve parçaları 

Elektrokoterler, cerrahi girişimler için kesme ve dağlama işlemlerini yapmamızı 

sağlayan yüksek frekansla çalışan cihazlardır. 
 

Elektrokoterin tarihsel gelişimine bakılarsa 1889 yılında THOMPSON ve 1891’de 

D’ARSONVAL, insan vücudundan geçen yüksek frekanslı akımların, hasta uyarımlarına ve 

şoka neden olmadan dokularda ısı üretebildiğini gösterdiler. 1928’de CUSHİNG ve BOVİE, 

beyin tümörlerinin kansız bir şekilde çıkarılıp alınması amacıyla kendi yaptıkları 

elektrokoter aygıtını kullandılar(Resim 1.14) 
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Resim 1.14: 1928 ilk elektrokoter uygulanan hasta ve 1932’de CUSHİNG operasyonda 

elektrokoter kullanılması (Fotoğraf Walter W. Boyd) 

Elektrokoterler, RF osilatöründe oluşturduğu sinyali, elektrot aracılığı ile hastaya 

aktarır, vücut üzerinde belirlenen noktadan geçen akım ısı etkisi oluşturur. Bu etki, elektrot 

ucunun biçimi, geçen akımın dalga şekli ve vücuttan geçiş süresi ile ayarlanır. Vücutta 

istenilen etkiler kesme ve dağlamadır. 
 

 Kesme: Kesme işlemi için kullanılan elektrotun yüzeyi küçük ve uç alanı 

dardır. Bu nedenle elektrot vücuda dokunduğu zaman elektrik çok büyük bir 

akım yoğunluğu ile akar, yakındaki doku hızla ve şiddetle ısınır. Düzgün sinüs 

biçimli elektrik akımı kesme etkisi oluşur.  

 Dağlama: Kesme sırasında elektrodun yakınında bulunan hücre özsuları hızla 

uçar. Doku elektrottan uzaklaşır ve ısısı, içerdiği proteinlerin yapısını bozacak 

kadar yüksek kalmaz. Kanamayı durdurmak için doku proteinlerinin yapısını 

bozmak ve dokuyu sertleştirmek iki yolla başarılır: Kurutma ve elektrikle 

yakma  
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Şekil 1.4: Basit elektrokoter blok diyagram 

Elektrokoter cihazları monopolar ve bipolar olarak imal edilir.  
 

Monopolar elektrotlu elektrokoter, hasta ile hastanın yattığı ameliyat masası arasına 

hasta plakası konur. Operasyon esnasında elektrokoterden elde edilen yüksek frekans, 

elektrot ucu vasıtasıyla hastaya, hastadan hasta plakasına, hasta plakasından tekrar 

elektrokoter cihazına aktarılır. 
 

Bipolar elektrotlu elektrokoter, monopolar elektrotlu elektrokoterden farkı, elektrotla 

dokuya uygulanan yüksek frekanslı akımın, temas noktasından sonra sinyalin farklı bir 

elektrot yardımı ile elektrokotere aktarılmasıdır. 

 

Şekil 1.5a: Monopolar operasyon tekniği  b:Bipolar operasyon tekniği 

Monopolar elektrokoterde kullanılan hasta plakaları, uygun büyüklükte seçilmeli ve 

doğru konumlanmalıdır. (Şekil 1.6 ) 

 

Şekil 1.6: Hasta plakasının (NE) konumu 
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Elektrokoter cihazları, hasta plakasında kopukluk ya da yanlış konumlama var ise 

weston köprüsü yöntemi ile direnç kontrolü yapılır. Şayet hasta plakasında kopukluk ya da 

yanlış konumlama var ise elektrokoter cihazı dışarıya sesli, görüntülü uyarı verir. 
 

Örnek bir cihaza ait dış görünüş ve kısımlarının açıklamaları Tablo 1.2 ‘de verilmiştir. 

Aynı cihaza ait temel blok diyagram Şekil 1.7’de incelenebilir. 

 

 

 

Tablo 1.2: Örnek elektrokoter cihazı ve kısımları  
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Şekil 1.7: Örnek elektrokoter blok diyagramı 
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1.4.1. Elektrokoter Cihazının Kontrolleri 
 

Elektrokoter cihazlarının teknik kontrollerinde, cihazın üretici firmasının önerdiği 

kontrol aşamaları takip edilmelidir.  
 

 Fiziksel kontroller: Hasta ile kullanılan elektrikli cihazlarda başlangıçta bir 

takım basit ölçme ve gözlemlerin yapılması gerekir. Muhafaza, taşıma 

kutusunun, şasinin, besleme kablosunun, fişlerin, kontrol anahtarlarının, ayar 

düğmelerinin genel durumu gözden geçirilmeli ve bir hasar olup olmadığı 

anlaşılmalıdır. Bu kontrollerde sigortalar ve devre kesiciler en başta kontrol 

edilmesi gerekenlerdir. Şasi üzerindeki toprak noktası ile fişin toprak hattı 

arasında sıfır direnç olduğu görülmelidir. Işıklı, göstergeli ve sesli  uyarı ikaz 

sinyallerinin normal çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 

   

Resim 1.15:Elektriksel bağlantıların kontrolü 

 Elektrot ve kablolar: Elektrotların ve kabloların her sterilizasyondan sonra 

kontrol edilmeleri gerekir. Hasta plakasının yüzeyinin düzgün olması 

gerekmektedir. Hasta plakasındaki eziklik, kırılma ve çukurlar yanmalara yol 

açabilir. Ayrıca kullanılan jelin iletken tipte olması gerekmektedir. Genellikle 

bu konuda gereken titizlik gösterilmemekte ve jelsiz olarak hasta plakası 

kullanılmaktadır. 

   

Resim1.16-a: Monopolar koter kablosu, b:bipolar koter kablosu,      c:hasta plakası 

 

 Hasta plakası (NE) topraklanma derecesi kontrolü: Hasta plakası ile toprak 

arasındaki direnç uygun değerlerde olmalıdır yani izole çıkışı olan cihazlarda 

hasta plakası ile toprak arasında yüksek bir direnç görülmelidir. Hasta plakası 

çıkışı bazı cihazlarda bir kondansatör ile toprağa bağlıdır. Bu durumda yine 

yüksek bir direnç okunması gerekmektedir. Hasta plakasının direkt olarak 

toprak seviyesinde olduğu cihazlarda ise hasta plakası ile toprak arasında 1 

’dan daha küçük değerler okunması gerekir. 

 Hasta devresinin tamamlandığını gösteren devrelerin kontrolü: 
Elektrokoter üzerindeki hasta devresinin tamamlanmadığını ikaz eden sistemin 

çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerekir. Hasta plakasının kabloları 
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elektrokoterden ayrılırsa ışıklı ve sesli ikazın çalışıp çalışmadığı kontrol 

edilebilir. Kablolardan birinin sistemden ayrılması durumunda ses ve ışık ile 

toprak devresinin tamamlanmadığı ikaz edilmeli, elektrokoterin RF çıkış sinyali 

elektrokoter tarafından otomatik olarak kesilmelidir. 

   

Resim 1.17:Elektrot bağlantılarının kontrolü 

 Çıkış izolasyonu: Çıkışları toprağa göre referans alınmadan yapılmış olan 

cihazlar için çıkış izolasyonunu ölçmek önemlidir. Üreticinin belirli bir değer 

vermediği durumlarda, aktif elektrot ile hasta plakası arasına 200 ila 300 ohm 

arasında bir direnç, yükün yerine konabilir. Aktif elektrot ile toprak arasında, 

hasta plakası ile toprak arasında direnç ölçülmelidir. Bu dirençler 10 M’dan 

büyük olmalıdır. Ölçülen dirençler DC dirençlerdir. Cihazın bütün modlarında 

bu ölçümler tekrar yapılmalıdır. 

 İki elektrot arasındaki DC direnç: Sinir-kas uyarımını en aza indirmek için 

aktif elektrot ve hasta plakası arasındaki DC direncinin 2 M’dan büyük olması 

gerekmektedir. Aynı şartlar, bipolar çıkışlı cihazlar için iki aktif terminal 

arasında da geçerlidir. Seri kapasite en az 5000 pF olmalıdır. 

 Kaçak akımların ölçülmesi 

 Düşük frekans kaçak akımlarının ölçülmesi: Şekil 1.8’deki düzenek 

hazırlanır. Cihaz çalışırken cihazın kutusu ile prizin toprak hattı 

arasındaki DC akım ölçülür. Bu akımın 100 A’den daha az olması 

gerekmektedir. 

 

Şekil 1.8: Düşük frekans akımlarının ölçülmesi 

 Yüksek frekans kaçak akımları: Yüksek frekans kaçak akımlarının 

ölçülmesi için farklı test yöntemlerinin uygulanması gerekir. 
 

1. Test: Şekil 1.9’daki devre kurulmalıdır. Aktif elektrot ile hasta plakası arasına 400 

wattlık endüktif olmayan bir direnç, yük olarak bağlanmalıdır. Cihazın 
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terminallerine, üretici firma tarafından verilen veya tavsiye edilen kablolar takılı 

olmalı ve cihaz her çalışma modunda maksimum güç ile çalıştırılmalıdır. Hasta 

plakası ile toprak arasında cihaz çalışırken ölçülen yüksek frekans (HF) akım 150 

mA’den küçük olmalıdır. 

 

Şekil 1.9: Yüksek frekans kaçak akım ölçümü (Test 1) 

2. Test: Şekil 1.10’daki devre kurulmalıdır. Cihazın terminallerine üretici firma 

tarafından verilen veya tavsiye edilen kablolar takılı olmalıdır. Aktif elektrot ile 

koruyucu toprak terminali arasına 200 ’luk yük direnci bağlı iken hasta plakası 

ile yer toprağı arasında ölçümler alınmalıdır. Ölçülen akım 150 mA’den az 

olmalıdır. 

 

Şekil 1.10: Yüksek frekans kaçak akımı ölçülmesi (Test 2) 

3. Test: Şekil 1.11’deki devre kurulmalıdır. Düzenek, test 1’deki gibi kurulacak 

fakat çıkışlarda yük bulunmayacaktır. Hem aktif elektrot hem de hasta plakası ile 

yer toprağı arasındaki akım ölçülmelidir. Ölçülen akım 150 mA’den az olmalıdır. 
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Şekil 1.11: Yalıtılmış bağlantılı çıkışlar için (Test 3), yüksek frekans kaçak akımı ölçülmesi  

 Çıkış gücü ölçülmesi: Aktif elektrot ile hasta plakası arasına bir yük direnci 

bağlı iken güç ölçümleri alınmalıdır. Bu ölçümler cihaz üzerinde belirtilen 

maksimum gücün % 10'undan daha fazla sapmamalıdır. Diğer güç seçenekleri 

konumlarında da bu sapma % 20’den daha fazla olmamalıdır.  
 

Güç ölçümlerini yapabilmek için Şekil 1.12’deki devre kurulmalıdır. Çıkış gücü 

değişik değerlerdeki endüktif olmayan yük dirençleri kullanılmalıdır. Formül 

1.1’de V yerine, gerçek değer olarak voltmetrede okunan değer konmalıdır. 

 

Şekil 1.12: Elektro cerrahi kesicinin çıkış gücü ölçümü 

RC

V
p

2

  (1.1) 

 

Elektrokoter cihazlarının yüksek frekans ve anahtarlamalı güç kaynağı kısımlarında 

arızalara sık rastlanır. Bakım, onarımda öncelikle bakılması gerekli kısımlar, hasta plakaları 
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ve kabloları, aktif elektrotlar ve kabloları ile sigortalar, ayrıca programlı elektrokoter 

cihazlarında yazılım kontrolü yapılmalıdır. 
 

Elektrokoter cihazının en temel konuları yukarıda anlatılmıştır. Aşağıda ise yüksek 

frekanslı bipolar-monopolar elektrokoterin teknik şartname örneği görülmektedir. 
 

Yüksek Frekanslı Bipolar - Monopolar Elektrokoter Teknik Şartname Örneği  
 

 Teklif edilen cihaz Genel Cerrahi (Laparoskopi), Üroloji(TUR), jinekoloji, 

ortopedi (artroskopi), KBB, beyin cerrahi, kardiyoloji, açık kalp ameliyatları ve 

mikro cerrahi alanlarında kullanıma uygun olmalıdır. 
 

 Cihaz 200-240 VAC, 50 / 60 Hz şehir cereyanında çalışmalı ve cihaz frekansı 

447 kHz ( 10 kHz ) olmalıdır. 
 

 Elektrokoter ünitesi çok amaçlı, kullanımı kolay ve mikro işlemci kontrollü 

olmalıdır. 
 

 Cihaz, monopolar kesme ve koagülasyon, bipolar kesme ve koagülasyon, sprey 

koagülasyon,  dessikasyon ve fulgurasyon yapabilme ve su altında çalışma 

(TUR) özelliklerine sahip olmalıdır. 
 

 İstenildiği takdirde argon plazma ünitesine bağlamak sureti ile argon plazma 

koagülasyon ve kesme özelliklerine haiz olmalıdır. 
 

 Kontrol tuşları ön panelde bulunmalı, seçilen modun çıkış gücü ve 

programlanabilen aktivasyon gecikme süresi renkli LCD ekranda 

görülebilmelidir. 
 

 Cihaz her açıldığında otomatik olarak kendi kendini test etmelidir. Herhangi bir 

hata olduğu zaman, sesli olarak ve cihazın ön panelinde bulunan göstergeler 

yardımı ile yazılı hata mesajı vererek kullanıcıyı uyarmalıdır. 
 

 Cihazda monopolar otomatik kesme, monopolar soft, kontak ve sprey 

koagülasyon ve bipolar koagülasyonun yanı sıra iki değişik monopolar microcut 

kesme ve yine iki değişik bipolar kesme özellikleri bulunmalıdır. 
 

 Cihazda iki monopolar ve en az iki bipolar olmak üzere toplam dört çıkış 

bulunmalıdır. 
 

 Cihaz renkli bilgi görüntüleme sistemine (CIDS) ve renkli LCD ekrana sahip 

olmalı ve aktif uygulamalar geliştirilmiş kontrast sayesinde kolayca 

algılanabilmelidir. 
 

 Cihazda en az 14 ayrı hafıza sistemi bulunmalı, her ayrı hafıza cerrahın isteğine 

göre isimlendirilebilmeli ve cihaz üzerindeki dokunmatik tuşlardan kontrol 

edilebilmelidir. 
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 Cihaz kapatıldığında son kullanım değerlerini kaydedebilmelidir, böylece tekrar 

açıldığında cerrah bıraktığı değerlerle çalışmaya devam edebilmelidir. 
 

 Cihazda hiçbir manuel ayar düğmesi bulunmamalı, cihazın tüm fonksiyonları 

dokunmatik tuşlar yardımıyla kontrol edilebilmelidir. 
 

 Cihaza bir adet çift butonlu ayak pedalı bağlanabilmeli ve aynı pedalla 

monopolar ve bipolar modlar aktive edilebilmelidir. 
 

 Koagülasyon modunda pedala basma şiddeti ile hastaya verilen koagülasyon 

güç miktarı kontrol edilebilmelidir.  
 

 Çiftli ayak pedalının her bir pedalı farklı çıkışların kesme ve koagülasyon 

fonksiyonlarını ayrı ayrı kontrol edebilmelidir. 
 

 Cihazın autostart ve autostop modları bulunmalıdır. 
 

 Elektrokoter cihazı mikro işlemcisi sayesinde yağ, kas, sinir dokusu gibi farklı 

dokuları ortaya çıkan empedans farklılıkları ile tanımalı, kesme veya 

koagülasyon işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan komşu dokularda 

minimal nekroza yol açacak ideal enerji düzeyini otomatik olarak belirlemelidir. 
 

 Kesme işleminin kalitesi, en az 3 ayrı koagülasyon etkisi ile seçilebilmeli yani 

kesilen dokunun her iki yanında oluşan koagülasyon alanlarının derinliği 3 ayrı 

kademede belirlenebilmelidir. 
 

 Monopolar kesme, koagülasyon, bipolar koagülasyon işlemleri sırasında 

hastaya verilen güç miktarı ayarlanabilmeli ve işlem sırasında bu değerler LCD 

ekranından rahatlıkla okunabilmelidir. 
 

 Kıvılcım şiddeti mikro işlemci sayesinde otomatik ayarlanabilmeli ve bu sayede 

elektrot şeklinden bağımsız olarak minimum güçte kesim yapılabilmelidir. 
 

 Cihaz saf kesme modunda çıkış değeri en az 300 Watt (500 ohm empedansta), 

bipolar kesme modunda en az 100 Watt (600 ohm empedansta), monopolar 

kontak koagülsayon modunda en az 120 Watt ( 500 ohm empedansta ), bipolar 

koagülasyon modunda en az 100 Watt ( 100 ohm empedansta )  olmalıdır. 

Ayrıca microcut modunda 300 Watt (500 ohm empedansta ) kesim 

yapabilmelidir. 
 

 Elektrokoter cihazı hasta plakası ile koter arasındaki bağlantının güvenilirliğini 

nötral elektrodun hastaya doğru yönden bağlanıp bağlanmadığını ve hasta ile 

temas  eden yüzeyinin yeterli olup olmadığını sürekli olarak denetlemeli, 

sakıncalı bir durum ortaya çıkması hâlinde ışıklı ve sesli uyarıda bulunup 

kendiliğinden enerji çıkışını durdurarak saptanan hatayı ilgili kod numarası ile 

LCD ekranda belirtmelidir. 
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 Hasta plakası sökülmeden hastaya defibrilasyon şoku uygulanabilmelidir. Böyle 

bir şok uygulandığında elektrokoter bağlantısından kaynaklanan hiçbir yan etki 

ortaya çıkmamalıdır. 
 

 Hasta üzerinde istenmeyen yanmaları önlemek amacıyla cihaz izole çıkışlı 

olmalıdır. 
 

 Cihazda hata ve aktivasyon bilgilerini izleme sistemi olmalı, görülen hatalar ve 

kullanılan değerler otomatik olarak cihaz hafızasına kaydedilebilmeli ve 

istenildiği takdirde ekrandan görülebilmelidir. 
 

 Cihazda kullanıcının arzusuna göre ses ayarı yapılabilmelidir. Böylelikle 

ameliyathane ortamındaki benzer uyarı sinyaline sahip cihazlar ile karışması 

önlenmelidir. 
 

 Cihaz ile birlikte verilen tüm aksesuarlar 134 ºC’de steril edilebilmeli ve 95 

ºC’de yıkama makinesinde temizlenebilmelidir. 
 

 Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir: 
 

 Nötr elektrod 13x16 cm ebadında 

 Nötr elektrod bağlantı kablosu silikondan mamul 3,5 m 

 Çiftli ayak pedalı 4 metre kablosu ile birlikte 

 Cihaz ana giriş kablosu 

 Reusable çift butonlu monopolar elcek elektrotlar için 

 Reusable monopolar elcek kablosu 3,5 m 

 Elektrod kutusu 12 elektroduyla birlikte 

 Monopolar elektrod kablosu 3,5 m 

 Reusable bipolar forseps kablosu 3,5 m 

 Bipolar forseps sivri uçlu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Atölyenizde bulunan bir elektrokoter cihazındaki düşük frekanstaki kaçak akımları 

ölçünüz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Şekildeki düzeneği kurunuz. 
 Gerekli kişisel güvenlik 

önlemlerinizi alınız. 

 Cihaz bağlantılarının doğruluğunu kontrol 

ediniz. 

 Devre düzeneğini tamamlayıp 

kontrol ettikten sonra enerji veriniz. 

 Cihaz çalışırken cihaz kutusu ile prizin 

toprak hattı arasındaki DC akımı ölçünüz. 
 

 Akımın değerini kaydediniz.  
 

 

 

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 

1. Şekildeki düzeneği kurabildiniz mi?   

2. Cihaz bağlantılarının doğruluğunu kontrol edebildiniz mi?   

3. 
Cihaz çalışırken cihaz kutusu ile prizin toprak hattı arasındaki DC 

akımı ölçebildiniz mi? 
  

4. Akımın değerini kaydedebildiniz mi?   
 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMALI TEST 
 

 

 

İrrigasyon aspirasyon cihazı  bakım, onarım, kalibrasyon uygulaması için aşağıdaki 

işlem basamaklarını uygulayınız. 
 

Sıra 

Nu. 
İşlem Basamakları Öğrenci Değerlendirmesi 

1 İrrigasyon aspirasyon cihazı teknik servis el 

kitapçığını kullanınız. 5 Puan 

 

2 İşlem basamaklarının öncesinde ve sonrasında 

dijital kayıtlarınızı  alınız (video,fotoğraf vb.). 6 Puan 

 

3 Mikrobiyolojik riske karşı güvenlik önlemlerini 

alınız. 5 Puan 

 

4 İrrigasyon aspirasyon cihazını mikrobiyolojik 

riske karşı dezenfekte ediniz. 5 Puan 

 

5 İrrigasyon aspirasyon cihazının elektriksel 

kontrollerini yapınız. 5 Puan 

 

6 İrrigasyon aspirasyon cihazını kurallara uygun 

olarak demonte ediniz. 5 Puan 

 

7 Elektronik kartı kontrol edip, bakımını yapınız. 5 Puan  

8 Mekanik aksamı kontrol edip, bakımını yapınız. 5 Puan  

9 Sensör membranının sağlamlığını kontrol edip, 

bakımını yapınız. 5 Puan 

 

10 Sensörlerin sağlamlık kontrolünü yapınız. 5 Puan  

11 Elektrik motorlarını çalıştırınız.  5 Puan  

12 İrrigasyon aspirasyon cihazını monte ediniz. 5 Puan  

13 Peristaltik pompayı monte ediniz. 5 Puan  

14 Tüp ve şişe bağlantılarını yapınız. 5 Puan  

15 İrrigasyon aspirasyon cihazını çalıştırınız. 5 Puan  

16 irrigasyon pompa kontrolünü ekrandan yapınız. 5 Puan  

17 Bakım, onarım ve kalibrasyonla ilgili formları 

doldurunuz . 8 Puan 

 

18 İrrigasyon aspirasyon cihazını ve aksesuarlarını 

hijyen kurallarına uygun paketleyiniz. 6 Puan 

 

19 Kişisel hijyen kurallarını uygulayınız. 5 Puan  
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UYGULAMALI TEST 
 

 

İnsüflatör cihazı  bakım, onarım, kalibrasyon uygulaması için aşağıdaki işlem 

basamaklarını  uygulayınız. 
 

Sıra 

Nu. 
İşlem Basamakları Öğrenci Değerlendirmesi 

1 İnsüflatör cihazının teknik servis el kitapçığını 

kullanınız. 5 Puan 

 

2 İşlem basamaklarının öncesinde ve sonrasında 

dijital kayıtlarınızı  alınız (video,fotoğraf v.b.). 5 Puan 

 

3 Mikrobiyolojik riske karşı güvenlik önlemlerinizi 

alınız. 5 Puan 

 

4 İnsüflatör cihazını mikrobiyolojik riske karşı 

dezenfekte ediniz. 5 Puan 

 

5 İnsüflatör cihazının elektriksel kontrollerini 

yapınız. 4 Puan 

 

6 İnsüflatör cihazını kurallara uygun olarak 

demonte ediniz. 4 Puan 

 

7 Elektronik kartı kontrol edip, bakımını yapınız. 5 Puan  

8 Membranların sağlamlığını kontrol edip, bakımını 

yapınız. 5 Puan 

 

9 Sensörlerin sağlamlık kontrolünü yapınız. 5 Puan  

10 İnsüflatör cihazını monte ediniz. 5 Puan  

11 İnsüflatör cihazını çalıştırınız. 4 Puan  

12 İnsüflatör cihazına gelen gaz miktarını 

monitörden kontrol ediniz 5 Puan 

 

13 Tüp içerisindeki gaz miktarını insüflatör cihazı 

üzerinden kontrol ediniz. 5 Puan 

 

14 İnsüflatör cihazından uygulanan gaz basıncı 

abdominal basınç seviyesinin üstünde veya altında 

olduğunda insüflatör cihazın doğru çalışmasını 

sağlayınız. 5 Puan 

 

15 İnsüflatör cihazına farklı gaz akış ve basınç 

değerleri uygulayarak insüflatör cihazının doğru 

çalışmasını sağlayınız. 5 Puan 

 

16 İnsüflatör cihazının hipotermial olayına karşı 

önlem almasını sağlayınız. 5 Puan 

 

17 Gaz embolizm riskine karşı insüflatör cihazını test 

edin ve doğru çalışmasını sağlayınız. 5 Puan 

 

18 Bakım, onarım ve kalibrasyonla ilgili formları 

doldurunuz. 7 Puan 

 

19 İnsüflatör cihazını ve aksesuarlarını hijyen 

kurallarına uygun paketleyiniz. 6 Puan 

 

20 Kişisel hijyen kurallarını uygulayınız. 5 Puan  
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UYGULAMALI TEST 
 

Elektrokotter cihazı  bakım, onarım, kalibrasyon uygulaması için aşağıdaki işlem 

basamaklarını  uygulayınız. 
 

Sıra 

Nu. 
İşlem Basamakları Öğrenci Değerlendirmesi 

1 Elektrokotter cihazının teknik servis el kitapçığını 

kullanınız. 5 Puan 

 

2 İşlem basamaklarının öncesinde ve sonrasında 

dijital kayıtlarınızı  alınız (video,fotoğraf vb.). 5 Puan 

 

3 Mikrobiyolojik riske karşı güvenlik önlemlerinizi 

alınız. 5 Puan 

 

4 Elektrokotter cihazını mikrobiyolojik riske karşı 

dezenfekte ediniz. 5 Puan 

 

5 Elektrokotter cihazının elektriksel kontrollerini 

yapınız. 5 Puan 

 

6 Elektrokotter bağlantı kablolarını kontrol ediniz. 5 Puan  

7 Elektrokotter ile birlikte kullanılan elektrotların 

yüzey kontrollerini yapınız. 5 Puan 

 

8 Elektrokotter cihazının demonte işlemini yapınız. 5 Puan  

9 Elektrokotter cihazının sürücü ve güç devresini 

kontrol edip, bakımını yapınız. 6 Puan 

 

10 Elektrokotter cihazının montaj işlemini yapınız. 5 Puan  

11 Hasta plakası ile topraklama hattı arasındaki 

direnci ölçün, ölçülen değerin istenen tolerans 

değerleri arasında olmasını sağlayınız. 7 Puan 

 

12 İki elektrod arasındaki dc direnci ölçün, ölçülen 

değerin istenen tolerans değerleri arasında 

olmasını sağlayınız. 7 Puan 

 

13 Çıkışı toprağa göre referans alınmamış 

elektrokotterlerde çıkış izolasyonunu ölçün, 

ölçülen değerin istenen tolerans değerleri arasında 

olmasını sağlayınız. 8 Puan 

 

14 Elektrokotter cihazına ait yazılımı test ediniz. 8 Puan  

15 Bakım, onarım ve kalibrasyonla ilgili formları 

doldurunuz. 8 Puan 

 

16 Elektrokotter cihazını ve aksesuarlarını hijyen 

kurallarına uygun paketleyiniz. 6 Puan 

 

17 Kişisel hijyen kurallarını uygulayınız. 5 Puan  
 

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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi endoskopik sistemde mutlaka olması gerekmez? 

A) Soğuk ışık kaynağı 

B) Kamera sistemi 

C) Traşlama 

D) Teleskop 
 

2. İrrigasyon aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yüzeyden dokuyu almak 

B) Vücuttan gaz almak 

C) Görüntüleme 

D) Sıvı vermek  
 

3. Traşlama cihazında hangi ünite yoktur? 

A) Peristaltik pompa 

B) Tüp seti 

C) RF Ünitesi 

D) Shaver 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

4. Sinir-kas uyarımını en aza indirmek için aktif elektrot ve hasta plakası arasındaki DC 

direncinin……………….büyük olması gerekmektedir. 
 

5. Bipolar çıkışlı cihazlar için iki aktif terminal arasında seri kapasite en az 

……….olmalıdır. 
 

6. ……………..cerrahi girişimler için kesme ve dağlama işlemlerini yapmamızı sağlayan 

yüksek frekansla çalışan cihazlardır. 
 

7. İrigasyon-aspirasyon cihazları vücutta sıvı ile ……..oluşturmak için kullanılır. 
 

8. İnsüflatörler kavite oluşturmak için …………..kullanılan cihazlardır. 
 

9. İrrigasyon –aspirasyon kapasitesi ………………….. birimi ile ifade edilir. 
 

10. Hasta plakası ile toprak arasında cihaz çalışırken ölçülen yüksek frekans (HF) akım 

………………… küçük olmalıdır. 
 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Endoskopik görüntüleme sistemlerinin kontrol, arıza ve kullanım sonrası tekrar 

kullanıma hazır hâle getirilmesini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Endoskopik görüntüleme cihazlarının doğru tekniklerle temizlenmemesi 

durumunda karşılaşılabilecek sorunları araştırınız. 

 Endoskopik sistemlerde problemlerle karşılaşılmaması için ne gibi tedbirler 

alınabileceğini araştırarak arkadaşlarınızla tartışınız. 

 Dekontaminasyon kelimesini araştırınız. 

 

2. ENDOSKOPİK CİHAZLARIN 

STERİLİZASYONU VE KULLANIMA 

HAZIR HÂLE GETİRİLMESİ 
 

Spaulding ölçütlerine göre steril dokulara temas eden endoskopların sterilize 

edilmeleri gerekmekle birlikte, endoskopi alanında endoskopların ısıya dayanıklı olmayışı, 

sterilizasyonun pahalı ve zaman alıcı olması, kısa sirkülasyon süresi ve ekzojen 

enfeksiyonların seyrek oluşu nedenleriyle pratikte yüksek düzey dezenfeksiyon ile 

yetinilmesine sebep olmaktadır. Fakat bu durum endoskopla temas eden kişilerde( 1. 

derecede hasta, 2. derecede kullanıcı, 3. derecede teknik servis elemanı) enfeksiyon riskinin 

artmasına sebep olur. Enfeksiyon riskini azaltmanın en iyi yolu dekontaminasyon işlemidir. 
 

Endoskopik işlemlerde oluşabilecek risklere karşı çalışanlar hepatit B aşısı 

ile korunmalıdır. 

 

Dekontaminasyon uygulamaları, endoskopik işlemin risk durumuna, endoskopun cins 

ve tipine göre belirlenir Endoskopik uygulamalar, risk açısından yüksek ve orta dereceli 

olarak kategorize edilebilir: 
 

 Yüksek dereceli risk: Derinin delinmesi ve steril boşluklara girişlerin olması 

yüksek risk grubu sorunlarıdır. Bu durumda sterilizasyon şarttır, sterilizasyonun 

yeterli gelmediği durumlarda yüksek düzey dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır. 

 Orta dereceli risk: Sağlam mukoz membranları ilgilendiren işlemlerdir. 

Sindirim sistemi endoskopileri, bronkoskoplardır. Etilen oksit ile sterilize 

edilebilir, yüksek düzey dezenfeksiyon yeterlidir. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Risk değerlendirmesinde, orta ve yüksek dereceli risk grupları arasında yer alan 

derecelendirme işlemleri de vardır. Lezyonlu mukoz membranlara yapılan veya kanayan 

damarları onarma veya biyopsi alma işlemleri bir örnektir. 
 

Sonuç olarak endoskopik aletler mukoza yanında mukozal lezyonlar ve steril 

dokularla da temas edebildiklerinden kritik- yarı kritik alet gruplarında yer alır.  

(Tablo 2.1) 
 

Yarı Kritik Kritik Olmayan 

Rijid Endoskoplar Video Kamerlar 

Fleksibl Endoskoplar Işık Kordonları 

Litotripsi Probları 

Elektrohidrolik, Lazer, 

Pnömatik, Ultrasonik 

 

Elektrik Kordonları 

Tablo 2.1: Örnek olarak ürolojik aletlerin uygulandıkları vücut yüzeyi ve özelliklerine göre risk 

sınıflandırması 

Endoskopik girişimlerde kullanılan farklı aksesuarlar (forseps, aspirasyon sistemi, 

sfinkteretomlar, polipektomi snareleri, skleroterapi iğneleri, sitoloji fırçaları vs.)  yüksek 

risklere sahiptir.  
 

Endoskobun cinsi Endoskobun tipi Uygulanacak işlem 
Artroskop Rijid Sterilizasyon 

Bronkoskop Rijid/ fleksible Sterilizasyon, dezenfeksiyon 

Ekoendoskop Fleksible Dezenfeksiyon 

Gastroduedonoskop Fleksible Dezenfeksiyon 

Histeroskop Rijid/ fleksible Sterilizasyon, dezenfeksiyon 

Laparoskop Rijid Sterilizasyon 

Laringoskop Rijid/ fleksible Sterilizasyon, dezenfeksiyon 

Rektoskop Fleksible Dezenfeksiyon 

Sigmoidoskop Fleksible Dezenfeksiyon 

Sistoskop Rijid/ fleksible Sterilizasyon, dezenfeksiyon 

Torakoskop Rijid/ fleksible Sterilizasyon 

Üreteroskop Rijid Sterilizasyon 

Tablo 2.2: Endoskopların cins ve tipine göre uygulanması gereken dekontaminasyon işlemleri 

Tıbbi araçların hepsinde olduğu gibi endoskopik aletlerde de kullanım, bakım ve 

onarım sonrasında, tekrar kullanıma hazırlanmasında aşağıdaki aşamalar gerçekleştirilir: 
 

 Hazırlama (ön işlemler, biriktirme, ön yıkama ve gerektiğinde parçalara ayırma) 

 Yıkama, dezenfeksiyon, son durulama, gerektiğinde kurutma 

 Temizliğin, malzemenin kusursuz kontrolü 

 Gerektiğinde bakım ve onarım 

 Fonksiyon kontrolü 

 İşaretleme 

 Gerektiğinde ambalajlama, sterilizasyon, kullanma onayı ve depolama 
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Bu aşamalar gerçekleştirilmeden önce kullanılacak endoskopik aletlerin yapısına, ham 

maddesine bakılmalıdır. 
 

Endoskopide kullanılan aletler, uygulama teknikleri, aletlerin yapısal tasarımı ve 

üretimde kullanılan ham madde çeşitliliğinden dolayı farklı ürün gamına sahiptir. Bunlardan 

bazıları şunlardır: 
 

 Pasa ve aside dayanıklı krom nikel çelik 

 Saf titan veya titan alaşımları 

 Yüzeyi arıtılmış tunç döküm alaşımları (nikel ya da krom kaplı pirinç gibi) 

 Hafif alaşımlar 

 Korozyona dayanıklı olmayan çelikler (boyalı yapılar ve ayrı parçalar) 

 Optik camları 

 Seramik 

 Macun ve yapıştırıcılar 

 Lehimler 

 Plastik ve lastik 
 

Ham madde çeşitliliği, uygulanacak işlemlerde, doğru malzeme seçimini ve uygulama 

yöntemini etkiler. Bu durumda cihaz ve parçalarının, servis el kitaplarındaki talimatlar 

doğrultusunda yeniden kullanıma hazır hâle getirilmesi önemlidir. 
 

Cerrahi alet Buhar Gaz Dezenfektan sıvı 
Otomatik 

dezenfeksiyon 

Rijid endoskoplar + + + + 

Optik sistem - + + + 

Fleksibl endoskop - + + + 

Elektrik kablosu - + + - 

Lazer fiberleri - + + - 

Kameralar - + + + 

Tablo 2.3: Ürolojik aletler için önerilen dekontaminasyon yöntemleri 

2.1. Temizlik ve Dezenfeksiyon Öncesi Hazırlık 
 

Su, temizlik ve sterilizasyon için önemlidir. Aletlerin temizlik aşamalarında, son 

durulamalarında aşırı klorid etkisini ve oyuklaşma etkisini (noktasal bozulmaları) önlemek 

için demineralize (tuzu tamamen alınmış) su ya da yumuşatılmış su kullanılmalıdır. 
 

Endoskopik cihazların parçalara ayrılabilen kısımları, servis el kitabı talimatlarına 

göre demonte edilmelidir. 
 

Teleskoplar ayrı kaplar içine konmalıdır. Tek kullanımlık olarak belirtilen parçaların 

bekletilmeden imha edilmesi gereklidir. Endoskopik aletlerdeki kurumuş atıklar önemlidir. 

Partiküller dar lümenler içerisinden çıkarılmadığı takdirde hareketli kısımlarda bozulmalara 

sebep olur. Endoskopların kullanıldıktan hemen sonra tekrar kullanıma hazırlanması 

gereklidir. HF aletlerinde, pıhtılaşmış atıkları gidermek için % 3’lük hidrojen peroksit 

çözeltisinde ön işlem olarak bekletmek uygundur.  
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Fleksibl endoskoplarda vücuda giren hortum kullanıldıktan hemen sonra temizleyici 

veya temizleyici ve dezenfekte edici, protein tutucu özelliği olmayan çözeltiye batırılmış 

tüysüz bir bezle silinmesi gerekir. Kabuk bağlanmasını ve tıkanmaları önlemek için emme 

kanalı ve mevcut olan diğer kanalların aynı çözeltiyle durulanması gereklidir. 
 

Hava/su kanalının durulanması için durulama şişesi suyu kullanılır. 
 

Kullanıcı tarafından bu işlem yapılmış ve hasar tespit edilmişse gerekli önlem ve 

işaretlemeleri yaparak ayrıntılı raporla  teknik servise endoskop gönderilmelidir. 
 

2.2. Manuel ve Makineyle Dezenfeksiyon 
 

Manuel temizlik için aktif temizlik ve protein tutucu özelliği olmayan antimikrobiyel 

etkisi olan ya da olmayan maddeler ve enzimler kullanılmaktadır. 
 

Dezenfekte edici temizlikten kasıt, (dirty conditions = yüksek protein yükü) EN 

standardına uygunluk ya da ulusal standartlara uygunluktur. 
 

Teleskopların dezenfeksiyonunda hazırlanacak çözeltilerin son kullanım tarihinin 

geçmemiş olması, dar lümenli kısımların ve hortumların çözeltiyle tam temas etmesi 

önemlidir. 
 

2.2.1. Manuel Temizlik 
 

Endoskop üzerindeki organik artıklar (kan ve vücut sıvıları) uygun bir besi yeridir ve 

mikroorganizmaların çoğalmalarına neden olur. Endoskopların kapakları veya kanallarında 

ve yıkama makinelerinde oluşan biyofilmlerde de mikroorganizmalar bulunabilir(Şekil 2.1). 

 

Şekil 2.1: Kan ve vücut sıvıları ile biyofilmdeki mikroorganizmaların dezenfektanlardan 

korunması 

Dezenfektanların fiksatif etkisi vardır, endoskop kanalından temizleme sırasında 

çıkarılmamış herhangi bir organik materyali fikse edebilir. Mikroorganizmaların glikokaliks 

aracılığı ile tutkal gibi yüzeylere ve birbirlerine sıkı bir şekilde yapışarak oluşturdukları 

biyofilm tabakası, mikroorganizmalara maksimum üreme potansiyeli sağladığı gibi temizlik 

ve dezenfeksiyonu büyük ölçüde engeller. 
 

Mekanik temizlik ve enzim çözücü ile ön yıkama yapılmadan, biyofilm tabakasından 

mikroorganizmalar uzaklaştırılamaz. Endoskop üzerindeki organik bulaşıkların, uygun 
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temizlemeleri yapılmadığında, etkin maddeler  inaktive olarak dezenfeksiyonu/ 

sterilizasyonu engeller. Temizlik, dekontaminasyon işlemlerinin en önemli aşamasıdır ve 

daha sonraki dezenfeksiyon/ sterilizasyon işlemlerinin maksimal etkinliği için gereklidir. 
 

Manuel temizlikte yumuşak fırçalar, tüysüz bezler, plastik fırçalar ya da yıkama 

tabancaları kullanılmalıdır. 
 

Endoskoplarda manuel temizlik prosedürüne gerektiği kadar dikkat edilmediğinde, 

mekanik hasarlar meydana gelebilir. Bunlar, metal fırça kullanımı, kaba ovma maddelerinin 

kullanımı, fazla zorlama, düşürme, çarpma ve atma olarak sıralanabilir. Rijit endoskoplar 

mekanik hasarlara karşı hassastır. İçinde boşluk olan kanallı yapıya sahip malzemelerde 

yapılacak işlemler şunlardır: 
 

 Contaların çıkarılması 

 Vanaların açılması 

 Servis el kitabı talimatlarına göre parçaların ayrılması 

 İçindeki boşlukların durulanması 
 

Çözelti içine parçalar yatırılırken parçalar eğik tutulmalı, içindeki havanın çıkarılması 

için hareket ettirilmelidir. Bu sayede çözelti malzemenin tamamını kaplamış olur. 

 

Resim 2.1: Rijit teleskop temizleyici  Resim 2.2: Kablo temizleyici 

Optiklerin cam yüzeylerini silmek ve temizlemek için alkole batırılmış ağaç, pamuk 

çubuk ya da alkole dayanıklı plastik pamuklu çubuklar kullanılır. ( Resim 2.3).  

 

Resim 2.3:Rijit temizliği 

Fleksibl endoskoplarda, kanalların düzgün temizlenmesi için supaplar ve kapaklar 

çıkarılmalıdır. Fleksibl endoskop içinde dezenfekte edici temizlik çözeltisi olan bir banyoya 

yatırılır, dış kısım iyice silinir, kanallar cihaza özel fırçalarla temizlenir, çözeltiyle durulanır.  
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Kontamine olmuş endoskoplarda temizleme işlemlerinde, sıvı geçirmez eldivenler 

takılmalıdır. Temizlik tabancası kullanıldığında koruyucu gözlük kullanılmalıdır. 

Aerosoller havalandırma sistemiyle ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 

 

Resim 2.4: Fleksibl kablo temizleme aparatı biyopsi kanalı temizleme aparatı 

2.2.2. Makineyle Temizlik 
 

Uluslararası standart EN ISO15883 ve ulusal standartlar çerçevesinde geçerli olan 

makineli sterilizasyon yöntemleri kullanılmalıdır. Makine ile temizlik işleminde 

endoskopların makine sepetlerine düzgün yerleştirilmesi, sepetin aşırı doldurulmaması, el 

aletlerinin birbirine yıkama gölgesi oluşturmaması gerekir. 
 

Makine ile yıkama işleminden hemen sonra endoskopi cihazlarının makineden 

çıkarılması gerekir. Makinede kapalı kalan malzemelerde bozulma, hasar, korozyon 

oluşabilir. 

 

Resim 2.5: Korozyon oluşmuş bir malzeme 

Makine ile yıkama işlemi iki şekilde uygulanır: Termik dezenfeksiyon ve kimyasal 

termik dezenfeksiyondur. Termik yöntemde dezenfeksiyon, yüksek sıcaklıkların etki etme 

süreleri ile yapılır. Dezenfeksiyon etkisinin ölçeği, sıcaklık-zaman orantısını ifade eden 

A0dır. Bu değer dezenfekte edilecek malzemeye ve programa bağlıdır.  
 

Kimyasal termik dezenfeksiyon yöntemi, sterilizasyonda termik değeri sabit olmayan 

cihazlarda kullanılır. Sıcaklık sınırlaması  ≤60 
0
dir. Yıkamadan sonra uygun dezenfeksiyon 

yöntemleri kullanılmalıdır.  
 

Makine dezenfeksiyonunda da rijit endoskopların parçalarının ayrılması gereklidir 

(Resim 2.6). Contaların çıkarılması ve vanaların açılması unutulmamalıdır. Parçaların 
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makinede güvenli şekilde sabitlenmesi, içi boş parçaların içten de bağlantılarının yapılarak 

yıkanması sağlanmalıdır(Resim 2.7). 

 

Resim 2.6 : Rijit endoskopta parçaların ayrılması 

Fleksibl endoskopları tekrar kullanıma hazırlayabilmek için sadece özel yıkama ve 

dezenfeksiyon cihazları kullanılır. Makine ile tekrar kullanıma hazırlanmadan önce kaçak 

testi yapılmalıdır. Kaçaklar zamanında tespit edildiğinde, sıvı girmesinden kaynaklanan 

hasarlar önlenebilir. Programdan önce ve sonra otomatik kaçak testi yapan makineler 

mevcuttur. Sızma yapan endoskop, servis el kitabı talimatına göre onarılır ya da üretici 

firmayla temasa geçilir. 

 

Resim 2.7: Makinede parçalarının sabitlenmesi 

Alkalik işlem maddeleri endoskoplarda hasara neden olabilir. Özel ve fleksibl 

endoskopların makinede tekrar kullanıma hazırlanması için uygun olan deterjan ve 

dezenfektanlar kullanılmalıdır.  
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Resim 2.8: Fleksible endoskoplar ve ilgili aksesuarlar için yarı kritik, ısıya hassas, tekrar 

kullanımlık, daldırılabilir ve manuel olarak ön yıkamadan geçirilmiş en fazla iki adet cihazı 45 

dakikada temizleyen ve yüksek seviyede dezenfekte eden ve kullanımı kolay yüksek seviyede 

dezenfeksiyon sistemi 

Endoskobun makine içinde sabit durması önemlidir. Son durulama suyu, dezenfekte 

olan endoskoba, tekrar mikrop bulaşmasını önleyecek şekilde hazırlanmalıdır.  
 

Her depolamadan önce endoskop kurutulmalıdır. Aksi takdirde mikroorganizmalar 

tekrar çoğalmaya başlar. Kurutma işlemi, kurutma dolabı ya da otomatik yıkama ve 

dezenfeksiyon makineleri ile yapılabilir. Elastik kısımlarda (kauçuk lastik vb.) 70-80 
0
C 

kurutma sıcaklıkları tercih edilmelidir. 
 

2.3. Ultrason Temizlik ve Dezenfeksiyon 
 

Ultrasonik banyo, zamandan tasarruf ve ulaşılması zor noktalardaki kirlerden 

arındırma gibi işlemlerde sıcaklık-frekans aralığı, mikrop yoğunluğu dikkate alınarak 

uygulanan yöntemdir. Endoskopik cihaz ve el aletlerinin sadece uygun olan parçalarına 

uygulanabilir. Ultrasonik yöntem paslanmaz çelik ve sert plastik yüzeyler için daha 

uygundur. Optikler, kamera sistemleri ve ışık kabloları ultrasonik banyo içinde temizlenmez. 

Fleksibl endoskoplar da ultrasonik banyoda temizlenmez. Ancak aksesuarları (supaplar, 

kapaklar, kıskaçlı halkalar, pensler) ultrasonik banyoda temizlenebilir. 
 

Sonuç olarak fleksibl endoskoplar, dıştan ve kanal sistemi içinden yeteri kadar 

durulanarak ve ardından dezenfektan çözeltiyle temas ettirilerek temizlenir. Bu işlemlerde 

endoskobun dezenfektan çözeltisiyle tamamıyla örtülmesine, bütün kanallarının dolmasına,  

maddenin iç boşluklardan akmasına ve emme ağızlarının dezenfekte edilmesine dikkat edilir. 

Bu işlem, fleksibl endoskoplarda el pompaları veya program kumandalı pompa sistemleriyle 

yapılır(Şekil 2.2:Fleksible endoskop ayrılabilir parçaları). 
 



 

 38 

Kimyasal dezenfeksiyondan sonra endoskopun dış yüzeylerinde ve bütün kanallarında 

artık kalmayacak şekilde demineralize su ile durulanır(Resim 2.9) 

 

Resim 2.9: Durulama 

Fleksibl endoskobun dış gövdesi tüysüz bir bez ile kurulanır. Servis el kitabına göre 

kanalların kurutulması, el pompası ve emme pompasıyla veya en fazla 0,5 barlık steril filtre 

edilmiş basınçlı havayla gerçekleştirilmelidir.  
 

2.4. Fiziksel Kontrol ve Bakım 
 

Temizlik sonrası kontroller fiziksel kontrolle başlar. Aletlerin yüzeylerinde, alet 

uçlarının çentiklerinin lümenli yapılarında artık olup olmadığı, 3–6 diyopterlik büyütme 

mercekli çalışma lambaları ile kontrol edilir. 

  

Resim 2.10: Fiziksel kontrol sonucu, eğilme ve kırılma saptanan rijit teleskoplar 

Bakım için aletlerin oda sıcaklığında soğutulmaları gerekir. Soğutulmamış 

malzemelerde hareket esnasında metal aşınmalar olabilir. Rijit endoskoplarda vanalar, servis 

el kitabındaki talimatlara uygun olarak üreticinin önerdiği özel yağ ile yağlanır.  
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Şekil 2.2-A: Fleksibl endoskopta hava/su ve suction kanalları  
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Şekil 2.2-B:Video kolonoskoptaki ayrılabilir parçalar 

Endoskoplarda fiber optik kabloların bir ucu bir ışık kaynağına doğru tutulur ve elyaf 

kırıkları kontrol edilir. Yüzeydeki siyah noktalar, elyaftaki kırıkların belirtileridir. Işık 

elyaflarının % 30’u kırıldığında ışık verimi artık yeterli değildir ve fiber optik kablonun veya 

endoskobun onarımı gereklidir (Resim 2.11). 

 

Resim 2.11: Endoskop 



 

 41 

Fleksibl endoskopların kontrollerinde bütün kanalların açık olup olmadığına 

bakılmalıdır. Contaların, conta halkalarının, supapların, kapakların ve diğer parçaların 

sağlamlık yönünden kontrolleri yapılmalıdır.  
 

2.5. Sterilizasyon 
 

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sterilizasyon işlemi yapılmalıdır. 
 

2.5.1. Buharla Sterilizasyon 
 

Buharla sterilize edilen optiklerde 134 
0
C‘deki sterilizasyon tercih edilir. Hasarlara 

karşı optiklerin yerleşimine dikkat edilmelidir. 

 

Resim 2.12: Rijit teleskopları yerleştirme örneği 

Endoskopi sırasında kullanılan aletlerde (pensler, kateterler vb.) buharla sterilizasyon 

işlemi uygulanır. Fleksibl endoskoplar, kısıtlı sıcaklık dayanımından dolayı buharla sterilize 

edilmez. 
 

2.5.2. Sıcak Havayla Sterilizasyon 
 

Bu yöntem bugünkü teknik koşullara göre tercih edilmemektedir. Endoskoplar 

kesinlikle sıcak hava ile sterilize edilmez. 
 

2.5.3. Düşük Isı Sterilizasyonu 
 

Etilen oksitli veya formalinli gaz sterilizasyonu ve hidrojen peroksitli gaz plazma 

sterilizasyonu düşük ısı sterilizasyonu olarak kullanılır. Bu yöntem sadece buharla sterilize 

edilemeyen malzemelerde kullanılır. 
 

Buharla sterilize edilemeyen optikler, servis el kitabı talimatlarına göre düşük ısı 

yöntemi ile sterilize edilir. Fleksibl endoskoplar 60 
0
C’lik limit sıcaklıkta, servis el kitabı 

talimatlarına göre sterilize edilir. Fleksibl endoskop sterilizasyon için mümkün olduğu kadar 

çekik bir durumda şeffaf sterilizasyon hortumuyla ambalajlanır. Besleme fişindeki 

havalandırma kapağının takılı olmasına dikkat edilir. Havalandırma kapağı takılı değil ise 

telafisi olmayan hasarlara neden olur. 
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Resim 2.13: Düşük ısı sıvı sterilizasyon 

ünitesi 
Resim 2.14: Teleskopların sabitlenmesi 

Mekanik hasarlardan korunmak için kaynak edilmiş fleksibl endoskop, sterilizatöre ait 

bir tel sepet içine konur, 30 cm’lik bükülme çapının altına düşürülmeden yerleştirilir. 
 

Fleksibl endoskoplar sterilizasyon ve gerektiğinde havalandırmadan sonra 

deformasyon ve bükülme hasarlarını önlemek için uzatılmış hâlde muhafaza edilmelidir. 
 

Steril endoskopların depolanması için endoskop sapının bükülmemesi ya da fazla dar 

açıyla muhafaza edilmemesi gerekir. Gaz çıkarma işleminden sonra kontaminasyondan 

korunmuş olarak kapalı bir dolap içinde muhafaza edilmelidir. 
 

2.6. Saklama 
 

Yeni ya da arızadan gelen endoskopik cihazların oda sıcaklığında serin, karanlık ve 

kuru ortamda olması gerekir. Aksi hâlde cihazlar eskimeye başlayabilir. Kimyasal 

maddelerin olduğu, buhar çıkarabilecek maddelerin olduğu ortamlara cihazlar konmaz. 

Biyomedikal teknisyenlerinin ya da firma teknik servislerinin bu kurallara dikkat etmesi 

gerekir. 
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Resim 2.15: Endoskopi dolapları 

2.6.1. Firma İade ve Dolaşım 
 

Cihazları farklı sebeplerden dolayı firma ya da üreticisine geri gönderme durumu söz 

konusu olabilir. Böyle bir süreçte cihaza ve el aletlerine temas edecek olan kişiler enfeksiyon 

riskine karşı gerekli önlemleri almış olması gerekir. Teknik servis elemanı cihazın 

dezenfekte edildiğini, mikrobiyolojik riske karşı önlem alındığını, ambalajın uygun olduğunu 

ilgili yazıların ve işlemlerin noksansız yapıldığını kontrol etmelidir.  
 

Örneğin, fleksibl endoskop üretici firmaya gönderilecekse aşağıdaki bilgilerin 

hazırlanması güvenlik açısından önemlidir. 
 

 Geçerlilik tarihi 

 Bu tarihten sonra gelecek cihazların hijyenik bakımdan sakıncalı olmadığına 

dair onay 

 Cihaz ve ambalaj üzerinde gerekli işaretler 

 Sorunların yazılı hâli 

 İrtibat kurumu, yetkili personel, telefon ve adresleri  



 

 44 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Elinizde bulunan endoskopi aletlerini ön temizlik işleminden geçiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Gerekli kişisel güvenlik 

önlemlerinizi alınız. 
 

 Endoskopi el aletlerinden 

bulaşabilecek hastalıkları 

mikrobiyolojik riskleri 

hatırlayınız. 
 

 Solüsyon için temsili risk 

içermeyen sıvılar kullanılabilir. 
 

 Uygulamadaki sıvı içeriği: 

Polyhexanide, 

Didecyldimethylammonium 

chloride, Ca +² ve Mg +² 

iyonları,katyonik ve iyonik 

olmayan deterjan,korozyon 

inhibitörü 
 

 Uygulamada endoskopik el 

aletleri yerine metal yapıdaki 

farklı malzemeler seçilebilir. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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 

1. Kişisel korunma önlemlerini aldınız mı?   

2. Solüsyonu hazırladınız mı?   

3. Aletleri yumuşak fırça ile temizlediniz mi?   

4. Durulama işlemini yapabildiniz mi?   

5. Durulanan aletleri temiz bir bez ile kurulayabildiniz mi?   

6. Aletleri düzgünce yerleştirdiniz mi?   

7. İşlem sonrası kendi hijyeninizi yapabildiniz mi?   
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UYGULAMALI TEST 
 

 

Endoskopik cihazların sterilizasyonu ve kullanıma hazır hâle getirilmesi için aşağıdaki 

işlem basamaklarını  uygulayınız. 
 

Sıra 

Nu. 
İşlem Basamakları Öğrenci Değerlendirmesi 

1 Sterilizasyonu yapılacak endoskobun servis el 
kitapçığını kullanınız. 5 Puan 

 

2 İşlem basamaklarının öncesinde ve sonrasında 
dijital kayıtlarınızı  alınız (video,fotoğraf vb.). 5 Puan 

 

3 Mikrobiyolojik riske karşı güvenlik önlemlerinizi 
alınız. 5 Puan 

 

4 Temizlik ve dezenfeksiyon öncesi hazırlıkları 
yapınız. 5 Puan 

 

5 Manuel temizlik işlemlerini gerçekleştiriniz. 5 Puan  
6 Makineli sterilizasyon işlemi ön hazırlık 

çalışmasını yapınız. 5 Puan 
 

7 Makineli sterilizasyon işlemini gerçekleştiriniz. 5 Puan  
8 Malzeme ve parçaların soğutma işlemini 

gerçekleştiriniz. 7 Puan 
 

9 Malzeme ve parçaların fiziksel kontrollerini 
yapınız. 5 Puan 

 

10 Malzeme ve parçaların bakımını yapınız. 5 Puan  
11 Hareketli aksamların mekaniksel testini yapınız. 5 Puan  
12 Elektriksel testleri yapınız. 7 Puan  
13 Kullanım amacına göre deforme olmuş parçaları  

değiştiriniz. 6 Puan 
 

14 Endoskop cihazını prosedürlerine uygun olarak 
montaj işlemini yapınız. 6 Puan 

 

15 Endoskop cihazı çalıştırınız. 5 Puan  
16 Bakım, onarım ve kalibrasyonla ilgili formları 

doldurunuz. 8 Puan 
 

17 Endoskop cihazını ve aksesuarlarını hijyen 
kurallarına uygun paketleyiniz. 6 Puan 

 

18 Kişisel hijyen kurallarını uygulayınız. 5 Puan  
 

 

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 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi buharla sterilizasyon işlemine tabi tutulmaz? 

A) Rijit 

B) Fleksibl 

C) Pensler 

D) Kateterler 

 

2. Aşağıdaki malzemelerden hangisi yarı kritik risk grubuna girer? 

A) Video kameralar 

B) Işık kabloları 

C) Rijit teleskoplar   

D) Elektrik kabloları 
 

3. Rijit laparoskopta hangi dekontaminasyon yöntemi kullanılır? 

A) Sterilizasyon 

B) Sterilizasyon- Dezenfeksiyon 

C) Dezenfeksiyon 

D) Manüel yıkama 

 

4. Aşağıdaki işlemler hangi tip malzemelerde uygulanmalıdır? 

 Contaların çıkarılması 

 Vanaların açılması 

 Servis el kitabı talimatlarına göre parçalara ayırma 

 İçindeki boşlukların durulanması 

A) Tek parça sabit malzeme 

B) Kanallı yapıya sahip malzemeler 

C) Plastik malzemeler 

D) Metalik malzemeler 
 

5. Aşağıdaki malzemelerden hangileri ultrasonik banyoda işlem görebilir? 

I. I.Optikler 

II. Kamera sistemleri 

III. Işık kabloları 

IV. Fleksibl endoskoplar 

V. V.Supaplar, kapaklar  

VI. Kıskaçlı halkalar 

VII. Pensler 

A) I-II-III 

B) I-III-V 

C) C) IV-V-VI    

D) D) V-VI-VII 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdaki endoskopik malzemelerden hangisine dekontaminasyon yöntemlerinden  

buhar, gaz, sıvı dezenfektan ve otomatik dezenfeksiyon uygulanır? 

A) Rijit teleskoplar  

B) Fleksibl endoskoplar 

C) Kameralar 

D) Lazer fiberleri 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

7. Makine ile yıkama işlemi iki şekilde uygulanır ……………………… …………….  
 

8. Termik yöntemde dezenfeksiyon, ……………………………………… göre yapılır. 
 

9. Dezenfeksiyon etkisinin ölçeği, ……………………………………. ifade eden A0 

‘dır. 
 

10. Optiklerin cam yüzeylerin temizlenmesi için ……………………………………… 

silinme gerçekleştirilmelidir. 
 

11. Aletlerin temizlik aşamalarında özellikle son durulamalarda aşırı klorid etkisini ve 

oyuklaşma etkisi diye tarif edilen noktasal bozulmaları önlemek için ………………. 

kullanılmalıdır. 
 

12. Bakım için aletlerin ………………………………… kadar soğutulmaları gereklidir. 
 

13. Endoskopik cihazlar ……………………………………… maddelerin olduğu 

ortamların yanına konmazlar. 
 

14. Mikroorganizmaların glikokaliks aracılığı ile tutkal gibi yüzeylere ve birbirlerine sıkı 

bir şekilde yapışarak oluşturdukları tabakaya ………  …………………… denir. 
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15. Şekilde numaralandırılmış kısımların isimlerini yazınız. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

Cihaz üzerinde bakım ve onarım talimatlarını uygulayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Fleksibl endoskoplarda sık karşılaşılan arızaları araştırınız. 

 Rijit endoskop arızalarını araştırınız. 

 Bulduğunuz arızaları arıza-sebep-onarım tablosunda düzenleyiniz. 

 

3. ENDOSKOPİK CİHAZLARDA ARIZA VE 

BAKIM 
 

Endoskopi sistemlerinde kullanılan cihazların marka ve modellerine göre cihaz 

sınıflandırmaları ve uygulanabilecek bakım talimatları aşağıda verilmiştir. 
 

3.1. Gastroskopi Cihazları Bakım Talimatları 

 

Resim 3.1: Gastroskopi cihazı 

 Kaçak testi yapılmalıdır.  

 Hava su kanallarının kontrolü yapılmalıdır. 

 Hastaya giriş yapılan kısımlarda, baskı veya sıyırma olup olmadığının kontrolü 

yapılmalıdır. 

 Cihazın uyarı-ikaz ışıklarının kontrolü yapılmalıdır. 

 Cihazda görüntü netlik kontrolü CCD, görüntü fiberi ve ışık fiberi kontrolü 

yapılmalıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Cihazın biyopsi kanalında takılma olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Cihazın manevraları kontrol edilmelidir. 

 Endoskopik sistemde bağlantıların kontrolü yapılmalıdır. 

 Tüm endoskopi bölümlerinde koter, heter ve probların bakım ve kontrolü 

yapılmalıdır. 
 

3.1.1. Onarım Talimatı 
 

Cihazın hava ve su kanalı tıkalıysa  nozzle sökülüp temizlenir ve yerine takılır. 
 

3.2. Kolonoskopi Cihazları Bakım Talimatı 

 

Resim 3.2: Bakım talimatı örneği için geçerli kolonoskopi cihazları 

 Endoskopi cihazlarının kaçak testi yapılmalıdır.  

 Hava su kanallarının kontrolü yapılmalıdır. 

 Hastaya giriş yapılan kısımlarda, baskı veya sıyırma olup olmadığının kontrolü 

yapılmalıdır. 

 Cihazın uyarı-ikaz ışıkları kontrol edilmelidir. 

 Cihazda; görüntü netlik kontrolü CCD, görüntü fiberi ve ışık fiberi kontrolü 

yapılmalıdır. 

 Cihazın biyopsi kanalında takılma olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Cihazın manevraları kontrol edilmelidir. 

 Endoskopik sistemde bağlantıların kontrolü yapılmalıdır. 

 Tüm endoskopi bölümlerinde koter, heter ve probların bakım ve kontrolü 

yapılmalıdır. 
 

3.2.1. Onarım Talimatı 
 

Cihazın hava ve su kanalı tıkalıysa  nozzle sökülüp temizlenir ve yerine takılır. 
 

3.3. Endoskopi Cihazları (Rijit Teleskoplar)Bakım Talimatı 
 

 Endoskopi cihazlarının kaçak testi yapılmalıdır.  

 Hava su kanallarının kontrolü yapılmalıdır. 

 Hastaya giriş yapılan kısımlarda, baskı veya sıyırma olup olmadığının kontrolü 

yapılmalıdır. 
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 Cihazın uyarı-ikaz ışıkları kontrol edilmelidir. 

 Cihazda görüntü netlik kontrolü CCD, görüntü fiberi ve ışık fiberi kontrolü 

yapılmalıdır. 

 

Resim 3.3: Bakım talimatı örneği için geçerli endoskoplar (rijit teleskoplar) 

 Cihazın biyopsi kanalında takılma olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Cihazın manevraları kontrol edilmelidir. 

 Endoskopik sistemde bağlantıların kontrolü yapılmalıdır. 

 Tüm endoskopi bölümlerinde koter, heter ve probların bakım ve kontrolü 

yapılmalıdır. 
 

3.3.1. Onarım Talimatı 
 

Rijit teleskopların tamiri mümkün değildir. En güvenilir yöntem, tamir kapsamında 

değişimdir.  
 

3.4. Duedonoskopi Cihazı Bakım Talimatı 

   

Resim 3.5: Duedonoskopi cihazları 

 Kullanılan endoskopi cihazlarının (Endosono, ERCP, Endoskopi 

bölümlerindeki) kaçak testi yapılmalıdır.  

 Hava su kanallarının kontrolü yapılmalıdır. 

 Hastaya giriş yapılan kısımlarda, baskı veya sıyırma olup olmadığının kontrolü 

yapılmalıdır. 

 Cihazın uyarı-ikaz ışıkları kontrol edilmelidir.  

 Cihazda görüntü netlik kontrolü CCD, görüntü fiberi ve ışık fiberi kontrolü 

yapılmalıdır. 

 Cihazın biyopsi kanalında takılma olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
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 Cihazın manevraları kontrol edilmelidir. 

 Endoskopik sistemde bağlantıların kontrolü yapılmalıdır. 

 Tüm endoskopi bölümlerinde koter, heter ve probların bakım ve kontrolü 

yapılmalıdır. 
 

3.4.1. Onarım Talimatı 
 

Cihazın hava ve su kanalı tıkalıysa  nozzle sökülüp temizlenir ve yerine takılır. 
 

3.5. Küçük Arızalar ve Onarım Örnekleri 
 

Hava/Su beslemesinin tıkalı/sıkışmış/yetersiz olduğu durumlar 
 

 Arıza tespit ve onarım 
 

 Endoskopun hava/su besleme prensip şeması Şekil 3.1’deki gibidir. 

 Hava/su kanallarında, tam sızdırmazlık sağlanmıştır. Hava/su kanallarının 

herhangi bir kısmının hasarlanmış olması, düzgün bir akışı etkileyecektir. 

 Endoskobun sızdırmazlık seviyesinin muayenesi için “gaz kaçak testi” 

yapılmalıdır. 

 Hava kanalında istenen hacim ve basınçta, hava geçişini engelleyen 

nedenler ve çözüm  önerileri: 
 

o Hava sızıntısı veya hasarlı hava pompası sebebi ile hava basıncı 

düşer. Pompanın çıkışındaki hava basıncı kontrol edilmelidir. 
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Air Pump

Nozzle

Unilateral 
Valve

Water

Unilateral 
Valve

Air Pump

Nature

Nozzle

Unilateral 
Valve

Air Feed

Air Pump Water

Nozzle

Water Feed

Water

 

Şekil 3.1: Hava/su besleme şeması 

o Işık kaynağının havalandırması ile endoskopun ışık kılavuzu 

bağlantısı arasında hata veya sızıntı var. Işık kaynağının hava 

deliğindeki lastik conta değiştirilmelidir. 

o Hava/ su butonunun sızdırmazlık contaların hasarlanmadığı veya 

Hava/Su valfi içinde kir/toz olmadığı, hava/su valfi çekilip 

çıkarılarak kontrol edilmelidir.  

o Distal uçtaki nozzle veya kanallar toz /kir ile tıkanmış. Nozzle 

veya kanallar değiştirilmelidir. 
 

 Su kanalları doğal durumdayken oluşabilecek sorunlar ve çözümler: 
 

o Su şişesinin sızdırmazlık yetersizliği: Işık kaynağı kablo bağlantı 

bölüm contası ve hava/su butonunun contası kontrol edilmelidir. 

o Su şişesindeki su seviyesinin istenen seviyede olup olmadığı 

kontrol edilmelidir. 
 

Uyarı: Su şişesinde distile su bulunmalıdır. Musluk suyu kullanılmamalıdır. 

 

o Nozzle kontrol edilip akışın düzenli olup olmadığı 

gözlemlenmelidir (Resim 3.4 ). 
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Onarım yöntemleri 
 

 Nozzle değiştirilmesi 

     

Resim 3.4: Nozzle 

o Bıçakla nozzle yapışkanı temizlenir. Bunu yaparken mercekler ve 

yüzey kesinlikle çizilmez. 

o Nozzle gevşetmek için özel alet ile sağa sola döndürülür ve 

çıkarılır. 

o Kanal temizledikten sonra yeni nozzle yerine yerleştirilir. 

o Nozzlenin çevresine uygun şekilde yapıştırıcı sürülür. Bu iki 

aşamada olmalıdır. Önce az miktarda yapıştırıcıyı nozzle 

sabitlenmek için sürülür. Nozzlenin çok fazla miktarda yapıştırıcı 

almasından kaçınılır. Yarım saat sonra nozzle yuvasının eşit 

miktarda yapıştırıcı ile kaplanması sağlanır. 

 

Yapıştırıcıyı sürerken nozzle ve kanal içerisine kaçırmayın. Yapıştırıcıyı sürdükten 

sonra katılaşmasını sağlamak için 50 dereceye kadar ısıtılması uygun olur. 

 Kanalın taranması 
 

o Nozzle çıkarılmasına rağmen kanalda hâlâ problem varsa kanal 

içinde kir/toz veya yabancı bir cisim var demektir. Kanalı açmak 

için distal uçtan yumuşak çelik telle kanala girilir. Kanalın 

özelliğine göre kanala hava veya su verilir. Kanal içerisinde kanal 

boyunca çelik tel, istenen hava/ su hacim ve basıncına ulaşıncaya 

kadar ileri-geri hareket ettirilir. 
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Emme tıkalı/Sıkışmış/yetersiz olduğu durumlar 
 

 Arıza tespit ve onarım 
 

 Endoskopun emme işlem  prensip şeması Şekil 3.2’deki gibidir. 

Instrument Channel 
Outlet

Instrument Channel 
Outlet

Connecting Suction 
Machine

Suction 
Theory

Connecting 
Suction Machine

Instrument 
Channel Port

Instument Channel 
Port

 

Şekil 3.2: Endoskopun emme işlem prensip şeması 

 Emme kanalları birden fazla sızdırmaz kanalın bileşimidir. Emmenin 

başlıca görevi, solüsyonu absorbe etmek ve kanal içinden operasyon 

enstrümanlarının kullanılmasına yardım etmektir. Kanallardaki 

sızdırmazlığı kontrol etmek için “gaz kaçak testi” yapılmalıdır. 

Endoskoplar için temel gereklilik ‘tam sızdırmazlık’ olmalıdır. 

 Endoskoptaki kanallarda herhangi bir hasar yoksa emme problemi 

aşağıdaki sebeplerden kaynaklanabilir: 

o Aspiratörde arıza vardır bu yüzden negatif basınç yoktur. Bu 

problemi çözmek için emme kanallarındaki sızdırmazlığı ve emme 

makinesi ile endoskop arasındaki konnektör kontrol edilir.  

o Emme butonunun içindeki sızdırmaz conta kırılmış, hasarlanmış 

veya hatalı takılmıştır. Sorunu çözmek için sızdırmaz conta 

çıkarılıp kontrol edilir. 

o Cihazın uzun süre kullanılmamış olması nedeniyle kir, toz veya 

yabancı bir cisim kanalı tıkamış olabilir. 
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 Onarım yöntemleri 
 

 Emme valfi çıkarılır. 

 Temizleme fırçası, emme girişinden emme çıkışının dışına çıkıncaya (ışık 

kaynağı kablo bağlantı bölümüne) kadar ileri-geri hareket ettirilir. Bu 

işlem kanal temizleninceye kadar tekrarlanmalıdır. 

 Temizleme fırçası 45 derecelik açı ile valfin girişine yerleştirilir ve  

emme kanalından çıkarılır. Bu işlem kanal temizleninceye kadar 

tekrarlanır. 

 Emme kanalını temizlemek için diğer bir yöntemse temizleme fırçasını 

enstrüman kanalı girişinden yerleştirerek temizlemektir. 
 

Uyarı: Temizleme fırçasının kanalları zedelemesine izin vermeyiniz. Kanalın içinde 

herhangi bir yabancı cisim kalmaması için su beslemesi ve emme işlemi yapın.             

 

Açıların gevşek ya da yetersiz olduğu durumlar 

 

Resim 3.6: Fleksibl uçtaki açılandırma 

 Arıza tespit 
 

Açılandırma gevşemesinin nedeni elçekte bulunan açılandırma düğmesinde 

boşluk olmasıdır.  

 Bu arıza sebebiyle küçük açılandırmalar için açılandırma düğmesi 

kullanıldığında distal uçtaki hareketli kısım (bending) hareket etmez.  
 

Açılandırma kontrol düğmesine, (knobunun) maksimum açılandırma 

konumu verilmesine rağmen açılandırmalar gerçek değerine ulaşamaz. 
 

 Yukarıdaki sorunları gidermek için elcek bölümünü açınız.  
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 Onarılacak bölüme ulaşma 
 

 Elçek bölümü ile soğuk ışık kaynağı bağlantı bölümü birleştiren konik 

biçimli lastik kapak çevrilerek çıkarılır. 

 Enstrüman kanalı girişindeki somun vida çıkarılır. 

 Enstrüman valfi 90 derece döndürülür ve sonra çekip çıkarılır. 

 Elçek alt kısmındaki “pack nut”ı kendine özgü el alet kullanılarak 

çıkarılır. 

 Elçek kısmının kapağı çıkarılır. 
 

 Onarım yöntemleri 
 

 Endoskopta açılandırma düğmesi maksimum pozisyonda iken yetersiz 

açılanma varsa: 

o Sabit bloktaki dört somun gevşetilir. 

o Açılandırma düğmesinin sabit blok pozisyonu, istenilen açıya 

ulaşıncaya kadar hareket ettirilir, sonra somunlar sıkıştırılır. 

o Açılandırma knobu döndürülerek yapılan açılandırmaların 

uygunluğundan emin olunur.  

o Montajı tamamlamak için kapak vidalanır.  

 Açılandırma düğmesinde, gevşeklik veya yetersizlik varsa: 

o Sabit bloktaki dört somun gevşetilir. 

o Kılavuz sabit kılavuz yatağından çıkarılır. 

o Şekil 3.3’e bakarak mevcut pozisyonda, sabit kılavuz bloğu ile 

kılavuz kılıfı arasındaki uzaklığın 4 mm olduğundan emin olunur. 

o Uzaklık 4 mm’den kısa ise kılavuz kılıfı havya ile doğru yere 

kaynaklanır. 
 

Uyarı: Çelik telin üzerine lehim kalayı akıtmayın. 

 

o Kılavuz kılıfı, sabit kılavuz bloğuna yerleştirilir. 

o Açılandırmanın doğru olup olmadığını kontrol etmek için çelik teli 

bağlanır. Çok gevşek ise teli kısaltmak için birazı kesilir, tel ucu 

havya ile kaynaklanır. 

o Bu işlem, açılandırmalar doğru olana kadar tekrarlanıp tamamlanır. 

o Açılandırmanın her bir yönü için aynı işlem tekrarlanır.  

o Kaynak yapıldıktan sonra çelik tel üzerinde lehim kalayı 

kalmaması ve paslanma olmaması için suyla temizleme yapılmaz. 

o İşlemler tamamlandıktan sonra sabit blok, kapak, enstrüman valfi 

ve konik kapak monte edilir. 
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Spring Spring Fixed Block Wire Connector

Wire

Spring Fixed Block Soleplate Splint

 

Şekil 3.3: Kılavuz blok ve kılıfı 

o Gaz kaçak testi ile hatalı montajdan dolayı oluşabilecek sızıntı 

kontrol edilir.  

Yukarıdaki bilgiler markadan markaya değişiklik gösterebilir. 
 

Bending bölümü rubber  
 

 Arıza tespit 
 

 Bending bölümü rubber kılıfında, endoskop kullanımı sırasında bir dizi 

tahribat olayı meydana gelebilir. Bending bölümü rubber kılıfında 

tahribat olup olmadığını anlamak için gaz kaçak testi ile kontrol yapılır. 

Kontrol sonucunda sızıntı olduğu anlaşılırsa lastik kılıf derhal 

değiştirilmelidir. 

 

Resim 3.7: Gaz kaçak testi 
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 Bending bölümü rubber değişim hazırlığı 
 

 Bending bölümü kurutulur. 

 Kılıfın her iki ucundaki yapışkan temizlenir. Temizleme sırasında 

endoskopun herhangi bir parçasının hasarlanmaması için 

zorlanmamalıdır. 

 Rubber makasla çıkarılır, seviye oluşturan yapıştırıcı tamamen temizlenir. 

 Tahrip olmuş lastik kılıfın sebep olduğu suyun kurutulması için bending 

bölümü 50 derecedeki bir fırında, 60 dakika bekletilir.  

 

Resim 3.8: Kaçak testi sonucu arıza gözlenen bending bölümü 

 Bending bölümü rubber değişimi 
 

 Bending bölümünün yüzeyine ve lastik kılıfın iç tarafına molibden 

bisülfat sürülür (MoS2). 

 Bending bölümünün her iki yanına 3 mm kalınlığında güçlendirici 

katalizör  sürülüp (801), 5 dakika beklenir. 

 Rubber, ilgili el aleti kullanılarak doğru pozisyonda yerleştirilir. 

 Bending bölümü rubberın  iki yanı temizlenir. 

 

Resim 3.9: Bending bölümü rubber değişimi 

 Rubber kılıfının siyah ip ile sabitlendiğinden emin olunmalıdır. 

 İp genişliği, gastroskop için yaklaşık 1,5-2 mm, kolonoskop için 2-3 

mm’dir. 

 Rubber kılıfının taşma yapan kısmı kesilmelidir. 
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 İnsersiyon tüp ucundaki ip ile rubber aynı seviyede olmalıdır. Toplam 

genişlik, gastroskop için 3–4 mm, kolonoskop için 4–6 mm’dir. 

Bending Rubber Sheath

Bending Rubber Sheath
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Distal End
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Şekil 3.4: Bending bölümü 

 Bending bölümü rubber lastiğin A3 ile yapıştırılması 
 

 Bending bölümü rubber lastiği temizlendikten sonra iplik üzerine A3 

yapıştırıcı sürülür.  

 Bu işlem iki aşamalıdır: 

o Birinci aşama: İplik yüzeyi A3 yapıştırıcı ile kaplanır. A3 

yapışkanının kuruması beklenir. İplik yüzeyindeki çapakları ilgili 

el alet kullanılarak temizlenir.  

o İkinci aşama: İkinci defa aynı yeri A3 yapıştırıcı ile yapıştırıp 

kaplanır. Yüzeyde hava kabarcığı olmamasına dikkat edilir, yüzey 

pürüzsüz düz olmalıdır. Yüzeyde asimetri var ise saç kurutma 

makinesi kullanılarak giderilir. 

 Yapışkanın ön tarafa uygulama mesafesi gastroskop için 2-3 mm, 

kolonoskop için 3-4 mm’dir. 

 Yapışkanın arka tarafa uygulama mesafesi gastroskop için4-6 mm, 

kolonoskop için 5-8 mm’dir. 

 Bending bölümü, 50 santigrad derecedeki bir fırında, 120 dakika süreyle 

kurutulur. 
 

Bending Rubber Sheath

Bending Rubber Sheath

Colonoscope

Insertion Tube Glue

Colonoscope

Insention Tube Thread
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Şekil 3.5:Yapışkanın uygulanma mesafesi
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Atölye ortamında bulunan etüv cihazının elektronik kontrol kartı üzerinde, aşağıdaki 

işlem basamaklarını gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Servis el kitabı talimatlarını okuyunuz. 

 Gerekli kişisel güvenlik 

önlemlerinizi alınız. 
 

 Temel iş güvenliği tedbirlerini 

alınız. 
 
 

 Temizleme fırçasının 

kanalları zedelemesine izin 

vermeyiniz.  
 

 Kanalın içinde herhangi bir 

şey kalmaması için su 

beslemesi ve emme 

işlemlerini yapınız.     

 Emme valfini çıkarınız. 

 Temizleme fırçasını emme girişinden, emme 

çıkışının dışına çıkıncaya, ışık kaynağı 

kablo bağlantı bölümüne kadar yerleştiriniz. 

 Temizleme fırçasını emme kanalından 

çıkarın ve bu işlemi kanal temizleninceye 

kadar tekrarlayınız. 

 Temizleme fırçasını 45 derecelik açı ile 

valfin girişinden yerleştirin. 

 Temizleme fırçasını emme kanalından 

çıkarınız. 

 Bu işlemi kanal temizleninceye kadar 

tekrarlayınız. 

 Emme kanalını temizlemek için, temizleme 

fırçasını enstrüman kanalı girişinden 

yerleştirin. 

 Teknik servis formu doldurunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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 

1. Servis el kitabı talimatlarını okudunuz mu?   

2. Emme valf ini çıkardınız mı?   

3. 
Temizleme fırçasını emme girişinden, emme çıkışının dışına 

çıkıncaya, ışık kaynağı kablo bağlantı bölümüne kadar 

yerleştirdiniz mi? 

  

4. Temizleme fırçasını emme kanalından çıkardınız mı?    

5. Bu işlemi kanal temizleninceye kadar tekrarladınız mı?   

6. 
Temizleme fırçasını 45 derecelik açı ile valfın girişinde 

yerleştirdiniz mi? 
  

7. Temizleme fırçasını emme kanalından çıkardınız mı?   

8. Bu işlemi kanal temizleninceye kadar tekrarladınız mı?   

9. 
Emme kanalını temizlemek için temizleme fırçasını enstrüman 

kanalı girişinden yerleştirdiniz mi? 
  

10. Teknik servis 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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi endoskopi cihazı bakım talimatlarından değildir? 

A) Kaçak testi yapılmalıdır. 

B) Hava kanallarının kontrolü yapılmalıdır. 

C) Su kanallarının kontrolü yapılmalıdır. 

D) İç direnci ölçülmelidir. 
 

2. Gastroskopi cihazında hava ve su kanalları tıkalı ise aşağıdakilerden hangisi 

yapılmalıdır? 

A) Görüntü fiberi kontrolü yapılmalıdır. 

B) Biyopsi kanalı kontrolü yapılmalıdır. 

C) C )Giriş propları kontrolü yapılmalıdır. 

D) D )Nouzzle sökülüp kontrolü yapılmalıdır. 
 

3. Onikiparmak bağırsağının görüntülenmesinde kullanılan skopun adı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Duedonoskop 

B) Vanadoskop 

C) Gastroskop 

D) Lagaraskop 
 

4. Endoskopların kanallarındaki sızdırmazlığı kontrol etmek için yapılması gereken 

işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Akım kaçak testi 

B) Sıvı kaçak testi 

C) Gaz kaçak testi 

D) Empedans testi  
 

5. Bending bölümü rubber kılıfında tahrifat olup olmadığını anlamak için aşağıdaki 

işlemlerden hangisi yapılır? 

A) Skala kaçak testi 

B) Gaz kaçak testi 

C) Rubber makas testi 

D) Rubber bıçak testi  
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

6. (   ) Tüm endoskopi bölümlerinde koter, heter ve probların bakım ve kontrolü 

yapılmalıdır. 
 

7. (   ) Rijit teleskoplar bozulduğunda tamir işlemine geçilmelidir. 
 

8. (   ) Endoskopi su şişesinde musluk suyu kullanılmalıdır. 
 

9. (   ) Yapıştırıcıyı sürerken nozzle ve kanal içerisine kaçırmayın. Yapıştırıcıyı 

sürdükten sonra   katılaşmasını sağlamak için 50 dereceye kadar ısıtılması uygun olur. 
 

10. (   ) Endoskoplar için temel gereklilik tam sızdırmazlık olmalıdır. 
 

 

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 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Açılandırma gevşemesi, elçekte bulunan açılandırma düğmesinde ……… olmasıdır. 
 

2. Açılandırmanın çalışma pozisyonu için yetersiz kalması ise 

………………………………………………………………………………. 
 

3. Emmenin başlıca fonksiyonu ………………… ve 

………………………………………………………………………………etmektir.  
 

4. Kanallardaki sızdırmazlığı kontrol etmek için “………………………” yapılmalıdır.  
 

5. Endoskoplar için ana/temel gereklilik ‘…………………………………..’ olmalıdır. 
 

6. Distal uçtaki nozzle veya kanallar toz /kir ile tıkanmışsa ……….. veya …………. 

değiştirilmelidir. 
 

7. İnsüflatörler kavite oluşturmak için …………… kullanılan cihazlardır.  
 

8. Kanal içinde kir/toz veya bir cisim varsa distal uçtan sokulmuş ………………., yeterli 

hava beslemesi yapana kadar veya su düzgün bir şekilde kanal içinde akana kadar 

hareket ettirilir.  
 

9. …………… yöntemde dezenfeksiyon, yüksek sıcaklıklarda ilgili etki etme sürelerine 

göre yapılır. 
 

10. ……………… cihazlar kimyasal maddelerin buhar çıkarabilecek maddelerin olduğu 

ortamların yanına konmaz. 
 

11. Her depolamadan önce endoskopun mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek için 

……………..  gereklidir. 
 

12. İrigasyon-aspirasyon cihazları vücutta sıvı ile …………….. oluşturmak için kullanılır. 
 

13. Aşırı klorid etkisini ve oyuklaşma etkisi diye tarif edilen noktasal bozulmaları 

önlemek için ………………………………………………… su kullanılmalıdır. 
 

 

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. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 67 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. D 

3. C 

4. 2MOhm 

5. 5000pF 

6. elektrokoter 

7. kavite 

8. gaz 

9. litre/dakika 

10. 150 mA 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. B 

2. C 

3. A 

4. B 

5. D 

6. A 

7. 
termik dezenfeksiyon ve kimyasal 

termik dezenfeksiyon.  

8. 
yüksek sıcaklıklarda ilgili etki 

etme sürelerine 

9. sıcaklık-zaman orantısını 

10. 

alkole batırılmış ağaç pamuk 

çubuk ya da alkole dayanıklı 

plastik pamuklu çubuklarla 

11. demineralize su 

12. oda sıcaklığına 

13. 
kimyasal maddelerin, buhar 

çıkarabilecek 

14. biyofilm tabakası 

15. 

1:Suction port 

2:Air/Water port 

3:Water contanier connector 

4:Suction connector 

5:Air pipe 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. D 

3. A 

4. D 

5. B 

6. D 

7. Y 

8. Y 

9. D 

10. D 
 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. boşluk 

2. 

açılandırma knobunun 

maksimum açılandırma konumu 

verilmesine rağmen 

açılandırmaların gerçek 

değerlerine ulaşmamasıdır. 

3. 

Solüsyonu absorbe etmek ve 

kanal içinden operasyon 

enstrumanlarının kullanılmasına 

yardım 

4. gaz kaçak testi 

5. tam sızdırmazlık 

6. nozzle veya kanallar 

7. gaz 

8. yumuşak çelik teli 

9. termik 

10. endoskopik 

11. kurutulması 

12. kavite 

13. 
demineralize (tuzu tamamen 

alınmış) 
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