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• İçme suyu için izin verilen miktarlar 

diyaliz hastalarında zararlı etkilere yol açabilir!!!!! 

 

                  1. Çok fazla suya maruz kalma (25 kat !!!) 

• Normal bir insan günde 2 litre su tüketmekte olup bu haftada 14 

litre/hafta su tüketirken 

• Hemodiyaliz hastalarının kanı her diyaliz seansında          

(pompa hızı:500 ml/dk) yaklaşık 120 litre  

• Haftada  360 litre su ile işlem görmekte 

 

Hemodiyaliz sisteminde  

Neden Arıtılmış Su ? (1) 

 



             2. Direkt kan yoluyla temas 

• Sağlıklı insanlarda suyun alımı ile vücuttan atılımında sindirim 

sistemi önemli rol oynarken 

• İnsan sağlığı için zararlı olabilecek maddeler vücuttan kana 

karışmadan atılmakta veya kana karışmış olan toksin maddeler 

böbreklerin (selective semipermeable) yardımı ile kandan 

uzaklaştırılmakta 

• Hemodiyaliz hastalarında ise su ile direkt kan yoluyla temas ve 

böbrekle atılım olmaması  

 

Hemodiyaliz sisteminde  

Neden Arıtılmış Su ?(2) 

 



       3. İçme sularımızda 80’den fazla madde bulunmakta….. 

  

(Aluminyum, Bakır,Çinko, Kloraminler, Florid, Nitratlar, 

Ca++,Mg++, Mikroorganizmalar, Siyanotoksin, endotoksin…) 

 

• Şehir şebeke suyunda normal olarak bulunan 100mg/l kalsiyum 
ve 30 mg/l magnezyum , normal insana zarar vermez iken aynı 
miktar hemodiyaliz hastası için toksik etki taşıyabilir 

• Hastanın kanı haftada 360 litre diyalizat ile temizlenmeye 
çalışılırken aynı zamanda 360 litre suyun getirdiği 36g kalsiyum 
ve 12g magnezyum toksik etki oluşturabilir…. 

 

Hemodiyaliz sisteminde  

Neden Arıtılmış Su ?(3) 

 



-  İçme suyu bölgesel farklılıklar gösterebilir, 

-  Aynı bölgede mevsimsel farklılıklar, 

-  Su sistemlerinden kaynaklanan kirlenme de olabilir  

    (bakır, çinko, aluminyum, bakteriler). 

 

Çeşme Sularımız 

Ne kadar standardize? 



• 1950-60’li yıllar Hemodiyaliz tedavisinin rutin kullanımı 

• 1960’lı Diyaliz tedavisinde suyun kalitesi fark edilmesi 

       (25µm hassasiyetinde filtrasyon yapabilen filtrelerin kullanımı ile 
diyalizde, sadece askıda katı maddeler tutulması) 

• 1970’li  Diyaliz sırasında projen reaksiyonların nedeni diyaliz 
sıvısındaki yüksek bakteri yükü ve yüksek endotoksin konsantrasyonun 
neden olduğu 

• 1980’li yıllarda su kalitesi ile ilgili yazılı kılavuzlar ve kurallar getirildi 

Suyun önemi ortaya çıkması konu ile ilgili standartların tekrar gözden 

geçirilmesine neden olmuştur. 

• Sadece sudaki mikroorganizmalar ve endotoksinler suyun kalitesinin 
belirlenmesi açısında yeterli görülmediği bunun yanında inorganik ve 
organik maddeler , ağır metal iyonları , kolloitler ve diğer safsızlık 
unsurlarının sudaki konsantrasyonları suyun kalitesinin belirlenmesinde 
önemli bir parametre olarak kabul edilmiştir. 

 

 

 

SU SİSTEMLERİ 

(TARİHÇE) 



• European Best Practice Guidelines for Haemodialysis(Part 1), NDT, 2002;17 

• International Organization for Standardization. Water for Hemodialysis and Related 

Therapies, ISO 13959:2009, International Organization for Standardization, Geneva 2009. 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=43699 

• Association for the Advancement of  Medical Instrumentation, Water for Hemodialysis and 

Related Therapies, ANSI/AAMI/ISO 13959:2009, Association for the Advancement of 

Medical Instrumentation, Arlington, VA 2011.  

• Association for the Advancement of Medical Instrumentation, Water Treatment Equipment for 

Hemodialysis and Related Therapies, ANSI/AAMI/ISO 26722:2009, Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation, Arlington, VA 2011 

http://my.aami.org/store/detail.aspx?id=26722  

 

SU SİSTEMLERİ 

(TARİHÇE) 









Herşeye rağmen 

(su sistemiyle ilişkilendirilen durumlar) 

Erken dönem 

• Septisemi 

  (Endotoksinler; Pirojenik reaksiyonlar) 

  (Siyanobakteriler ve Siyonotoksinler; 

Brezilya’da 131 hastalık merkezde 

100’ünde akut karaciğer yetmezliği 52 

ölüm) 

• Çeşitli elementlere ait komplikasyonlar  

 

 

Uzun dönem  

• β2-mikroglobulin amiloidozu, 

• Ateroskleroz, 

• Malnutrisyon 

• Nanobakteri ve Damar 

kalsifikasyon 

AL…………..Anemi, adinamik kemik hastalığı, nörolojik hadiseler  

Cu………….. Anemi,Hemoliz, Bulantı ,kusma 

Zn…………... Anemi,Hemoliz, Bulantı ,kusma 

Ca ve Na…… Bulantı, Kusma, hipertansiyon 

Cloramin…… Anemi,Hemoliz, 



T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

 

YERÜSTÜ SULARINDA SİYANOBAKTERİLER İLE 

MÜCADELE VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ  

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  
29 Ekim 2015 / Antalya 



Proje Süresi:  2014-2016 

Proje Yürütücüsü:  OSİB-SYGM 

Proje Yüklenicisi:  İstanbul Üniversitesi- Su 

    Ürünleri Fakültesi 

 

Kalkınma Bakanlığı 2014 yılı Yatırım 

Programına sunulan proje 15.12.2014 tarihinde 

başlamıştır. 

SİYANOTOKS Projesi 



İşlenmiş Suyun özellikleri 



STERİL SU 

• Mikroorganizma olmamalı, 

•  Endotoksin limiti<0.01 EU/ml 



• 1.Ön Arıtma Sistemi 

                         - Kaba partikül filtresi (Kum filtre) 

                         - Yumuşatıcı filtre (Reçine) 

                         - Aktif karbon filtresi 

                         - Mikrofiltreler 

• 2.Suyun saflaştırılma İşlemi 

              - Reverse Osmosis (ters osmos) Modülü 

             -  Deiyonizasyon 

• 3. Dağıtma Sistemi 

 

SU SİSTEMİ 

 



 

Su Arıtma Sistemi 

 

 

 

               1.Ön Arıtma Sistemi 

 

 

2.Suyun saflaştırılma İşlemi 

 



• Su arıtma sisteminin ilk ünitesi olup, şebekeden gelen suyu 

depolamaya yarar. 

• Malzeme: Ham su deposu polyester, polyetilen, paslanmaz 

çelik malzemeden mamul veya içi fayans kaplı sarnıç 

şeklinde olmalıdır. 

• Kontrol ve temizliği: Deponun kapağı kapalı tutulmalı, 

direk gün ışığı almamalı, ve tortu girişini engellemek için 

depodan önce yıkanabilir filtre bulunmalıdır. Deponun içi 

kirlendiğinde veya dibine tortu biriktiğinde mutlaka 

temizlenmelidir. 

 

HAM SU DEPOSU 

 



• İşlevi: Ham su deposundan aldığı suyu sisteme basmaktır.  

• Kapasite: Sistemin ihtiyacı olan debiyi verebilecek 

kapasitede olmalıdır.  

• Kontrol: Hidroforun bağlantılarında sızıntı olmamalı, 

üzerinde sisteme giren suyun basıncını gösteren 

manometre bulunmalıdır.  

HİDROFOR  





• İşlevi: Suya bulanıklık veren kum, mil, kaba 

partiküller ile süspansiyon halinde bulunan 

katıları tutmaktır. Periyodik olarak üzerinde 

bulunan Otomatik kontrol valf ile filtre yıkama 

işlemini otomatik olarak gerçekleştirmektedir. 

• Fiziksel özellikleri: Tankın dış gövdesi lifli 

polyester olup, içi polyetilen kaplıdır. Filtre 

yatakları farklı parçacık büyüklüğüne ve 

özgül ağırlığına sahip değişik tip 

minerallerden meydana gelmiştir. Yukarıdan 

aşağıya doğru inildikçe parçacık büyüklüğü 

azalmaktadır. Kullanılan mineraller suda 

çözünmemeli, suya bulanıklık vermemelidir.  

• Çalışma Şekli: Ham su, filtre yataklarından 

yukarıdan aşağıya doğru akar ve suya 

bulanıklık veren partiküller bu filtre 

yataklarında tutulur. En üstteki tabaka büyük 

olan partikülleri tutar ve aşağıya doğru bunu 

takip eden tabakalar sırasıyla daha ince 

partikülleri tutarlar.  

 

 

KABA PARTİKÜL FİLTRESİ(KUM FİLTRE) 



KUM FİLTRESİ 



• Yıkama İşlemi:  Tamamen 

otomatik olan, ters yıkama ve 

durulama işlemlerinden oluşan 

yıkama işlemini sağlayan 

filtredeki kontrol valfi elektrikle 

çalışan bir valf olup, zaman saati 

tarafından kumanda edilmektedir. 

• Ters yıkama: Filtrede su akış 

yönü aşağıdan yukarıya doğru 

olan bu aşamada minerallerin 

üzerine tutunmuş olan partiküller, 

yüksek akış hızının etkisiyle 

drenaja atılırlar.  

• Düz yıkama: Filtrede su akış 

yönü yukarıdan aşağıya doğrudur. 

Bu aşamada hareketlenmiş olan 

mineraller özgül ağırlıklarına göre 

küçükten büyüğe doğru 

sıralanırlar.  

 

 

 



• İşlevi: İçerisinde bulunan Kuvvetli katyon değiştirici reçine vasıtasıyla suya 

sertlik veren iyonları (Kalsiyum ve Magnezyum) tutmaktadır. Periyodik 

olarak üzerinde bulunan Otomatik kontrol valfi vasıtasıyla filtre rejenerasyon 

işlemini otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Kullanılan reçine miktarı suyun 

sertliğine, geçen debiye ve rejenerasyon zamanına bağlıdır. Zaman kontrollü 

ve volümetrik kontrollü olmak üzere iki tip otomatik kontrol valfi mevcuttur.  

• Fiziksel özellikleri: Tankın dış gövdesi lifli polyester olup, içi polyetilen 

kaplıdır.  

 

 

OTOMATİK SU YUMUŞATMA FİLTRESİ (Reçine) 



• Çalışma Şekli:  

• Sert su, reçine yatağından yukarıdan aşağıya doğru akar  

• Reçine içinden geçerken suya sertlik veren iyonlar (Ca++ ve Mg++ ) reçineye 

bağlanır  

•  Bu iyon değişim işlemi reçine tamamen Ca++ ve Mg++ ile dolana kadar devam 

eder.  

• Doymuş olan reçine Na+ ile yer değiştirilip, rejenere edilmezse sert su 

kaçakları başlar. 

•  Reçinenin rejenerasyonu derişik tuz çözeltisi (Sodyum Klorür) ile 

yapılmaktadır.  

 

OTOMATİK SU YUMUŞATMA FİLTRESİ 



TUZ TANKI 

REÇİNE TANKI 



 



• Rejenerasyon İşlemi:   

       -Zaman kontrollü ve Debi kontrollü 

 

       -Rejenerasyon işlemi için kullanılan tuzlu su, filtre ile beraber verilen 

Tuz tankından çekilir. 

  

        -Kullanılan tuz tabletleri rafine edilmiş, % 99 NaCl içeren ve suda 

çözündüğünde suyun üzerinde kirlilik bırakmayan özellikte olmalıdır. 

 

        -Rejenerasyon işlemi ters yıkama, tuzlu su çekme, yavaş durulama, 

hızlı durulama ve tuz tankını tekrar su ile doldurma işlemlerinden 

oluşmaktadır. 

 

OTOMATİK SU YUMUŞATMA FİLTRESİ 



• Ters yıkama: Filtrede su akış yönü aşağıdan yukarıya doğru olan bu 

aşamada reçine tanecikleri hareketlenerek araları açılmaktadır. Bu 

işlem yüksek akış hızında yapılmaktadır.  

• Tuzlu su çekme: Filtrede su akış yönü yukarıdan aşağıya doğru olup, 

düşük akış hızında gerçekleşmektedir. Konsantre tuzlu su ventüri 

sistemi ile Kaba partikül filtresinin çıkışından gelen su yardımıyla 

reçinenin içinden geçerek iyon değişimi gerçekleşir. Reçineye bağlı 

olan Ca++ ve Mg++ tuzlu suda bulunan Na+ ile yer değiştirir. Reçineye 

tekrar bağlanan Na+ ile reçine yeniden suyu yumuşatacak hale gelir.  

• Yavaş durulama: Tuzlu suyun tamamı çekildiğinde taze su yukarıdan 

aşağıya doğru reçinenin içinden akmaya devam eder ve tuzlu suyu 

drenaja akıtır. Yavaş durulama süresi tuzlu su çekme süresinin üç katı 

olmalıdır.  

 

OTOMATİK SU YUMUŞATMA FİLTRESİ 



• Hızlı Durulama: Tuzlu suyu tamamen reçineden uzaklaştırmak için 

yüksek akış hızında yapılan bir işlemdir. Böylece yumuşatıcı filtre 

servise girmeden önce reçine yatakları düzenlenmiş olur.  

 

• Sertlik Kontrolü: Yumuşatma filtresinden sonra alınan su numunesinde 

sertlik olmamalıdır. Sertlik olması durumunda filtre tekrar 

rejenerasyona alınmalı ve işlemin doğru gerçekleşip gerçekleşmediği 

kontrol edilmelidir. Sert su membranda tıkanmalara ve kapasite 

düşüşüne neden olmaktadır.  

 

OTOMATİK SU YUMUŞATMA FİLTRESİ 



 

 



• İşlevi: Suya renk, koku, tat veren bütün düşük molekül ağırlıklı 

çözünmüş organik maddeleri, aynı zamanda serbest kloru ve 

hemodiyaliz tedavisi için önemli olan kloramini absorbe etmektedir. 

Periyodik olarak üzerinde bulunan Otomatik kontrol valfi vasıtasıyla 

filtre yıkama işlemini otomatik olarak gerçekleştirmektedir. 

• Fiziksel özellikleri: Tankın dış gövdesi lifli polyester olup, içi 

polyetilen kaplıdır. Kullanılan Aktif karbon mineralinin adsorbanslık 

değerini gösteren Iyodin Numarası 900-1000 arasında ve kül miktarı 

az olmalıdır. Aktif karbon minerali katalizlenmiş kömür 

taneciklerinden veya Hindistan cevizi kabuğundan elde edilir.  

OTOMATİK AKTİF KARBON FİLTRESİ 



• Çalışma Şekli: Ham su, filtre yataklarından yukarıdan aşağıya doğru akar 

ve suda bulunan organik maddeler, klor ve kloramin adsorplanır. Etkin 

adsorplama işlemi için suyun debisi ve aktif karbon mineralinin miktarına 

bağlı olarak su yeterli süre mineralle temas etmelidir.  

• Yıkama İşlemi:  Tamamen otomatik olan, ters yıkama ve durulama 

işlemlerinden oluşan yıkama işlemini sağlayan filtredeki kontrol valfi 

elektrikle çalışan bir valf olup, zaman ayarlıdır.  

• Ters yıkama: Filtrede su akış yönü aşağıdan yukarıya doğru olan bu 

aşamada mineraller kabartılarak kullanılmayan kısımlarının da ortaya 

çıkmasına yardımcı olur. Her yıkama işlemi bakteri üremesini engellemek 

için filtrenin içinde hareketlilik sağlanmış olur.   

• Düz yıkama: Filtrede su akış yönü yukarıdan aşağıya doğrudur. Bu 

aşamada aktif karbon mineralinin yerine oturması sağlanır. 

 

OTOMATİK AKTİF KARBON FİLTRESİ 



• Kontrol 

• Kloramin kontrolü iki aktif karbon filtresi arasındaki numune 

musluğundan alınan numunede yapılmalıdır.  

• Kloramin AAMI standardı olan 0,1 ppm değerini geçmemelidir. 

Geçmesi durumunda aktif karbon mineralinin değişmesi 

gerekmektedir.  

• Aktif karbona rejenerasyon işlemi yapılmadığından 18-24 ay arasında 

değişmesi gerekmektedir.  

• Değişim işlemi ikinci filtre birincinin yerine, birinci filtreye yeni aktif 

karbon minerali konarak yapılır.   

 

OTOMATİK AKTİF KARBON FİLTRESİ 



 

 



• İşlevi: Reverse Osmosis cihazından önce duvara gruplar halinde monte 

edilen bu filtreler değişebilir kartuşları ile kirlendikçe yenilenebilir. 

20µ, 10µ ve 5µ büyüklüğündeki partikülleri tutmaya yarayan bu 

filtreler sıkıştırılmış polyetilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.  

• Kontrol: Mikron filtreler Giriş ve çıkış basıncı arasında 1 bar fark 

olduğunda veya kirlendiklerinde mutlaka değiştirilmeleri 

gerekmektedir.  

 

 

MİKRON FİLTRE GRUPLARI 



MİKROFİLTRE 



• RO cihazı, istenilen kapasiteye uygun membranlar takılıp daha sonra 

kapasite artışı için membran ilave edilebilir şekilde dizayn edilmiştir.  

• Ters Osmos işlemi: Su yoğunluğu az olan bir suya basınç uygulayarak su 

moleküllerinin yarı geçirgen bir zardan geçmesidir. Ters osmos 

cihazında gerçekleşen işlem ham suyu yüksek basınçta membranlara 

vererek sadece su moleküllerinin geçişini sağlamak, reddedilen 

maddeleri bir miktar su ile birlikte atık su olarak drenaja atmaktır. 

Membranların giriş ve çıkışında bulunan manometreler vasıtasıyla 

membranda kirlenme olup olmadığı anlaşılır. 

• Membranlar: Thin Film polysulfon membranlar kullanılmaktadır. Thin 

film kalınlığı 0,1µ, por büyüklüğü <0,001µ olan bu membranlardan 

yalnız su molekülleri geçmekte, diğer yüksek ve düşük molekül ağırlıklı 

bileşikler, tuzlar, glikoz ve aminoasitler reddedilmektedir.  

 

 

2.Suyun saflaştırılma İşlemi 

TERS OSMOS (REVERSE OSMOSIS) CİHAZI 



 

 

 



 

 



                                                       İşlevi  

• Suyun içerisinde bulunan tüm çözünmüş mineral tuzları             

(sodyum, potasyum, bikarbonatlar) %98 

• tüm ağır metal tuzlarını (Alüminyum, Çinko, Bakır,Florür) % 99 

• Bütün bakteri, virüs ve pirojenleri temizlemektedir.  

• Fiziksel özellikler: Cihazın girişinde su membranlara gitmeden önce 

son partikül filtrasyonu 5 mikronluk filtre ile yapılır ve su yüksek 

basınç veren paslanmaz çelik dikey pompa vasıtasıyla membranlara 

verilir. Cihazın panosunda Önfiltre giriş ve çıkış basınçlarını, 

Membran giriş ve çıkış basınçlarını gösteren 4 adet manometre, Ürün 

su, Atık su ve Sirkülasyon suyu debilerini gösteren flowmetreler 

vardır. Ayrıca ürün su iletkenliğini gösteren iletkenlikölçer cihazı da 

mevcuttur.  

 

TERS OSMOS (REVERSE OSMOSIS) CİHAZI 



• Kontrol:  

• Membran giriş ve çıkış basıncı 

• Ürün su ve atık su debisi 

• Giriş suyu sertliği, iletkenliği, sıcaklığı,  

• Ürün su sıcaklık ve iletkenliği kontrol edilir.  

• Dezenfeksiyon: Membranlarda bakteri üremesi durumunda kimyasal 

dezenfeksiyon veya ısı dezenfeksiyonu önerilmektedir. Dezenfektan 

madde en az 2 saat, tercihen 1 gece bekletildikten sonra, durulama 

işlemi kimyasal madde membranlardan tamamen uzaklaşana kadar 

devam etmelidir.  

TERS OSMOS (REVERSE OSMOSIS) CİHAZI 



• RO cihazından elde edilen saf suyun depolanmasında kullanılır.  

• Malzeme: Arıtılmış su deposu polyetilen veya paslanmaz çelik 

malzemeden yapılmalıdır. Saf su korozif olduğundan saf su 

deposundan sonra suyun temas ettiği tüm boru ve bağlantılar 

paslanmaz çelik veya plastik olmalıdır.  

• Kapasite: Depo, su kesintisi veya arıza durumunda diyaliz seansını 

tamamlayacak kapasitede su içermelidir veya deposuz online sistem de 

kullanılabilir. 

• Kontrol ve temizliği: Deponun kapağı kapalı tutulmalı ve hava girişini 

sağlamak için 0,2µ büyüklüğünde filtre bulunmalıdır. Direk gün ışığı 

almamalı ve kolay yıkanabilmesi için silo şeklinde olmalıdır.  

• Dezenfeksiyon: Bakteri ve endotoksin filtrasyon sistemi bulunan 

merkezlerde saf su deposu her ay, max. 3 ayda bir dezenfekte 

edilmelidir. 

 

 

ARITILMIŞ SU DEPOSU  



                               

• İşlevi: Saf suyu tesisata gönderen pompalar yedekli olup, birinin 

arızalanması durumunda diğeri kolaylıkla devreye alınabilmelidir.  

• Malzeme: Paslanmaz çelik veya PVC’den mamul olmalıdır. 

• Kapasite: Pompalar saf su tesisatına bağlı ve çalışır halde olan tüm 

hemodiyaliz cihazlarının ihtiyaç duyduğu basıncı ve debiyi 

vermelidir. 

 

                             SAF SU POMPALARI 



• İşlevi: Ultraviyole (morötesi) ışınları gözle görülmeyen ancak 

mikroorganizmaları %99 oranında parçalayabilen çok kısa dalga boyuna 

sahip ışınlardır. Bu mikroorganizmalar UV ışığına maruz kaldıklarında 

hücre zarından içeriye nüfuz eden enerji hücrenin DNA yapısını bozarak 

çoğalmasını önler. Hiçbir yan etkisi yoktur. Sterilizasyon ünitelerinde 254 

nm. dalga boyunda UV ışınları yayan özel ışın  tüpleri kullanılır. Cihazın 

yaydığı ışınlar doğrudan bakıldığında göze ve cilde zararlıdır. En büyük 

avantajı suya hiçbir kimyasal madde ilavesi olmamasıdır.  

• Malzeme: Suyun içinden geçeceği tüp paslanmaz çelik olmalıdır.  

  

 

ULTRAVİYOLE STERİLİZATÖRÜ 



• UV Sterilizatöründe parçalanan bakteriler hücre duvarlarında 

endotoksin denilen lipopolisakkarid içerir. Endotoksin şerit şeklinde 

olup diyalizörde kolaylıkla kana geçebilir ve hastada bazı pirojenik 

reaksiyonlara neden olabilir.  

• Sistem tamamen paslanmaz çelikten yapılmış olup, önfiltre, bakteri 

filtresi ve endotoksin filtreleri içermelidir.  

 

BAKTERİ VE ENDOTOKSİN FİLTRASYONU  



• Kimyasal analiz  

• Sistem ilk açılıştan 2 saat sonra su numunesi alınabilir. 

• Numune alınmadan önce numune musluğundan su yaklaşık 2 dakika 

akıtılmalı, numune kabı analiz edilecek su ile en az 3 kez çalkalanmalı 

ve numune kabı ağız kısmına 2 parmak mesafe bırakılacak şekilde 

doldurulmalıdır.  

• Kabın kapağı sıkıca kapatılmalı ve kaba Diyaliz merkezinin adı, 

Numunenin cinsi, tarih yazılmalı, direk güneş ışığına maruz 

bırakılmadan, kapalı bir şekilde en kısa zamanda analiz edilecek 

laboratuvara ulaştırılmalıdır.  

 

NUMUNE ALMA VE SU ANALİZİ-1  



• Bakteriyolojik analiz:  

•  Numune alım işlemi numune musluğundan bir miktar su akıtıldıktan 

sonra musluğun çeperlerinden kaynaklanabilecek kontaminasyonu 

önlemek için gazlı bez ve alkolle yakılmalıdır. 

•  Numune kabı doldurularak kapağı sıkıca kapatılmalı, etiketlenmeli ve 

ortam sıcaklığında 1 saat içinde, soğutularak (4-60C) 24 saat içinde 

analize alınmalıdır. 

•  En kısa zamanda analiz yapılan numuneler en doğru sonuç verirler. 

AAMI standartlarına göre sınır 200 CFU/ml, Avrupa standartlarına 

göre sınır 100 CFU/ml’dir.  

 

NUMUNE ALMA VE SU ANALİZİ-2  



  

 
SU ARITMA SİSTEMİ YÖNERGESİ 

  Su Arıtma Sistemi Yönergesi Bakanlığımız 28.10.2011 tarih ve 44047 sayılı 

Makam Onayı ile Yürürlüğe Girmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-6842/su-aritma-sistemi-yonergesi.html  

 

 

• Amaç ve kapsam 

• Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; kamu ve özel diyaliz merkezlerinde, hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan suyun Avrupa Birliği 

Farmakopisinde belirtilen kimyasal ve bakteriyolojik limitlerle uyumlu arıtılmış su için standartların belirlenmesini sağlamaktır. 

•          (2) Bu Yönerge, hemodiyaliz uygulamaları için elde edilen suyun en kaliteli ve en son teknolojik yöntemlerle elde edilmesini esas alır.  

•          (3) Bu Yönerge kamu ve özel diyaliz merkezlerini kapsar. 

•   

•        Dayanak  

•        Madde 2 – (1) Bu Yönerge; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 

181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 08/05/2005 

tarih ve 25809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  
•   

• Tanımlar 

• Madde 3 – (1) Bu Yönergede geçen; 

•        a) Ham su: Diyaliz kliniğine hariçten temin edilen şebeke veya artezyen suyunu, 

•        b) Saf su (Revers Osmos Su): Standart hemodiyaliz sırasında konsantre hemodiyaliz çözeltilerinin seyreltilmesinde kullanılan arıtılmış suyu, 

•        c) Ultra saf diyaliz sıvısı: Hemofiltrasyon veya hemodiyafiltrasyon sırasında kullanılan diyalizat veya yerine koyma sıvısını, 

•        ç) Konsantre hemodiyaliz çözeltisi: Glikozlu veya glikozsuz olarak elektrolit içeren, seyreltildiğinde kan plazmasına yakın diyaliz sıvısı (diyalizat) elde 

etmek üzere formüle edilen konsantre çözeltileri,  

•        d) Diyaliz sıvısı ( Diyalizat) : Saf su ile seyreltilmiş konsantre hemodiyaliz çözeltilerini 

•        e) Bakteriyolojik analizler: Mikrobiyal kontaminasyon ve bakteriyel endotoksin testlerini,  

•        ifade eder. 

 



 

SU ARITMA SİSTEMİ YÖNERGESİ 

 İKİNCİ BÖLÜM 

Su Arıtma Sisteminin Fiziksel Mekan ve Teknik Tasarımı 

  

 
• Tesisat ve boru sistemi 

• Madde 4 – (1) Tesisat ve borular her türlü bakteriyel kontaminasyonu önleyecek ve kolayca dezenfekte edilebilecek şekilde tasarlanmalı ve tercihen CE 

damgasını taşımalıdır. Yönerge tarihinden sonraki sistemlerde CE belgesi zorunludur.  

• (2) Boru şebekesinin yapımı için kullanılan malzeme paslanmaz çelik, polivinilidin florür, polipropilen, polivinilklorür ya da PEX-A gibi hijyenik olmalıdır. 

Sürekli yüksek hızlı su sirkülasyonu sağlayan, suyun dolaşım hattında dolambaçlı bir yol izlemek yerine mümkün olduğunca düz bir hatta akışına yardım eden 

uygun bir tesisat çekilmelidir. Saf su dağıtım hatlarında sürekli devridaim etmeli ve kullanılmayan saf su, arıtılmış su tankına veya Revers-Osmos (RO) 

ünitesine geri dönmelidir. Saf su deposu tabanının dezenfeksiyonda kolaylık sağlaması açısından konik tarzda olması önerilir.  

• (3) Saf suyun doğrudan RO membranından çıkarak dağıtım hattına dağılması (on-line) durumunda hat üzerinde Ultra Viyole (UV) ünitesi ve 

Ultrafiltrasyon (UF) filtresine gerek yoktur. 

• (4) Sistemde saf su deposunun kullanılması halinde ise UV ünitesinin ve UF filtresinin kullanımı zorunludur. UV ünitesinin kullanımı durumunda UV 

sisteminin bakteriyolojik güvenliği başkaca teknoloji ile garanti altına alınmamış (UV radyasyon detektörü kullanılmamış vs.) ise UV lambası kullanılması ve 

kullanılan lambanın teknik özelliklerinde belirtilen kullanım saati sonunda değiştirilerek değişim raporunun kayıt altına alınması gereklidir. Değişim yetkili 

servisin tuttuğu tutanak ile doğrulanmalıdır.  

•   

• Su sistemi odası  

• Madde 5 – (1) Su sistemi odası; kullanılan su sisteminin kapasitesine uygun büyüklükte olmalı ve cihaz çalışma ortam şartlarını (sıcaklık, nem, vb..) 

sağlamalıdır. Su sistemi odasında en az bir adet yer gideri bulunmalı, herhangi bir kaçak olmamalıdır. Yumuşatma için ihtiyaç duyulan tuz paketlerinin yer 

ile teması olmaması gerekir. Su sistemi odası dış mekandan güneş ışığı almamalıdır. Eğer su sisteminde dış mekana açılan pencereler var ise camlar siyah boyalı 

olmalıdır. Su sistemi odasında havalandırma olmalıdır. Havalandırma tesisatı vasıtasıyla içeriye gün ışığı girmemelidir. Su sistemi odası medikal cihaz 

çalışma ortamları, ürünlerin üreticisi tarafından belirlenmiş asgari çalışma koşullarına uygun olarak belirtilen nem, sıcaklık vb. parametrelerin limitleri altında 

olacak şekilde tasarımlanmalıdır. 

•   



• Su arıtma sistemi 
• Madde 6 – (1) Diyaliz tedavisi için su arıtma sistemleri, 07/06/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 

hükümlerine tabidir. Su arıtma sisteminde, ön arıtım en azından 5 bölümden oluşmalıdır: 

•          a) Ön Filtre (100µ Çelik Filtre), 

• b) Multi Media Filtre (Kum, Demir Tutucu vs), 

• c) Dubleks İyon Değiştirici (Reçine), 

• ç) Granül Aktif Karbon Filtre, 

• d) Numune alma noktaları (Ön arıtım ve saf su ayrı ayrı), 

•   

• (2) Standart hemodiyaliz uygulamaları için su arıtma sistemi; ön arıtma, diyaliz makinesini doğrudan besleyen RO ve UF 

modüllerinden oluşmalıdır. Ancak, saf su tankının kullanılmadığı durumlarda UF modülü zorunlu değildir.  

• (3) Artezyen kaynaklı su kullanımının zorunlu olduğu durumlarda çift RO (Double Pass RO) sistemi kullanılmalıdır. RO 

çıkış suyu iletkenliği <25 µS/cm olmalıdır.   

• (4) Diyalizat ve yerine koyma sıvısı olarak Ultra Saf Diyaliz Sıvısı kullanılması zorunlu olan Hemodiyafiltrasyon ve 

Hemofiltrasyon uygulamaları için su arıtma sistemi, ön arıtma ve diyaliz makinesini doğrudan besleyen çift RO (Double 

pass RO) sisteminden oluşmalı ve hemodiyaliz makinesine bağlı endotoksin tutucu UF filtresi kullanılmalıdır. 

• (5) Sistemde kullanılan ön arıtım birimleri by-pass edilebilir yapıda olmalı, ancak RO ünitesi hiçbir şekilde by-pass edilebilir 

yapıda olmamalıdır.  

•  Su deposu ve tankı         

• Madde 7 – (1) Su sistemindeki tüm depoların kapakları kapalı olmalıdır. Su sıkıntısı çekilen veya su şebeke debisinin yetersiz olduğu yörelerde ham su tankı 

konulmalıdır. Tanklar, dezenfeksiyon işlemleri hem fiziki, hem de kimyasal yöntemlerle kolaylıkla yapılabilecek yapıda olmalıdır. 

• (2) Tank malzemeleri suya bir bulaş vermeyecek malzemelerden, tercihen paslanmaz çelik, polipropilen veya polietilenden yapılmış olmalıdır. Ancak su tankı, 

izolasyonu yapılmış betonarme de olabilir. Eğer beton ham su tankı varsa, kapağı vasistaslı ve depo içi fayans veya gıda tüzüğüne uygun üretilmiş depo içi 

kaplama maddelerinden biri ile kaplanmış olmalıdır. 

 

 

 

 

SU ARITMA SİSTEMİ YÖNERGESİ 

 İKİNCİ BÖLÜM 

Su Arıtma Sisteminin Fiziksel Mekan ve Teknik Tasarımı 

  

 



• Su arıtma sisteminin bakımı 

• Madde 8 – (1) Su arıtma ve dağıtım sistemleri TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi (YTS - TIBBİ 

CİHAZLAR İÇİN KURALLAR STANDARDI) almış ve firma tarafından yetkilendirilmiş yetkili teknik 

servis tarafından kurulmalıdır. 

• (2) Cihazların periyodik bakımları üreticinin tavsiye ettiği aralıklarla yapılmalıdır. Bakteriyolojik üremenin 

önlenmesi ve sistem performansının olumsuz etkilememesi amacıyla ön arıtmada kullanılan karbon, reçine 

ve multimedia filtreler, yapılan günlük testlerin sonuçlarına göre ihtiyaç duyulduğunda ve üretici tavsiyeleri 

dikkate alınarak değiştirilmeli ve değişimler kayıt altına alınmalıdır.  

• (3) Tamirden sonra gerekli bölümler dezenfekte edilmelidir. Su kalitesini etkileyen bakım, onarım, yenileme 

sonrasında validasyon yapılmalıdır. RO ve sonrasındaki saf su ünitelerinin bakım onarımlarından sonra 

mutlaka dezenfeksiyon yapılmalıdır.  

 

• Su arıtma sisteminin takibi 

• Madde 9 – (1) Üretilen saf suyun aşağıda belirtilen takiplerinin diyaliz teknisyenince veya Mesul müdürün 

görevlendirdiği bir diyaliz çalışanı tarafından günlük olarak yapılması ve kayıt altına alınması zorunludur.  

• a) Saflaştırılmış su iletkenliği, 

• b) Su sertliği (yumuşatıcı kontrolü), 

• c) Klor miktarı, 

• ç) Asitlik-alkalilik (ham su, saf su). 

 

 

SU ARITMA SİSTEMİ YÖNERGESİ 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Su Arıtma Sisteminin Bakımı ve Kontrolü 

  

 



• Su örneklerinin alınması 

• Madde 10 – (1) Su örneklerinin alınması, laboratuvarın kalite yönetim sistemine göre uygulamakta olduğu 

talimat yok ise Ek-2 “Su Örneği Alınma Kuralı” uyarınca yapılır. Su örneklerinin alınması ve laboratuvara veya 

kargoya teslimi sırasında sağlık müdürlüğünden bir görevlinin hazır bulunması, hazırlanacak tutanağı 

imzalaması ve alınan örneklere müdürlükçe düzenlenecek etiketleri yapıştırması, etiketsiz örneklerden 

yapılacak analizlerin geçersiz sayılması işlemin kontrolü için gereklidir. 

  

• Su arıtma sisteminin kontrolü 

• Madde 11 – (1) Hemodiyaliz çözeltilerinin seyreltilmesinde kullanılan suyun kimyasal ve bakteriyolojik 

kontrolünde Ek-1’deki Avrupa Birliği Farmakopesinde bildirilen sınırlar göz önüne alınmalıdır. 

• (2) RO su sistemi çıkış suyunun kimyasal ve endotoksin kontrolü 6 ayda bir, Yönerge eki Ek-1 Tablo 2’de 

tavsiye edilen “Hemodiyaliz Çözeltilerinin Seyreltilmesinde Kullanılan Su Monografında” belirtilen yöntem ve 

cihazlarla yapan ilgili mevzuata göre ruhsatı bulunan özel laboratuvarlarda ya da kamuya ait laboratuarlarda 

yapılmalıdır.  

• (3) Bakteriyolojik kontroller 3 ayda bir, aynı il içerisindeki kamuya ait laboratuvarlar ya da özel ruhsatlı 

laboratuvarlarda yapılmalıdır. Ancak, aynı ilde yapılamadığı durumlarda uygun soğuk zincir koşullarının 

sağlanması şartıyla başka ilde de yapılabilir. Bakteriyolojik kontrol yapılabilmesi için sistemdeki kilit noktalara 

su örnekleme vanalarının yerleştirilmesi gerekir. Kimyasal analizler ve endotoksin analizi ayrı ilde de 

yaptırılabilir.  

•          (4) Su arıtma sisteminden diyaliz makinesine kadar sistemi oluşturan zincirin tüm halkaları basit 

göstergeler yardımıyla (sertlik, iletkenlik, basınç düşmesi, pH, klor) her gün kontrol edilmelidir. 

 

 

 

SU ARITMA SİSTEMİ YÖNERGESİ 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Su Arıtma Sisteminin Bakımı ve Kontrolü 

  

 



• Elektrolitik konsantratlar 

• Madde 12 – (1) Konsantre Hemodiyaliz Çözeltileri diyaliz sıvısının hazırlanması için gereklidir. Temelde iki ayrı ambalajda (A: 

Asit ve B: Bikarbonat) bulunan Konsantre Hemodiyaliz Çözeltileri, diyaliz makineleri tarafından saf su (RO suyu) ile otomatik 

olarak seyreltilir. Bunun dışında suda çözülebilir katı konsantratlar da (granül, toz) kullanılabilir. Konsantre Hemodiyaliz 

Çözeltileri ve katı konsantratlar CE belgeli olmalıdır. 

• (2) Açılan bikarbonat bidonları aynı gün kullanılmalı, ertesi güne kalmamalıdır veya toz bikarbonat kullanılmalıdır.  

• (3) Konsantratların depolandığı alanlar üretici tarafından tanımlanan depo şartlarına uygun olmalıdır. 

•   

• Belgeleme 

• Madde 13 – (1) Su sisteminden elde edilen suyun bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin takibinden Mesul müdür sorumludur. 

• (2) Bir diyaliz merkezinde su arıtma sistemi ile ilgili toplanan tüm sonuçlar kayıt edilmeli ve arşivlenmelidir.  

•   

•          Yürürlükten kaldırılan hükümler 

•          Madde 14 –17/04/2009 tarih ve 15873 sayılı Su Arıtma Sistemi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

•   

•  Yürürlük 

•  Madde 15 – (1) Bu Yönerge Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.   

•            

•  Yürütme 

• Madde 16 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 

 

 

 

 

SU ARITMA SİSTEMİ YÖNERGESİ 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Elektrolitik Konsantratlar ve Belgeleme 

 

  

 



• EK-1 

•   

• Avrupa Farmakopesi 1167 nolu monografında tanımlı olan konsantre hemodiyaliz 

• çözeltilerinin seyreltilmesinde kullanılan suyun maksimum kontaminasyon düzeyleri.   

•   

• Tablo 1. Avrupa Farmakopesine göre maksimum bakteriyolojik düzeyler. 

•     

•                                                                            Saf Su                               Ultra Saf Diyaliz Sıvısı 

 

Mikrobiyal kontaminasyon (CFU/ml)                              <100                                                            <0.1 

Bakteriyel endotoksin (IU/ml)                                          <0.25                                                            <0.03 

 

 

 

 

• Saf Su (RO Su): Standart hemodiyaliz sırasında konsantre hemodiyaliz çözeltilerinin 

seyreltilmesinde kullanılan arıtılmış su. 

• Ultra Saf Diyaliz Sıvısı: Hemofiltrasyon veya hemodiyafiltrasyon sırasında kullanılan 

diyalizat veya yerine koyma sıvısı. 

 



Tablo 2. Avrupa Farmakopesine göre saf suyun maksimum kontaminasyon düzeyleri. 

 

 Parametre Yöntem Maksimum Düzey 

Asitlik – Alkalilik Kimyasal Teste uygunluk 

Okside olabilen maddeler Kimyasal Teste uygunluk 

Toplam mevcut klor Kimyasal 0.1 ppm 

Klorür Kimyasal 50 ppm 

Florür Potansiyometrik 0.2 ppm 

Nitrat Kimyasal 2 ppm 

Sülfat Kimyasal 50 ppm 

Alüminyum 
Flöresan spektrofotometri – Atomik 

absorpsiyon 
10 µg/L 

Amonyum Kimyasal 0.2 ppm 

Kalsiyum Atomik absorpsiyon spektrometri 2 ppm 

Magnezyum Atomik absorpsiyon spektrometri 2 ppm 



Tablo 2. Avrupa Farmakopesine göre saf suyun maksimum kontaminasyon 

düzeyleri(devam) 

Parametre Yöntem Maksimum Düzey 

Civa 
Atomik absorpsiyon spektrometri – 

ICP-MS 
0.001 ppm 

Potasyum Alev fotometri 2 ppm 

Sodyum Alev fotometri 50 ppm 

Çinko Atomik absorpsiyon spektrometri 0.1 ppm 

Ağır metaller (kurşun) 
Atomik absorpsiyon spektrometri - 

Kimyasal 
0.1 ppm 

Mikrobiyal kontaminasyon Plak dökme 100 CFU/ml 

Bakteriyel endotoksin LAL 
0.25 IU/ml (Ultra saf diyaliz suyu 

için 0.03) 



Bakteriyel Endotoksin Analizinde 

LAL (limulus amebosit lizatın) 

AT NALI YENGECİ 
Mavi kanlı canlılar (demir yerine bakır), 450 milyon yıldır varlar….. 

Atnalı yengeci amebositleri 1 trilyon hücre içinden 1 bakteriyi bile bulup hemen pıhtılaşarak öldürür 

(lökosit yerine Amebosit) 

-farmakolojide ilaçlar ve  kimyasaların  saflığını –Endotoksin değerlendirmesi  

-kanın pıhtılaşmasını hızlandıran ilaçların üretiminde  -ameliyat ipliği    



İnsanlık yine karaya vurdu…..  

Karaya vuran 13 Sperm Balinasının midesinde plastik 
kova, araba motoru parçası ve balık ağı bulundu 

•Mart 27, 2016 

13 ölü balinanın otopsisini yapan Alman uzmanlar, 
balinaların midesinin ve bağırsaklarının plastikle 
dolduğunu söylediler.  





Klor dozajlama pompası 

Ham su tank˂500 ppm  



Basınç tankı 

    ˂ 2 BAR  

KUM FİLTRESİ 



MİKROFİLTRE 



TUZ TANKI 

REÇİNE TANKI 





Karbon Filtre 



Çift Revers Osmos 

 

 

 

 

 

Tek Revers Osmos 



Revers Osmos Membran 



Saf su tankı 

(<1 ton Yönetmelik) 



UV filtre 

Endotoksin filtre 





EK-1 DİYALİZ MERKEZİ İDARİ VE TEKNİK DENETLEME 

FORMU  

D. SU SİSTEMİNİN KONTROLÜ  

  Evet / Hayır Açıklama* Verilen süre 

Verilen süre sonunda 

Yapılacak işlem/              

İdari Ceza 

1-) Su sisteminde 

kullanılması gerekli su, 

şehir şebeke suyudur. 

Müdürlüğün onayı 

dahilinde artezyen kaynaklı 

su kullanımının zorunlu 

olduğu durumlarda çift RO 

(Double Pass RO) sistemi 

kullanılmalıdır. RO çıkış 

suyu iletkenliği <25µS/cm 

olmalıdır.  Eğer artezyen 

suyu kullanımı mevcutsa 

sonuçlar bu değerlerle 

uyumlumu? 

     3 ay Yeni hasta alımı durdurulur. 

2-) Boru şebekesinin yapımı 

için kullanılan malzeme 

paslanmaz çelik, 

polivinilidin florür, 

polipropilen, ya da 

polivinilklorür, PEX-A gibi 

hijyenik maddelerden mi 

yapılmış? 

             3 ay 

 
Yeni hasta alımı durdurulur. 

3-) Suyun dolaşım hattında 

dolambaçlı bir yol izlemek yerine 

mümkün olduğunca düz bir hatta 

akışına yardım eden uygun bir 

tesisat şeklinde mi çekilmiş? 

            3 ay 

 Yeni hasta alımı durdurulur. 

*Cevabın hayır olduğu kısımlar ve izahat gereken diğer alanlarda açıklama yapınız. 



EK-1 DİYALİZ MERKEZİ İDARİ VE TEKNİK DENETLEME 

FORMU  

D. SU SİSTEMİNİN KONTROLÜ  

  Evet / Hayır Açıklama* Verilen süre 

Verilen süre sonunda 

Yapılacak işlem/              

İdari Ceza 

4-) Sistemde saf su deposu 

kullanılıyorsa UV ünitesi ve 

UF filtresinin mevcutmu?  

     3 ay Yeni hasta alımı durdurulur. 

5-) UV lambası 

kullanılıyorsa lambanın 

teknik özelliklerinde 

belirtilen kullanım saati 

sonunda değiştirilerek kayıt 

altına alınıyor mu? 

             3 ay 

 
Yeni hasta alımı durdurulur. 

6-) Hemodiyafiltrasyon ve 

Hemofiltrasyon 

uygulamaları yapılıyorsa  

ön arıtma ve diyaliz 

makinesini doğrudan 

besleyen çift RO (Double 

pass RO) sistemi mevcut 

mu?. 

            3 ay 

 

Yeni hasta alımı durdurulur. 

*Cevabın hayır olduğu kısımlar ve izahat gereken diğer alanlarda açıklama yapınız. 



EK-1 DİYALİZ MERKEZİ İDARİ VE TEKNİK DENETLEME 

FORMU  

D. SU SİSTEMİNİN KONTROLÜ  

  Evet / Hayır Açıklama* Verilen süre 

Verilen süre sonunda 

Yapılacak işlem/              

İdari Ceza 

7-) Ön arıtmada kullanılan 

karbon, reçine ve 

multimedia filtreler, 

yapılan günlük testlerin 

sonuçlarına göre ihtiyaç 

duyulduğunda ve üretici 

tavsiyeleri dikkate alınarak 

değiştiriliyor ve değişimler 

kayıt altına alınıyor mu?  

3 ay Yeni hasta alımı durdurulur. 

8-) Açık bikarbonat 

bidonları kullanılıyorsa 

arta kalan solüsyonlar 

ertesi gün 

kullanılmamalıdır. Bu 

kurala uyuluyor mu? 

Mesul müdür uyarılır 
Tekrarında yeni hasta alımı 

durdurulur. 

9-) Su arıtma sisteminden 

diyaliz makinesine kadar 

sistemi oluşturan zincirin 

tüm halkaları basit 

göstergeler yardımıyla 

(sertlik, iletkenlik, basınç 

düşmesi, pH, klor) her gün 

kontrol edilip kontrol 

sonuçları kayıt altına 

alınıyor mu? 

1 ay Yeni hasta alımı durdurulur. 



EK-1 DİYALİZ MERKEZİ İDARİ VE TEKNİK DENETLEME 

FORMU  

D. SU SİSTEMİNİN KONTROLÜ  

  Evet / Hayır Açıklama* Verilen süre 

Verilen süre sonunda 

Yapılacak işlem/              

İdari Ceza 

10-) RO su sistemi çıkış 

suyunun, kimyasal ve 

endotoksin kontrolü 6 ayda 

bir, bakteriyolojik 

kontroller 3 ayda bir 

yapılır. Bu kurala uyuluyor 

mu? 

    1 ay 
Yeni hasta alımı 

durdurulur. 

11-) Bakteriyolojik 

kontrollerde üreme mevcut 

mu? 

      

Tahliller tekrarlanır. 

Tekrarlanan sonuçlara 

göre bakteriyolojik açıdan 

uygun olmayan su 

numunesi kullandığı 

saptanan merkezin 

faaliyeti Yönergeye uygun 

su sonucu gelene kadar 

durdurulur. 

12-) Endotoksin belirlenen 

limitlerin üzerinde mi? 
  .   

Endotoksin açısından 

uygun olmayan su 

numunesi kullandığı 

saptanan merkez bir ay 

içerisinde endotoksin 

açısından uygun hale 

getirilir. Uygun hale 

getirilemeyen merkezin, 

uygun su sonucu gelene 

kadar yeni hasta kabulü 

durdurulur. 



 

-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

-İzmir Urla Devlet Hastanesi 

-İzmir Bozyaka E.A.H. Hemodiyaliz Servisi 

Ekibine 

Katkılarından dolayı teşekkür ederim.. 

 

Teşekkürler………….. 













Sitoplast %21 sitrik asit ve klarobaz (5 lt/  30 seans) 



Sitoplast  + 65-70 C °………….36 dk  


