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       Bilgisayarda 12 punto büyüklüğünde karakterler ile, tercihan "Times New Roman" stili 

kullanılarak yazılacak ve aşağıdaki kesimlerden (alt kesimler de dahildir) oluşacaktır.  
I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  
II. Amaç ve Kapsam  
III. Materyal ve Yöntem  
IV. Analiz ve Bulgular  
V. Sonuç ve Öneriler  
VI. Kaynaklar  
VII. Ekler  

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  
b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar (BAP 
Demirbaş numaraları dahil ) 
c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  
d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  
e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  
 
NOT         :Verilen kesin rapor 2 nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, kesin rapor 
Komisyon onayından sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD veya disket ile 
verilecektir. 

  
                  

 



 

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri 
 

Aferez Bilgi Yönetim Sistemi 

Apheresis Management And Information System 

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi OSŞ Aferez Ünitesi 

prosedürlerinin sorunsuz uygulanması, hataların ortadan kaldırılması, personelin eğitimi ile 

hizmet kalitesinin artması amacıyla, yapılan tüm çalışmaların standardize edilmesi, elektronik 

ortamda kaydedilmesi, sorgulama yapılabilmesi ve istenilen detaylı raporların alınabilmesini 

sağlayan ve Avrupa Birliği standartlarına uygun bir çalışma ortamı oluşturulması. 

 

To record, trace and document all the procedures in an aphaeresis unit to ensure 

errorless and standardized operation and to improve product and service quality by proper 

personnel and workload planning and control in EU standards in A.Ü. School Of Medicine 

OSŞ Hemapheresis Unit. 

 

II. Amaç ve Kapsam 
 

1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi OSŞ Aferez 

Ünitesi’nde uygulanan tüm prosedürlerin elektronik ortamda Avrupa Birliği 

standartlarında kayıt altına alınması. 

2. Donör seçiminin sistem tarafından yönlendirilmesinin sağlanarak kayıt 

altına alınması ve karşılaştırmalı sorgulamaların yapılabilmesi. 

3. Hasta bilgilerinin kayıt altına alınması ve hasta dosyalarına her türlü hasta 

bilgilerinin depolanabilmesi. 

4. Hastaya yapılan her aferez işleminde işlem öncesi ve sonrası değerlerin 

kontrol edilmesi, sistemde değerlendirilmesi, karşılaştırmalı sorgulamaların 

yapılabilmesi ve bilimsel çalışma amacıyla raporlanabilmesi. 

5. ISBT standartlarında etiket basılması. 

6. Tüm randevu işlemlerinin ve takibinin elektronik ortamda yapılması. 

7. Her işlem için tüm işlem bilgilerinin kayıt altına alınması. 



8. Terapötik aferez hastalarının, bulgu ve eşlik eden tedavi bilgileri detaylı 

olarak sisteme kaydedilmesi sayesinde tedavinin takibinin sağlanması. 

9. Aferez öncesi işlemleri ile kök hücre sayımı, dondurulma ve saklanma ve 

aferez işlemi öncesi ve sonrası değerlerin ölçülmesi işlemlerini 

yönlendirecek ve takip edebilecek olanakların sağlanması. 

10. Kök hücre tedavilerinde hastanın ekimden önce ve sonraki takibinin 

yapılabilmesi için gerekli altyapının sağlanması. 

11. Hücre manipulasyonu işlemleri ile ilgili yönlendirici bilgilerin sistemde 

bulunması ve bu manipulasyon işlemlerinin sisteme kaydedilmesi. 

12. Her işlem sonrası tüm komplikasyon kayıtlarının elektronik ortamda 

yapılması ve takibi. 

13. Hastane bilgi yönetim sistemi ve kan merkezi ile entegre olarak 

çalışabilecek altyapının sağlanması. 

14. İşlemler sırasında hesaplanması gereken tüm değerlerin sistem tarafından 

otomatik hesaplanması.  

15. Tüm işlemlerin otomatik olarak raporlanabilmesi. 

 

III. Materyal ve Yöntem 
 

Geliştirme süreç modeli olarak ‘iterative incremental development’ ve geliştirme 

metodolojisi olarak da nesne tabanlı analiz/tasarım benimsenmiştir. Geliştirme sırasında 

modelleme dili olarak UML kullanılmıştır. 

Sistem mimarisi gözönüne alındığından dağıtık ağ ortamlarının entegre olarak çalıştığı 

DNA (Distributed interNet Applications) yapısı kurulmuştur. Uygulamalar .NET framework 

altyapısı üzerinde çalışmaktadır. Yazılım geliştirme ortamı olarak Microsoft Visual 

Studio.NET kullanılmıştır. 

Uyulan Standartlar: 

Aferez Bilgi Yönetim Sistemi Avrupa Konseyi Direktiflerini ve standartlarını 

desteklemekte, bu organizasyonda belirlenen standart ve önerilere paralel geliştirilmiştir. 

Sistem geliştirilirken ayrıca aşağıdaki standartlara da uygunluğu gözetilmiştir; 

1. ICCBBA – ISBT 128 v.2.0 Barkod standardı, 

2. AABB – Kan bankacılığı standartları, 

3. ESFH – Aferez standartları, 



4. HL7 – Sistemler arası haberleşme standardı. 

 

IV. Analiz ve Bulgular 
 

Önce ünitede uygulanan tüm işlemlerin akışı çıkarılmış ve sonrasında da her aşamada 

nelerin kayıt altına alınmasının gerektiği ortaya çıkartılarak bu yapı elektronik ortama 

aktarılmıştır. 

IV.I İş Akışları: 

IV.I.I Donör Aferezi 

IV.I.I.I Donör Lenfosit İnfüzyonu: 
1. İstem formu doktor tarafından doldurulmuş olarak kan merkezine gelir.  

2. Donöre onay formu okutulup imzalatılır.  

3. Donör konsültasyonu yapılır ve hastanın damar yolu kontrol edilir, 

konsültasyon formu doldurulur. 

4. Donöre randevu verilir. (işlemin yapılacağı cihazlar : Fotoferez cihazı 

hariç[UVAR XTS] tüm cihazlar) 

5. Aferez işlemi yapılır ve (procount.doc) ve (Allobmt.doc) doldurulur. 

6. Komplikasyon formu (komplikasyon_formu) doldurulur. 

7. Ürün testleri yapılır ve bilgiler (procount.doc)’a doldurulur. (Tam kan ve 

CD34+ sayımı) 

8. Gerekli hesaplamalar yapılır  

9. Toplanan ürün direk transplanta gönderilir ya da transplant sonra 

yapılacaksa ürün işleme aşamasına geçilir. 

10. DMSO – HES solüsyonları eklenir.  

11. Kryoprezervasyon işlemi 2 methodla yapılıyor: 

• Kontrollü dondurucu ile, 

• Sıvı nitrogen buhar fazında  

12. Azot tankına yerleştirilir. 

13. Nakil için bölümden çıkarılır.  

IV.I.I.II Eritrositaferez: 
1. İstem formu (istem.doc) doktor tarafından doldurulmuş olarak kan 

merkezine gelir.  



2. Donör anketi yapılır. 

3. Donörden örnek kan alınır. 

4. Donörün fizik muayenesi yapılır. 

5. Donörün kan grubu ve viral testleri yapılır. 

6. Donöre onay formu okutulup imzalatılır. (onay.doc) 

7. Donöre randevu verilir. (Donör Eritrosit Aferezi işleminin yapılacağı 

cihazlar :..) 

8. Aferez işlemi yapılır ve (form yok) doldurulur. 

9. Komplikasyon formu (komplikasyon_formu.doc) doldurulur. 

10. +4°C’de saklanır. (saklama süresi : eritrosit süspansiyonu ile aynı ) 

11. İstem geldiğinde çıkış yapılarak Kliniğe gönderilir. 

IV.I.I.III Granülositaferez: 
1. İstem formu (istem.doc) doktor tarafından doldurulmuş olarak aferez 

ünitesine gelir.  

2. Donöre onay formu okutulup imzalatılır. (onay.doc) 

3. Donörün fizik muayenesi yapılır. 

4. Donör kan grubu ve viral testleri yapılır. 

5. Donöre randevu verilir. (Donör Granülosit Aferezi işleminin yapılacağı 

cihazlar : Fotoferez cihazı hariç[UVAR XTS] tüm cihazlar) 

6. Aferez işlemi yapılır ve (isl_d_granulosit.doc) doldurulur. 

7. Komplikasyon formu (komplikasyon_formu.doc) doldurulur. 

8. Donör tam kan sayımı yapılır ve bu değerler (isl_d_granulosit.doc)’a 

geçirilir. 

9. Ürün tam kan sayımı yapılır ve bu değerler (isl_d_granulosit.doc)’a 

geçirilir. 

10. Ürün ışınlamaya gönderilir. 

11. Saklanması gerekirse +4°C’de saklanır. (saklama süresi : 72 saat) 

12. Kliniğe gönderilir. 

IV.I.I.IV Multi Componenet Aferez: 
1. İstem formu (istem.doc) doktor tarafından doldurulmuş olarak kan 

merkezine gelir.  

2. Donör anketi yapılır. 

3. Donörden örnek kan alınır. 



4. Donörün fizik muayenesi yapılır. 

5. Donörün kan grubu ve viral testleri yapılır. 

6. Donöre onay formu okutulup imzalatılır. (onay.doc) 

7. Donöre randevu verilir.  

8. Aferez işlemi yapılır ve (form yok) doldurulur. 

9. Komplikasyon formu (komplikasyon_formu.doc) doldurulur. 

10. Alınan ürünler saklanma koşullarına göre saklanır ve stoklanır. 

IV.I.I.V Plazmaferez 
1. İstem formu (istem.doc) doktor tarafından doldurulmuş olarak kan 

merkezine gelir.  

2. Donör anketi yapılır. 

3. Donörden örnek kan alınır. 

4. Donörün fizik muayenesi yapılır. 

5. Donörün kan grubu ve viral testleri yapılır. 

6. Donöre onay formu okutulup imzalatılır. (onay.doc) 

7. Donöre randevu verilir.  

8. Aferez işlemi yapılır ve (form yok) doldurulur. 

9. Komplikasyon formu (komplikasyon_formu.doc) doldurulur. 

10. Alınan ürünler saklanma koşullarına göre saklanır ve stoklanır. 

11. İstem geldiğinde çıkış yapılarak Kliniğe gönderilir. 

IV.I.I.VI Trombositaferez 
1. İstem formu (istem.doc) doktor tarafından doldurulmuş olarak kan 

merkezine gelir.  

2. Donör anketi yapılır. 

3. Donörden örnek kan alınır. 

4. Donörün fizik muayenesi yapılır. 

5. Donörün kan grubu ve viral testleri yapılır. 

6. Donöre onay formu okutulup imzalatılır. (onay.doc) 

7. Viral test sonuçları negatifse ve anket – fizik muayene sonucu bir terslik 

yoksa donöre randevu verilir.  

8. Aferez işlemi yapılır ve (form yok) doldurulur. 

9. Komplikasyon formu (komplikasyon_formu.doc) doldurulur. 

10. Ürün oda sıcaklığında ajitatörde 5 gün saklanır. 



11. İstem geldiğinde çıkış yapılarak Kliniğe gönderilir. 

IV.I.II Kök Hücre Aferezi 

IV.I.II.I Allojeneik Kök Hücre Aferezi: 
1. İstem formu (istem.doc) doktor tarafından doldurulmuş olarak aferez 

ünitesine gelir.  

2. Donöre onay formu okutulup imzalatılır. (onay.doc) 

3. Donör konsültasyonu yapılır ve hastanın damar yolu kontrol edilir, 

(kons_form.doc) doldurulur. 

4. Donöre Napogen GCSF verilir ve Donöre 5 gün sonrasına randevu verilir. 

(Kök Hücre Aferezi işleminin yapılacağı cihazlar : Fotoferez cihazı 

hariç[UVAR XTS] tüm cihazlar) 

5. 5 gün sonra tam kan sayımı ve perifer CD 34+ sayımı yapılır. 

6. Aferez işlemi yapılır ve (procount.doc) ve (allobmt.doc) doldurulur. 

7. Komplikasyon formu (komplikasyon_formu) doldurulur. 

8. Ürün testleri yapılır ve bilgiler (procount.doc)’a doldurulur. 

9. Gerekli hesaplamalar yapılır (Formdaki Excel tabloları). 

10. Toplanan ürün direk transplanta gönderilir ya da transplant sonra 

yapılacaksa ürün işleme aşamasına geçilir. 

11. DMSO – HES solüsyonları eklenir.  

12. Kryoprezervasyon işlemi 2 methodla yapılıyor: 

• Kontrollü dondurucu ile, 

• Sıvı nitrogen buhar fazında  

13. Azot tankına yerleştirilir. 

14. Nakil için bölümden çıkarılır.  

IV.I.II.II Otolog Kök Hücre Aferezi: 
1. İstem formu (istem.doc) doktor tarafından doldurulmuş olarak aferez 

ünitesine gelir.  

2. Hastaya onay formu okutulup imzalatılır. (onay.doc) 

3. Hasta konsültasyonu yapılır ve hastanın damar yolu kontrol edilir, 

(kons_form.doc) doldurulur. 

4.  Günlük hasta takibi (kok_hucre_hasta_kontrol_formu.doc) formuyla 

yapılır. 



5. Hastanın WBC sayısı 1000’in üzerine çıktığında Perifer CD 34+ sayımı 

yapılır. Perifer CD34+ sayısı 10’un üzerindeyse hastaya randevu verilir. 

(Kök Hücre Aferezi işleminin yapılacağı cihazlar : Fotoferez cihazı 

hariç[UVAR XTS] tüm cihazlar) 

6. Aferez işlemi yapılır ve (procount.doc) ve (yuzde.doc) doldurulur. 

7. Komplikasyon formu (komplikasyon_formu) doldurulur. 

8. Ürün testleri yapılır ve bilgiler (procount.doc)’a doldurulur. 

9. Gerekli hesaplamalar yapılır (Formdaki Excel tabloları). 

10. Ürün İşleme aşamasına geçilir. 

11. DMSO – HES solüsyonları eklenir.  

12. Kryoprezervasyon işlemi 2 methodla yapılıyor: 

• Kontrollü dondurucu ile, 

• Sıvı nitrogen buhar fazında Azot tankına yerleştirilir.  

13. Azot tankına yerleştirilir. 

14. Nakil için bölümden çıkarılır.  

IV.I.III Terapötik Aferez 

IV.I.III.I Eritrosit Exchange: 
1. İstem formu (istem.doc) doktor tarafından doldurulmuş olarak aferez 

ünitesine gelir.  

2. Hastaya onay formu okutulup imzalatılır. (onay.doc) 

3. Hasta konsültasyonu yapılır ve hastanın damar yolu kontrol edilir, 

(konsultasyon.doc) doldurulur. 

4. Kan merkezinden eritrosit istemi yapılır. 

5. Hastaya randevu verilir. (Eritrosit Exchange işleminin yapılacağı cihazlar : 

Fotoferez işleminin yapılacağı cihazlar : Therakos UVAR XTS System) 

6. Hastanın tam kan sayımı değerleri sisteme girilir. 

7. Aferez işlemi yapılır ve (form yok) doldurulur. 

8. Komplikasyon formu (komplikasyon_formu.doc) doldurulur. 

9. Hastanın tam kan sayımı yapılır ve değerler kaydedilir. 

IV.I.III.II Fotoferez: 
1. İstem formu (istem.doc) doktor tarafından doldurulmuş olarak aferez 

ünitesine gelir.  



2. Hastaya onay formu okutulup imzalatılır. (onay.doc) 

3. Hasta konsültasyonu yapılır ve hastanın damar yolu kontrol edilir, 

(konsultasyon.doc) doldurulur. 

4. Hastaya randevu verilir. (Fotoferez işleminin yapılacağı cihazlar : Therakos 

UVAR XTS System) 

5. Hastanın tam kan sayımı değerleri sisteme girilir. 

6. Fotoferez işlemi yapılır ve (islem.doc) doldurulur. 

7. Komplikasyon formu (komplikasyon_formu.doc) doldurulur. 

8. Hastanın tam kan sayımı yapılır ve değerler (islem.doc)’a kaydedilir. 

IV.I.III.III Lökaferez: 
1. İstem formu (istem.doc) doktor tarafından doldurulmuş olarak aferez 

ünitesine gelir.  

2. Hastaya onay formu okutulup imzalatılır. (onay.doc) 

3. Hasta konsültasyonu yapılır ve hastanın damar yolu kontrol edilir, 

(konsultasyon.doc) doldurulur. 

4. Hastaya randevu verilir.  

5. Aferez işlemi yapılır ve (lokaferez_islem.doc) doldurulur. 

6. Komplikasyon formu (komplikasyon_formu.doc) doldurulur. 

7. Hastanın tam kan sayımı yapılır ve değerler (lokaferez_islem.doc)’a 

kaydedilir. 

IV.I.III.IV Plazma Exchange: 
1. İstem formu (istem.doc) doktor tarafından doldurulmuş olarak aferez 

ünitesine gelir.  

2. Hastaya onay formu okutulup imzalatılır. (onay.doc) 

3. Hasta konsültasyonu yapılır ve hastanın damar yolu kontrol edilir, 

(konsultasyon.doc) doldurulur. 

4. Kan merkezinden plazma istemi yapılır. Kan merkezinde ürün 

bulunamazsa dışardan ürün girişi olur. 

5. Hastaya randevu verilir. (Plazma Exchange işleminin yapılacağı cihazlar: 

Fotoferez cihazı hariç[UVAR XTS] tüm cihazlar) 

6. Aferez işlemi yapılır ve (plazma_exchange_isl.doc) ve 

(plazma_exc_form.doc) doldurulur. 

7. Komplikasyon formu (komplikasyon_formu.doc) doldurulur. 



8. Hastanın tam kan sayımı yapılır ve değerler (6plazma_exchange_isl.doc)’a 

kaydedilir. 

IV.I.III.V Trombositaferez: 
1. İstem formu (istem.doc) doktor tarafından doldurulmuş olarak aferez 

ünitesine gelir.  

2. Hastaya onay formu okutulup imzalatılır. (onay.doc) 

3. Hasta konsültasyonu yapılır ve hastanın damar yolu kontrol edilir, 

(konsultasyon.doc) doldurulur. 

4. Hastaya randevu verilir. (Trombositaferez işleminin yapılacağı cihazlar : 

Fotoferez cihazı hariç[UVAR XTS] tüm cihazlar) 

5. Hastanın tam kan sayımı değerleri sisteme girilir. 

6. Aferez işlemi yapılır ve (trombositaferez_isl.doc) doldurulur. 

7. Komplikasyon formu (komplikasyon_formu.doc) doldurulur. 

8. Hastanın işlem sonu tam kan sayımı yapılır ve değerler 

( 6trombositaferez_isl.doc)’a kaydedilir. 

9. Alınan ürün imha edilir. 

IV.II Cihaz Analizi 
 

I. FRESENIUS 

Fresenius Hemocare firması 1998 yılında Amerika’da kurulmuş; merkezi 

Washington’da. 

Fresenius HemoCare  
A Division of Fresenius Medical Care NA 
14715 NE 95th Street, Suite 100 
Redmond, WA 98052 
 
Phone 800.909.3872 or 425.242.2000 
Fax 425.242.2001 

http://www.freseniushc.com 

Firmanın şu alanlarda çalışmaları bulunmakta; 

o Immunoadsorption Column Therapies  

o Cell Separation  

o Blood Banking  

o Hemoconcentration  

o Additional areas  

http://www.freseniushc.com/


1. AS 104 Cell Separator 

o Plasmapheresis  

o Leukopheresis  

o Erythropheresis  

o Platelet pheresis  

Sürekli akım prensibinde çalışır. 

A printer is provided, which records the initial 

protocol and final separation parameters, alarm conditions if 

they occur, as well as the procedure parameter status every ten 

minutes. The modular component design provides for ease in 

testing, maintenance and repair. 

 

Fresenius AS 104 Eritrosit Exchange programı olan bir cihaz. Bu nedenle İbni-

sina’da tüm Terapötik aferez işlemlerinde bu cihaz kullanılıyor.  

 

 

 

2. AS.TEC 204  

Sürekli akım prensibinde çalışan bir cell  

separator. Eritrosit Exchange hariç tüm terapötik  

aferez işlemleri yapılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

3. COM TEC 

Sürekli akım prensibinde çalışan bir cell separator. 

o Daha güvenli, 

o Yeni Dizayn aferez setleri, 

o Tüm cell separation için gereken yazılımlar, 

o Lölkositten arındırılmış Trombosit elde edilmesi, 



o Single process’de işlem süresi bir saatin altında, 

Tüm terapötik işlemler için kullanılır. 

4. COM PASS 

Multi – component aferezi için geliştirilen bir cihaz. Ancak herhangi bir bilgi 

bulunamadı. 

5. DALI 

LDL aferezi için geliştirilen bir cihaz. İbni Sina’da şu anda bulunmuyor. 

 

II. BAXTER 

Baxter Healthcare Corporation  

Transfusion Therapies,  

Rt 120 and Wilson Rd,  

Round Lake, IL 60073  

(800) 422-9837 

http://www.baxtertransfusiontherapies.com 

 

1. CS 3000 Blood Cell Seperator  

Bu sürekli akım prensibiyle çalışan cell 

seperator cihzında tercih edilen işlemler donör 

trombosit aferezi, donör granülosit aferezi, terapötik 

lökoferez&troboferez, kök hücre aferezi. Cihazda 

entegre infüzyon pompası olmadığı için exchange 

işlemlerinde tercih edilmiyor. 

 

 

 

 

2. AMICUS Seperator 

Sürekli akım prensibi ile çalışır. Cihazın 

eski modellerden farkı single donörden double 

trombosit alınabilmesidir. Single trombositte 

3,3*1011 plt 200-300 ml üründe elde edilirken; 

double trombositte 6,6*1011 plt 400-500 ml üründe 

elde edilir.  

http://www.baxtertransfusiontherapies.com/


 Ayrıca bu cihaz kök hücre aferezi için de tercih edilir. Bunun nedeni trombosit 

kontaminasyonunun çok az olması ve ürün volümünün ayarlanabilmesidir. 

İbni Sina kan merkezinde donör aferezi için kullanılan cihaz hemaferez ünitesinde 

kök hücre aferezi işlemlerinde kullanılmaktadır. 

 

3. AUTOPHERESIS-C System  

Membrane filtration ile source plasma 

toplamaya yarayan plasmaferez cihazı.  

o Single access procedures to 

increase donor comfort and 

flexibility  

o Low anticoagulant ratio  

o Low extracorporeal volume  

o Automatic flow control 

system  

4. ALYX Component Collection System  

Donör eritrosit aferezi için geliştirilen cihaz 

27 dakikada bir donörden iki ünite eritrosit 

toplayabiliyor. 

 

 

 

 

 

 

III. HAEMONETICS 

Haemonetics Corp., 400 Wood Rd., Braintree, MA, 02184, USA  Tel: (800) 225-

5242   

http://www.haemonetics.com 

1. MCS + 8150  

Aralıklı akım prensibiyle çalışan cihazda tek 

damardan giriş yapılır ve kan kompentlerine ayrılıp 

geri kalanı donöre verilir.  

 

http://www.haemonetics.com/


 

Aferez süresi yaklaşık 70 -80 dakika sürüyor. Avantajı cihazın küçük olması. 

 

IV. GAMBRO BCT. 

1967 yılında İsveç’te kurulan firma şu anda 40 ülkede 21.200 kişi çalıştırıyor. 

http://www.gambrobct.com 

 

1. COBE SPECTRA 

Cihaz ile tüm aferez işlemleri yapılabiliyor; tüm 

aferez türlerinin programı var. Sürekli akım ile çalışıyor. 

Ancak seti pahalı olduğu için tercih edilmiyor. 

Kullanıldığı işlem ise BMP; cihazda BMP programı var 

ve bu program ile daha önce toplanan kemik iliğinin 

eritrositi uzaklaştırılıyor. 

 

 

 

2. Trima Automated Blood Collection System 

Cihaz multi-component aferez için geliştirilmiş. İbni-

Sina’da şu anda bulunmuyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DIDECO 

Disposable Device Company 1978 yılında İtalya Biomedikal silikon 

vadisinde(Mirandola) kurulmuştur.     

http://www.dideco.it 

http://www.gambrobct.com/
http://www.dideco.it/


 

1. Excel Pro Auto CFM 

Multi-component aferezi dahil tüm aferez işlemleri yapılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. EXCORIM 

İsveç firmasını 2000 yılında Frsenius satın almıştır. Böylece firmaya ait olan 

Immunosorba® System da Fresenius firmasının olmuştur.  

 

Sistem plazma içindeki proteinleri ayrıştırarak kandan 

uzaklaştırır.  

• Yerdeğiştirme sıvısı gerektirmez, 

• Plasmadan infeksiyon riski yoktur, 

• Hedef protein toplandığı için daha az hacimlerle işlem 

tamamlanır. 

 

 

VII. THERAKOS 

Johnson & Johnson kuruluşu. 

THERAKOS, Inc. 

437 Creamery Way,  

Exton, PA, USA 19341 

610-280-1000 

http://www.therakos.com 

http://www.therakos.com/


 

 

1. UVAR XTS System 

Extracorporeal Immunoterapi yapan fotoferez cihazı. FDA 

bu cihazın Kutanöz T-lenfomalarda ve Solid organ rejeksiyonlarında 

kullanılmasını naylamış durumda. Ayrıca şu anda Refrakter Kronik 

GVH’larda faz2 ve faz3 çalışmaları devam ediyor.  

Cihaz aralıklı akım prensibi ile çalışıyor. Önce kandan 

lenfositlerin de bulunduğu buffy coat’u ayırıyor. Ayrılan kısım içine 

Psörelan, Uvadex ya da MOP 8 solüsyonlarından biri karıştırılıyor. 

Psörelan lenfositlere yapışıyor. Daha sonra UV-A’dan geçiriliyor. 

UV-A’ya maruz kalan psörelan T lenfositlerin DNA’sını bozarak 

apoptosys’e yol açar. 

 

 

V. Sonuç ve Öneriler 
 

2005 itibariyle Aferez Ünitesindeki tüm işlemler Aferez Bilgi Yönetim Sistemi ile 

yapılmaya başlanmıştır. 2005 yılı içerisinde yapılan tüm işlemler veritabanına kaydedilmiştir. 

Ancak ünitedeki bilgisayar donanımlarının yetersiz olması nedeniyle Microsoft Office tabanlı 

geliştirilen otomatik raporlama işlevinden yararlanılamamaktadır. Ayrıca barkodlama için 

gerekli olan barkod yazıcı ve barkod okuyucu henüz temin edilememiştir.  

Bunun dışında sistemin hastane bilgi yönetim sistemi ile kan merkezinde işletilmekte 

olan Hemosoft Kan Bankası Bilgi Yönetim sistemine entegrasyonu için gerekli çalışmalar 

yapılmaktadır ve bu yıl içinde bu çalışmaların bitirilmesi öngörülmektedir. 

 

VI. Kaynaklar  
  

1. Guide To The Preperation, Use And Quality Assurance of Blood Components – 

Council Of Europe, 

2. ESFH (European Society For Hemapheresis) Recommendations, 

3. The Principles Of Apheresis – AABB, 



4. Standards For Hematopoıetıc Progenıtor Cell Collectıon, Processıng & 

Transplantatıon - JACIE 

5. DIRECTIVE 2004/23/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 31 March 2004 on setting standards of quality and safety for the 

donation, procurement, testing, processing, preservation, storage and distribution 

of human tissues and cells 

 

VII. Ekler 

 
d) Apheresıs ınformatıon management system (amıs) 
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