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1. AMAÇ VE KAPSAM:

Cihazın amacına uygun ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.
2. GÖREV VE SORUMLULUK:

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk Tıp Fakültesi Dekanlığına aittir.
3. TALİMATIN DETAYI:



Steril kabin çalıştırılmadan önce mutlaka ön muhafaza kapağı açılmalıdır. Kapak
kapalı iken cihaz çalıştırılmamalıdır.



Kabin içerisinde çalışmaya başlamadan önce kabin içine steril hava veren fan
motoru açılmalı ve üfleme hızı ayarlanmalıdır.



Kabin içi sterilizasyonda kullanılan UV (Ultraviyole) lamba, kabin içerisinde
çalışmaya başlamadan önce ve çalışma sırasında mutlaka kapalı olmalıdır.



Steril kabin içerisine konan malzemeler kesinlikle kabin dışına çıkarılmamalıdır.



Kabin içerisinde çalışmaya başlamadan önce eller dirseklere kadar mutlaka alkol ile
steril edilmelidir veya tek kullanımlık steril eldiven kullanılmalıdır.



Kabin içerisinde çalışırken steril koşulların korunmasına azami özen göstermelidir.
Eller kabin dışına çıkarılmamalı, kafa vb. organlar kabin içine sokulmamalıdır.



Kabin içerisinde ispirto ocağı vb. alev ile çalışılacağı zaman kesinlikle alev yakınına
yanıcı, parlayıcı madde ve malzeme (alkol, aseton vb.) konmamalıdır. Bu
malzemeler

kabin

içerisinde

alevden

mümkün

olan

en

uzak

mesafede

bulundurulmalıdır.


Kabin içerisine madde ve malzeme dökülmemesi için özen gösterilmelidir. Özellikle
korozif bir madde dökülmesi durumunda derhal çalışmaya ara verilmeli, kabin
çalışması durdurulmalı ve temizlenmelidir. Bu durum derhal sorumlu personele
bildirilmelidir.



Çalışmaya uzun süre ara verileceği zaman steril kabin mutlaka kapatılmalıdır.
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Çalışma sonlandırıldığında kabin içerisi temiz ve düzenli olarak bırakılmalıdır.



Çalışma sonlandırıldığında kabin çalışması durdurulmalı, ön kapak kapatılmalı ve
mutlaka UV lambası çalıştırılarak içerinin sterilliği sağlanmalıdır.



Arıza veya olumsuz bir durum karşısında laboratuvar sorumlusuna haber verilmelidir.
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