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1.AMAÇ: Pnömatik sistemin amacına uygun ve düzenli çalışmasının sağlanması

2.KAPSAM: Hastanedeki Tüm Pnömatik Taşıma Sistemini kapsar.

3.KISALTMALAR

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR: Tüm Pnömatik Sistem Kullanıcıları ve Teknik Servis Çalışanları

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1. Gönderme işlemi yapacağınız nesneyi hazırlayınız.

6.2. Hazırlanan nesneyi taşıyıcı tüpün içine yerleştiriniz ve pnömatiktüplerin
kapağınıdikkatlice ve sıkıca kapatınız.

6.3.Taşıyıcı tüpün içine konulan nesnenin içerisinde bulunan maddenin akma veya dökülme
riskivarsa, gönderme işlemi yapılmamalıdır.

6.4.Taşıyıcı tüpün içine konulan nesnenin kırılma riski varsa nesneyi taşıyıcı tüpün
içerisinesabitleme aparatı ile sabitleyiniz.

6.5. İstasyon kontrol panelindeki tuşlara basarak göndermek istediğiniz istasyonun numarasını
tuşlayınız.

6.6.Tuşlanan istasyon numarasının doğru olup olmadığını kontrol panelinin ekranından
kontrol ediniz.

6.7.Taşıyıcı tüpü istasyonun gönderme kanalına düzgün olarak yerleştiriniz
(yerleştirdiğiniztaşıyıcı tüpü bastırarak zorlamayınız)

6.8. Eğer 2 adet tüp göndermek isterseniz her tüp için ayrı işlem yapılmalıdır.

7.UYARILAR

7.1.Sistemin üzerinde SERVİCE MODE uyarısı varsa lütfen teknik servise bildiriniz.
7.2.Gönderme işlemi yapılmayacak ise taşıyıcı tüpleri gönderme kanalına koymayınız ve
tuşlara basmayınız.

7.3.Gerekmedikçe boş taşıma tüplerini göndererek sistemi meşgul etmeyiniz.

7.4.İstasyon altındaki sepete sistem harici eşya vb. koymayınız. Sepette biriken tüpleri
zamanında alınız.

7.5. Gönderim yapılırken istasyon kanalına kağıt, peçete, eldiven vb. malzemelerin
yaklaştırılmamasına dikkat ediniz.

7.6. Deforme olan taşıyıcı tüpler kullanılmayacak ve değişim için teknik servise
gönderilecektir.
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8.PNÖMATİK SİSTEMİ KULLANACAK PERSONELİN BİLMESİ GEREKENLER

8.1.Pnömatik taşıyıcı tüp hazneye yerleştirilip istasyon numarası girildikten sonra tüp geri
alınırsa sistem arızaya düşer ve çalışmaz. Ayrıca sistem, istasyon numarası girildikten sonra
gönderimi, hat müsaitse hemen yapar. Hat müsait değilse bir süre bekler. Bu süre zarfında
taşıyıcı tüpleri istasyondan çekmeyiniz ve gitmesini bekleyiniz.

8.2.Pnömatik tüplerin kapaklarının iyice kapatılması gerekmektedir.

8.3.Pnömatik tüplerin kapakları kırık ise kesinlikle band ile yapıştırmak suretiyle
kullanılmamalıdır.Kırık ise sorumlu personele teslim edilmelidir.

8.4.Pnömatik tüplerin üzerine etiket yapıştırılmamalıdır. Üzerine servis isimleri yazılacaksa
asetatlıkalem ile yazılmalıdır.

8.5.Pnömatik sistemin düzenli çalışması için gönderilecek tüp istasyona yerleştirilmeli, daha
sonra istasyon numarası girilerek OK tuşuna basılmalı ve transfer başlatılmalıdır.

8.6.Gelen tüpler alttaki sepete düştükten sonra oradan alınmalıdır. Aksi takdirde orda birikir
ve gelen tüp üstündeki panele sıkışabilir. Tüpler alındıktan sonra istasyonda panelinde yanan
turuncu renkteki led yanıp sönmektedir. Bu ikaz lambası sepete tüpün düştüğünü
belirtmektedir. Bu ikazı sıfırlamak için önce S sonra 1 butonuna basılarak ikaz giderilmelidir.

8.7.Sistemimizde tüpler kaybolmaz, sadece yoğunluk ve kullanıcı personelin dikkatsizliği
nedeniyle yanlış yere gidebilir.Bu suretle yanlışyere gelen tüpleri lütfen üzerinde yazan
servise gönderiniz.

NOT: SİSTEMİN DÜZENLİ ÇALIŞMASI İÇİN SİZ DEĞERLİ KULLANICILARIN
DİKKATLİ OLMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR


