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 DEĞİŞİKLİK DURUMU  

Değişiklik Tarihi Açıklama Değişiklik No 

- Yeni yayımlandı 0 

   10.04.2002             Birim İsminde Değişiklik 

Yapıldı                  

1 

05.10.2005 Yönetim Değişikliği 

Yapıldı 

2 

 

     08.12.2014  Yönetim Değişikliği Yapıldı        3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN: Şenay TİLKİ   Hemşire 

İMZA  

ONAYLAYAN: Kutlu KÖSTERİT            İlk Yardım Ünitesi Sorumlusu 

İMZA  

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL                     Kalite Yönetim Temsilcisi 

İMZA   

 

 



 

Doküman No: İYÜ-GT08 

Değişiklik No: 3 

Yürürlük Tarihi: 20.10.2000 

Değişiklik Tarihi: 08.12.2014 

TAŞINABİLİR HASTA BAŞI MONİTÖRÜ KULLANMA TALİMATI 

 

 2/3 

 

1. AMAÇ: Hasta başı monitörünün doğru olarak kullanılmasını sağlamak. 

2. KAPSAM: İlk Yardım Ünitesi hemşirelerini ve sağlık memurlarını kapsar. 

3. UYGULAMA: 

  3.1. Cihaz magnetik  rezonanslı ortamlarda kullanılmamalıdır. 

  3.2. Cihazın elektriğe takılı olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

  3.3. Cihaz batarya ile çalıştırılacak ise bataryaların dolu olup olmadığı 

kontrol edilmeli  ve bataryaların tam şarjlı durumda kalması sağlanmalıdır. 

  3.4. Opsiyonel dış bataryalar kullanılıyor ise bataryaların tam yerleştiğine 

dikkat edilmelidir. 

  3.5. Cihaz arka tarafta bulunan On / OFF  (açma /kapama) tuşuna bir defa 

basma ile açılmakta iki defa basma ile kapanmaktadır. 

  3.6. Cihaz hareketli ayak üzerinde kullanılacak ise monitörün ayak üzerine 

tam olarak monte edildiğine ve emniyet vidasının tam olarak yerleştiğine 

dikkat edilmelidir. 

  3.7. Modüller rastgele bir sıra ile yerleştirilebilir gerektiğinde monitör 

çalışırkende takılıp çıkarılabilirler. 

  3.8. Modüllerin tam yerleştiğine dikkat edilmelidir. 

  3.9. Modüllerin hasta bağlantı girişleri birbirinden farklı olarak dizayn 

edilmiştir. 

  3.10. Hasta bağlantılarının doğru modüle ve tam olarak yapılmasına dikkat 

edilmelidir. 

  3.11. Cihaz açıldığında herhangi bir ölçüm başlatmadan önce cihazın takılı 

modülleri görmesi beklenmelidir. 

  3.12. Cihazın ön yüzündeki saat yönlerinde hareketli (selectknob) tuş ile 

ekranın sol tarafında görülen program menüsü içinde istenilen parametreye 

ve fonksiyona  ulaşılmaktadır. 

  3.13. Program menüsü iki dakika kullanılmadığı taktirde kendiliğinden ya da 

kullanıcı isteği ile kapanmaktadır. 

  3.14. Program menüsünün tekrar ekranda görülebilmesi için selectknob’a 

basılmalı ya da çevrilmelidir. 

  3.15. Bir parametreye ait ölçüm yapılabilmesi için menüden seçilerek aktf 

hale getirilmelidir. 

  3.16. Hasta kabloları hortumları ve diğer aksesuarlarında hasar olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. 
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  3.17. NIBP (tansiyon) ölçümlerinde hortumun kıvrılmamasına manşon 

ebadının hastaya uyumlu olmasına manşonun hasta kolunu  fazla 

sıkmamasına dikkat edilmelidir. 

  3.18. EKG ölçümlerinde elektrotların tam yerleşmiş olmasına leadlerin doğru 

takıldığına dikkat edilmelidir. 

  3.19. IB (invaziv basınç) ve CO2 ölçümlerinden önce kablo ve hortumlar 

kontrol edilmelidir. 

  3.20. Cihaz ölçüme başlamadan önce aktif tüm parametreler için gerekli 

ayarlar (limit ayarları alarm ayarları vb.) yapılmalıdır. Değişiklik yapılmadığı 

taktirde fabrika ayarları geçerli olacaktır. 

  3.21. Cihaza yeni bir hasta bağlamadan önce bir önceki hastanın verileri 

discharge edilmelidir. Aksi taktirde önceki hastanın parametre ayarlarına göre 

ölçüm yapılacaktır.  

 


