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AMAÇ : Hasta Başı Test Cihazları (HBTC); Hasta başında değerlendirme/test amaçlı olarak
laboratuar dışında erken tanı için kullanmak.
KAPSAM :Tüm Sağlık Çalışanı
KISALTMALAR
TANIMLAR
SORUMLULAR :Hasta güvenliği komitesi
FAALİYET AKIŞI
Serviste kullanılan glikometreler ve pulseoksimetreler hasta başı cihaz olarak kabül edilir.
Hasta başı test cihazlarından servis sorumlusu sorumludur.
Glikometre için her ay kontrol amaçlı hastanın parmağından alınan kan glikometreden, aynı
anda damar yolundan alınan kan labaratuara gönderilir. Her iki sonuç karşılaştırılır. Eğer
uygunsuzluk varsa depodan yeni aletle değiştirilir. Sonuçlar aylık olarak saati ve tarihi ile
kayıt edilir.Ayrıca her gün kontrol serumu ile de günlük kontrolü yapılır.
Pulseoksimetreler de her ay kan gazı bakılacak hasta ile karşılaştırılıp kayıt altına alınır.

Hasta Başı Test Cihazı İle Kan Alım Kuralları;

Hasta başı test cihazlarıyla AKŞ ölçümlerinde pre analitik, analitik ve post analitik evreler
kontrol edilerek hastanın kanı alınmalıdır.

Preanalitikevre:Kan alma işlemine başlamadan önce cihazın çalışıp çalışmadığı cihaz
içindeki striplerin yeterli sayıda olup olmadığı kullanıcı tarafından kontrol edilir, makine
düğmesinden açılarak hazır hale getirilir. Gerekli lanset,strip,betadinlipamuk,alkollü pamuk
ve kuru pamuk hazır vaziyette hastanın yanına gidilir.kan alma işlemini yapacak kişi kişisel
bariyer (eldiven) kullanmalıdır.Hastanın kan alınacak parmağı betadinli pamukla
silinir,betadinin fazlası alkollü pamukla tekrar alınır.

Analitik evre:.Lanset el değdirilmeden açılır ve hastanın parmağı iki parmak arasına
sıkıştırılarak lansetin sivri kısmı tek bir darbe ile parmağına batırılır.İlk çıkan kan pamukla
alınır ikinci çıkan kan cihaza ve stribin etrafına temas ettirilmeden strip haznesine damlatılır
vakit kaybedilmeden cihaza yerleştirilir.

Postanalitik evre: Okunan sonuç hasta dosyasına kaydedilir beklenilenden yüksek bir değer
çıkarsa hemen ilgili hekim haberdar edilir. Hastanın parmağına iki dakika basınç uygulanır
tüm tıbbi atıklar enfeksiyon kontrol talimatı çerçevesinde ortamdan uzaklaştırılır, cihazın
etrafına herhangi bir şekilde kan bulaşmış ise cihaz antiseptik solüsyonlarla silinerek bakımı
yapılır ve yeniden kullanılmak üzere saklanır.

EKLER

• Enfeksiyon talimatı
• HBTC kontrol formu


