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FAALİYET AKIŞI:

ÜNİTE İÇİ KARŞILAMA ve İLK KONTROL
Order-İlaçların Kontrolü yapılır. (Protokolün, ilaçlar, dozlar, hekim onayı açısından kontrolü
edilir.)
İlaçların görsel kontrolü yapılır. (İlaç rengi, homojenitesi ve son kullanma tarihi kontrol edilir.)

YAZILIM KAYIT
Orderların Yazılıma kaydı yapılır. Etiketi yazılır.
Order ve ilaçlar 2.kez kontrol edilir.
Etiket üzerine ilk kontrol parafı atılır.
Hasta orderları ünitede saklanır.
TEMİZ ODA İÇİNE ÜRÜN TRANSFERİ
Kaydı yapılan orderlar için gerekli olan ilaçlar, mayiler, setler, etiketler, malzemeler Giriş Passbox
aracılığıyla temiz odaya gönderilir.

CİHAZ ile KARIŞIM HAZIRLAMA
Cihaz gün başı hazırlığı yapılır torba ya da neonatal set üzerine etiketi yapıştırılır.
Barkod okuyucusuna etiket barkodu okutulur.
Cihaz ekranında çıkan hasta adı-protokol /T.C. kimlik numarası ile elimizdeki order için hasta adı
ptorokol /T.C. kimlik numarası karşılaştırarak kontrol edilir.
Cihaz kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanarak dolum yapılması sağlanır.
Cihaz ile dolum sonrasında dolum hattının klembi geri dönüşümsüz olarak kapatılır.
Cihaz ile torbaya eklenemeyen ilaçlar ‘Manual Add’ seçeneği ile asepsiye uygun şekilde manuel
olarak torbalara eklenir.
Neonatal setin lipit enjektörünü kullanıyor iseniz, enjektör için de etiket çıktısı alarak enjektör
üzerine yapıştırılır. Etiketsiz ürün bulunmamalıdır.
Hazırlama işleminden hemen sonra torba etiketine ve enjektör etiketine hazırlama parafı atılır.
Torbaların içlerinde çökelti vbpartikül oluşumların var olup olmadığı kontrol edilir.
Torbalar steril taşıma poşetlerine konur.
Taşıma poşetine koyulan torbalar Çıkış Passbox aracılığı ile temiz odadan çıkarılır.

SON KONTROL
Dolumu yapılan EVA torbaların üzerindeki etiketleri kontrol edilir.

(Son kontrolde; görsel kontroller, mayi ve miktarı, etken madde ve miktarı, hasta adı,
tarih, TC ya da protokol no, doktor onayı açısından tüm kontrolleri yapılır..)

Etiket üzerine son kontrol parafı atılır.
Teslim tutanağına imza karşılığında, torbalar görevlilere teslim edilir.


