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1. Amaç 

Patoloji Laboratuvarına gelen cerrahi işlemler ya da invazif/ noninvazif girişimler ile hastadan elde 

edilmiş doku örneği, ameliyat piyesi, hücre bloklarının fiksasyon, diseksiyon, kasetlenme 

işlemlerinden sonra parafin blok hazırlanması aşamasına gelebilmesi için hazırlanan solüsyonlardan 

belirlenen program dahilinde uygulamaya tabi tutulması 

2. Kapsam 

Patoloji laboratuvarı 

3. Sorumlular 

Laborant, Patolog/Patoloji asistanı 

4. Uygulama 

4.1. Her iş günü sonunda kasetlenen materyaller doku takip cihazının özel sepetine laborant 

tarafından yerleştirilir. 

4.2. Bu sepet cihaz üzerinde bulunan özel bölmeye takılır. 

4.3. Bölmenin takip sürecinin ilk solusyonun üstünde olup olmadığı kontrol edilir. Eğer değil ise 

cihaz kumandasından ‘Go to 1’ tuşuna basılarak bölmenin doğru adıma gelmesi sağlanır. 

4.4. Cihazın kumandasından ‘Lower’  tuşuna basılır ve sepet takip için gerekli ilk solüsyonun içine 

sokulur. 

4.5. Sepeti taktıktan sonra bölmenin kapağı kapatılır. 

4.6. Cihaz kumandasından her kurumda ‘Reset’ tuşuna basılarak makinanın program kontrolü 

yapılır. 

4.7. Cihazın kurulduğu günün ertesi günü eğer iş günü ise ‘delay on’ tuşuna basılarak cihazın 

günlük kurumu tamamlanmış olur. 

4.8. Cihazın kurulduğu günün ertesi günü eğer iş günü değil ise önce  ‘delay on’ tuşuna basılır, 

daha sonra ‘days delay’ tuşuna basılarak kaç gün resmi tatil/haftasonu ise gün sayısı tuşlanır ve tatil 

günlerine göre cihazın kurumu tamamlanmış olur.  

4.9. Cihazın çalışmaya başlama saati sabit olarak kumandaya işlenmiştir ve bu saat 17:20 olarak 

ayarlanmıştır. 

4.10. Bu sabit başlangıç saatini değiştirmeyi gerektiren bir durum olduğunda cihazın kumandası 

üzerinde ‘manual’ tuşuna basılır, sonra ‘clock’ tuşuna basılarak istenilen saate ayarlanır. 
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4.11. Cihazın çalışmasının bitiş saati sabah 06.00’dir. Bu saate kadar sepet 12 farklı solüsyondan 

geçerek işlemini bitirir. 

4.12. Cihazın çalışması bittikten sonra ‘Raise’ tuşuna basılarak sepetin yukarı çıkması sağlanır. 

4.13. Sepet bölmesinin kapağı açılarak sepet dışarı alınır ve kapak kapatılır. 

4.14. Cihaz iş günü sonunda kurulana kadar bu adımda bekler. 

4.15. Cihazda bulunan 12 farklı solüsyonun seviyelerinin takibi, cihaz kumandası üzerinde bulunan 

‘Rotate’ tuşuna basılarak her gün bir kez kontrol edilir. 

4.16. Herhangi bir arızadan ötürü cihaz alarm verir ise ‘cancel alarm’ tuşuna basılır ve ilgili firma 

aranarak sorunun giderilmesi için çağrılır. 

4.17. Solüsyonların değişim zamanları takibe alınan kaset sayısına göre değerlendirilir. 300 kaset 

takibinden sonra ya da en az iki haftada bir değiştirilir. Değişim “Patoloji Laboratuvarı Doku Takip 

Cihazı Solüsyonları İzlem Formu”  ile kayıt altına alınır. Kayıtlar arşivde saklanır. 

 

5. İlgili Dokümanlar 

5.1.  Patoloji Laboratuvarı Doku Takip Cihazı Solüsyonları İzlem Formu 

 

 

 

 


