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Bilindigi iizere hastanelerde tibbi amach olarak kullanilan oksijenin temininde; biri

tanklar ve silindirik tiiplerde sikistinlrms gaz veya sivilastinlmis oksijen seklinde, digeri ise

oksijen uretim ve depolama sistemi ile yerinde uretim seklinde olmak iizere iki farkh yontem

kullanilmaktadir.

Yerinde oksijen uretimi i9in kullanilan oksijen uretim ve depolama sistemi temel

olarak;

• Havanin basincli bir sekilde sisteme girmesini saglayan kompresorden,

• Havadaki nem miktannin azaltilmasim saglayan hava kurutucudan,

• Basin?li ve kuru havanin depolandigi hava tankindan,

• Oksijenin havadaki diger gazlardan aynsmasim saglayan oksijen konsantratoriinden

(yogunla$tirici, jenerator v.b.) ve

• Yiiksek saflikta elde edilen oksijenin depolanmasim saglayan oksijen tankiyla birlikte

fesitli filtrelerden olusur.

1. Sdz konusu sistemin teminine iliskin esas ve usuller asagida belirtilmistir:

1.1. Yerinde oksijen uretim ve depolama sistemi, silindirik tuplerde veya tanklarda

oksijenin temininde lojistik olarak sikintilar yasanan hastanelerde ve ekonomik olarak

belirgin avantaj bulundugu durumlarda oksijen temin yontemi olarak kullanilabilir.

1.2. Hastanede kullanilacak olan oksijen uretim ve depolama sistemi, tek bir cihaz olarak

en az Simf H-a seviyesinde sertifikalandinlmis olmah, CE isareti tasimah ve Tibbi

Cihaz Ydnetmeligi dogruttusunda biitiin gerekleri yerine getirmelidir.

1.3. Hastanede kullanilacak olan oksijen uretim ve depolama sistemi, ilgili hastanede gerek

kendi kullammlari gerekse de disanya satis amaciyla silindirik tiipleri doldurmak ipin

kesinlikle kullamlamaz.

1.4. Hastane yonetimi, oksijen uretim ve depolama sisteminin kurulumunda ve

kullaniminda gerekli olan emniyet tedbirlerini almakla sorumlu olup; bu sistemin hasta

ve personel guvenligini tehlikeye sokmayacak sekilde, uygun olan bir yere

kurulmasini saglar.

1.5. Oksijen uretim ve depolama sistemi ile temin edilen oksijenin kullanima hazir

yogunlugu Turk Standardlari EnstitusUniin TS ISO 10083 standardina uygun olarak %

93±3 oraninda olmalidir. Uretici, hastanenin hesaplanan maksimum kullamm

kapasitesine gore uygun gaz basmci degerinde, tibbi gaz boru sistemi i^ndeki oksijen

yogunlugu % 90'in altina dusmeyecek sekilde, cihazin gerekli ayarlanm ve bu

ayarlann idamesini saglamakla yukumludur. Bu sistemi kullanacak olan hastaneler,
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hastane kapasitesi goz oniinde bulundurularak gerekli olan degerleri belirlemekle

yukiimliidur.

1.6. Hastanede kurulacak olan oksijen iiretim ve depolama sisteminin cikisinda oksijenin

safligim ve basincim gosterir s.ekilde bir panel olmasi zorunludur.

1.7. Hastane yonetiminin gorevlendirecegi bir teknik personel ve bir eczaci tarafindan,

kurulacak olan oksijen iiretim ve depolama sisteminden temin edilen oksijenin

hastalara verildigi noktalardaki saflik ve basinc degerleri giinliik olarak olciilmeli ve

kayit altina ahnmahdir.

1.8. Cihaz Ureticisi, teknolojik geli§im dogrultusunda yukanda bahsedilen urun

biles.enlerinin birkacini, ayni isi yapmak ko§uluyla birle§tirebilir ve tek cihaz olarak

imal edebilir veya sisteme yeni bir bilegen ekleyebilir. Uretici, boyle bir durumda

sistem bile§enlerinin ayni gorevi yerine getirdigini beyan eder.

1.9. Sistemi olu§turan cihazlardan herhangi birinin degi§mesi gerektiginde; sisteme monte

edilecek olan yeni cihazin, oksijen Uretim ve depolama sistemi olarak CE almi§ bir

uretici tarafindan iiretilmi§ olmasi ve monte edilecek olan cihazin ureticisi tarafindan

sistemin diger bilesenleriyle kar§ihkh uyumunun saglandigina dair beyan verilmesi

zorunludur.

2. Oksijen uretim ve depolama sistemi imalatcilan, bu Genelge yururluge girdigi tarihten

itibaren en gee 12 (on iki) ay icinde gerekli ko§ullan saglamakla yukumliidur.

Hastaneler tarafindan, imalat9ilarin gerekli ko§ullari saglamasi icin ongorulen bu sure

icerisinde zorunlu ihtiyaclar di§inda alim yapilmamalidir.

3. 03.04.2008 tarih ve 11469 sayili Tibbi Oksijen Yogunla§tinci Cihazlann Temini

Hakkinda 2008 / 26 nolu Genelge yiiriirlukten kaldinlmi§tir.

Bilgilerini ve geregini rica ederim. ^ (

Prof/Dr. Nihat TOSUN

iakana.
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