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Parenteral Sıvılarda Bulu na bilen 
Yabancı Cisimler ve 
Organizmadaki Zararları 

H. Süheyla YALABIK-KAŞ(*) 

özet : Bu deıılemede parenıteral yol i1Le inısan vücuduna giren yaban. 
cı cisim tanec'iiklerinin kontaminasyon nedenleri, ka1ynaıkları, konıtam:inas
yon mekanizmaları, vücuLta yaptıkları zarwlı etkileri, 'büyüklük ve sa-
yıılarını ıtayin yöntemleri ve kontaminasyonun önlenmesinde diıkıks.t 
ed 1lecek noktalar incelenmiştir. 

PARTICULATE CONTAMINATION iN PARENTERAL FLUIDS 
AND ITS HAZARDS iN ORGANISMS 

Summary: In this rev'iew, .füe nature, orig'in and hazard'S of particu
late conıtaminat'ion; the size and rııumıber of c0ıntaminating par.tkles; 
detection and control of pafit.iculate contamination and standards of 
cl'eanliness and approach to training are reviewed. 

Keywords: Intravenous fluids, ?azı~kul,aıte contaın1naıt:ion, Nature and 
ori1gin of paııticulaıte corntaınination, Size and numlber of contaminatıing 
parbicles, Hazards dıue to parliculate contamination. 

GİRİŞ 

Parenteral olaırak verilen -;ö
zelliler ile birlikte yabancı cis;m 
taneciklerinin vücuda girdiği ve 
bunların vücut!ta problemler ortı

ya çvkardığı uzun zamandan bel'i 

gözlenmiştir. «Yabancı Cisıim Tan~

ci'kleri» hava kaıbarcı·kları dışm:Ja, 

parenteral çözeltilerdo bulunm.ısı 

istenmeyen hareket halindeki çö
zünmemiş tanecikler oıa.r:ıık i:ı

mmlanırlar (1). 

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Hacettepe ~ 
-Ankara. 
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Hayat kurtarıcı olarak uyg'..1-

lanınaJkita olan paırenteral çözeltil'3r 
bazen ıtedaıvisi olanaksız zararl:.ır 

verebilirler. Bu zararlar, sad·1'.:c 

iy1leştirici etken maddenin kend i

sinden, kimyasal yardımcı madde

lerden, staıbHiunlardan değil, ço~u 

kez sıvıların içerd'iği dış kaıynaJ.dı, 

ya:bancl cisim taneciklerinden gel

mekte'dir. Bu yaıbancı taneciklerin 

büıyüklüğü, sayıları yani ıronsa·1-

trasyonları ve ne tür taneci•k olduk

ları öneml'idir. 

YABANCI CİSİMLERİN 

KONTAMİNASYON NEDENLERİ 

VE KAYNAKLARI 

Parenter al ç.özeltilerde bulu

nan yaıbancı maddeler 5 ayrı kaıy

na:ktan gelebilir(2); bunlar; 

- Çözeltide başlangıçta buln

nan ve filtrasyon sırasında uz.ı.k

laşıtırılaımayan maddeler, 

- /Kap içinde bulunan ve yıka

ma sırasında uzaklaştıırılamay'.m 

maddeler, 
- Filtrasıyon sırasında nih:ıi 

kaıba çevreden !bulaşan yabancı ~a

necikler, 
- Isı sterilizasyonu sırasında 

çözelt inin temasta kaldığı kauçuk 

veya plasUk yüzeylerden gel~n 

maddeler, 
- Uzun süre sodyum klorür ve 

sİ'trat çözelit'ileri ile temasta kalmış 

cam yüzeylerd·en aşınma sonucu 

oluşan taneciklerdir. 

Bu 5 ana grubun dışında :Ta

bancı cisimler kullanılan ham 

madde iç-indeki yaıbancı madde

lerden, saf olmayan çözücülerden, 

kullanılan uygulama setlerind:m 

(3.6) , filıf:rasyon ortamından (7) , 
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çözelti ara~;ında etkileşme ve ki:n

yasal reaksiyon ürünlerinden (8-12) 

çalışma yerinde kullanılan aletle

rin kirli olmasından, çalışan kişi

lerin hareketlerinden, miıkroorga

nizma ve artıklarından, iyi olm'.l

yan hastane koşullarından, bilgıli 

olmayan ki~ilerce uygulanmasm

dan (13-15) ve infüzyon çözeltisi:ıe 

ilave edilen diğer ilaçlardan dola'V l 

parenıteral preparatlarda bulunabi

Iirler. Masu:da ve Beckerma.n an ti

b'i•yot~ık içeren 12 ticarli enjeksiy0!1-

luık preparatta yabancı cisimler 

bulmuş ve bunların kontamin-ıs

yon derecelerini ambala jlama yön

temleri ile karele etmeye çalış

mıştır. LiyofHize antibiyoti'kler<in 

en düşük Jrontaminasyon düzeyine 

sahip olduklarını göstermişlerdir 

(16). Reb~ay ve ark.'da Tara-tn>!lı 

Elektron MikroSkobu ile çektikle~· i 

foıtomikrograflar da bazı antibiyo

ük preparatlarında amorf veya 

krJstal y.a.pıda ı ve birkaç µm bo

yut unda artıkların bulundıUğunu gö:;

termıişler (17) ve intravenöz sm 
uygulanması sırasında eklenen ~ıu 

maddelerin büyük hacimli paren

teral çözelt ilerden daha çok tanecik 

içerdiğini saptamışlardır ( ı 7-19) . 

Ya:b.ancı cisimler açısından üre

ticiler araısında gözlenen farklılık 

ise, üretim yollarının farklı olu-;u 

ve standaııt bir kalite kontroHiniin 

henüz olmayışından ileri gelebilir. 

KONTAMİNASYONA NEDEN 

OLAN TANECİKLERİN 

ÖZELLİKLERİ 

Konıtaminasyon kaynakları !ki 

esas grupta toplanaıbilir; bunlar : 



Filtrasyon sırasında uzaklaştırıla

mayan intrinsik madde veya iste·:ı

mcden dışarıdan giren ekstrinsik 
maidelerdir. Problem intrinsik ta
necik kontaminasyonunun kontro-
lünde ortaya çıka'billir, çüılli!ü bunhr 
genellikle gözle görülebilme sınırı

nın, 50 µm'nin çok altındaki tane
ci'klerdir. 

Zar filtre ile süzme yöntemi ve 
bunu izleyen polarize ışık ve elek
tron mikroskobu incelemeleri '.le 
taneciklerin özelrnkleri haklnnde. 
geniş bHgti ed'inilmiştir (20). Ayrı

ca gözle yapılan kontrol sonuçları 
da özelliklerin saptanmasında yar -
d1mcı olmuştur(20). Bu bilgil.:ır 

Taıblo l 'de gösterilmiştir: 

Tablo ı. Kontaminasyona Neden Olan Tunecik ve Yaklaşık 
Büyüklükleri (20) 

MADDE 

Cam 
Metaı 

Kauçuk 
Nişasta 

Çinko Oksit 
Karbon siyahı 
IGl 
Dlat-onıe 

Bakteri 
Mantar Sporları 
Böcek parçaları 
Sellül1oz Ufleri 
Ml!krokristal'in madde 
Talk 

.A:sb'est 
Plastik 

Bu yaıbancı cisim 
nin önemlileri sıraısıyla 

biçimde özetlenebilir: 

Cam Tanecikleri : 

taneciikleri
aşağıdaki 

Cam ta.neci'kler ampullerıin ke-
silmesi sırasında (21) ya da pareil
teral sodyum klorür veya sitnt 

YAKLAŞIK BÜYÜKLÜK (µm) 

> l 

> 1 

> 1-500 
5-500 
1 

1 

1 

1-5 

< 2 

< 20 
> 20 
> l-'100 

<1 
5-10 
1 
1 

çözefüleııinin uzun süre beklemesıi 

sonunda (2) çözellliıye geçebil'irler. 

Ampul camının enjeksiyonu !le 
oluşan patolojiık tablo ilk kez Gard
ner ve Cummings tarafından göz. 
lenmiş; 'büıyük taneciklerin (10-12 
um) pulmoner kapHlerde, orıta bü-
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yUklüılde olan'ların dalakta ve ı µm 

den 1~üçü'k olanların ise loraciğer

de biriktiğ.i bulunmuştur(22). A:n

pul camının toksik etkisini ince!:;

mek için tavşanlara toz ed ilmiş 

ampul camı enjekte edildiğinde vü

cudun bazı organlarının zedelendiği 

gösterilımiıştir (23) . 

Kauçuk Tanecikleri : 

Şişe kapaklarının kauçuk ol

ması netleni-yle parenteral çözeılti

lerde kauçuk parçacıklarına çok 
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rastlanmaktadır. Bunlar genellik

le kauçuk kapaklara ait tan ecikler

dıir. Kauçuk parçacı·kları kauç.ı lc 

kapakların yüzeylerinden aşın :na 

sonucu ya da iğne ile kapakların 

delinmesi sırasında çözeltiye geçe

bilir. Otoklav sterilizasyonu, ka ..ı

çuk parçacıkları ile olan kontamL 

nasyonunu artırır. Şekil I'de bir

kaç kez sterilizasyondan sonra kau

çuk kapaktan gelen parçacıkların 

sayısındaki artış görülmektedir (7) . 

5 6 

Sterilizasyon Döngü Sayısı 

Şekil 1. Serum fizyolojikte•ki yabancı cisim tıanecikleri sayısına otoklavlama 

sayısının etkisi (7) 
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•--• Kauçuk kapaklı cam şişe 

<r-o Polietilen kaplı kauçuk ·kapa!klı cam şişe 

x--x Plaısfük ampul 



Kimyasal Reaksiyon Sonucu 
Oluşan Tanecikler : 
Burada görülenler sayda:n, 

anizotrnpi•k, değişik renkte kristal
lerdir. Bu taneciklerin bazı özel his-

tokimyasal testler sonucu kauçuk 
Irnpak yapısında kullanılan karbon 
siyahı, beyazlatıcı, çinko oksit ve 
kil oldukları tanıımlanmı.ştır (Tablo 
2). 

Tablo 2. Parenteral Sıvılarda Kauçuk Kapak Bileşiminde Bulunan Maddelere 
Tekabül Eden Tanecikler (50) 

Parentel'al Sıvılarda 
Bulunan Tanecikler 

ı. İnce Amorf Depozit 

2. Siyah Kauçuğa Benzer 
Parçacıklar 

3. Kristaller 
4. Lifler 
5. Nişasta Benzeri Tanecik 

Kimyasal reaksiyon sonucu olu
şan diğer tanecikler ise metallerdir. 
En çok rastlananlar aluminyum '·c 
bakır tanecikleridir. Johannes~n 

(24), 11 yı'l beklemiş isotonik sod
yum klorür çözeltisinde magnez
yum, aluminyuın, silisyum, çinko 
ve ·bakır çözeltilerini spektrosko
pik olarak analiz etmiştir. 

Selüloz Lifleri : 

Kontamine olmuş intravenöz 
sıvılarda en çok rastlanan tanecik
ler sellüloz ve paımu!k lifleridir. Ha
vada çok fazla miktarda olan :,e
lüloz lifleri bazı düşük kaliteli kau. 
çuk kapakların yüzeylerinde de gö
rülmekltedir. Aıyrıca giyim eşya! ı
rından, amba;laj malzemelerinden 

Kauçuk Kapaklarda Bulunanla
r·a Tekabül Edenler 

Çinko Oksit l 
Beyazlatıcı 

Karıbon Si.yahı 

Kauçuk Parçaları 
Kil ve Lateks 
Lateks 
La:teks 

Dolgu 
Maddeleri 

ve filtrelerden geleıbilen bu liflar 
tehlikelidir ve parenteral çözeltiler
den tamamen uzaklaştırılmalıdır 

(25). 

Ya;bancı cisim tanecikle~in:n 

dağılımı üzerine filtraıcyon ortamı

nın etkisi Şekil 2'de; ambalaj m al
zemesin'in etkisi i~e Şekil 3'de gös
terilmiştir (7). 

Asbest : 

Afibestten yapılı Zeits filtreleri 
ile süZiIJle sıra!Sında asbest lifleri sü
züntüye geçebiHr. Kri'Sotiıl asıbe:;ıt 

enjekte edildiğinde insan vücudun
da pu1muner fibrozis, karsinoma, 
plevra! ve pretoneal neoplazm ve 
kanser yapma olasılıkları yüksek
tir (26, 27). Parenteral sııvılarda:d 
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Partiktil Çapı (u,m) 

Şekil 2. Serum fizyolojikteki yabancı tanecik kontaminasyonun büyüklük 

dağılımına farklı filtrasyon ortamlarının etkisi (7) 

A - Süzülmemiş 

B - Asbest mtre 
C - Porselen filtre 
D - No 4 Cam filtre 
E. - Mfüpor Memıbran filitre (H.A.) 

F - Milipor Memıbran filtre (G.S.) 

aSbest ve diğer inorganik Hfler ta

ramalı elelktr:on mikmskobu ile 

saptanmış, 0.22 µm ve 0.45 µm mem

bran fil'trelerinin asbest li.fleri tu. 

tabildiği gösterilmiştir (28). 

FDA asbest foiltrelerin paren

teral çözeltilerdeki kullanımını ya-
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saklamış ve son süzmenin Hf ver

meyen memlbran filtreden (0.22 .µm 

por 'büyüklıüğünden) yapılması ge

rektiğini ileri sürmüştür (29). 

Bazı Böcek Artıkları : 

Bazı intravenöz çözeltil.erde gö

rülen karınca ve sinek parçacıkla-



2 3 1. s 6 1 a g 10 11 12 n 11. 1s 16 11 ıs 

Partikül Çapı (um) 

Şekil 3. Serum fizyolojikteki yabancı tanecik kontaminasyonun büyUklük 
dağılımı (7)' 
A - Plastik torba ve seti 
B,C,D - Kauçuk kapaklı cam şişe (aynı kaynaktan üç örnek) 
E - <Kauçuk 'kapaklı cam şişe (farklı firma) 
F - Plastıi'k torba 
G - P.lastik torba-Kauçuk kapaklı 
H - Plastik aonpUJ (Polyfusor). 

rının kapların iyi yıkanmamasın

dan ,gelebileceği düşünülmektedir. 

Nişasta ve Talk : 
Nılşas'ta ve talk granülleri ka>1-

çuık kapak yapıımında kullanılan 

dolgu maddeleri ve İ.V. sıvılarda 

görülmek:tedir. 

Diatomeler : 

Diatomel-erde kauçuk kapak 
yapımında kullanılan dolgu mad
delerindemlir ve çe.5itli 1.V. sıvı'lar-

da bulunaıb1lirler. 

İNTRAVENÖZ SIVILARDA 

KONTAMİNASYON 
MEKANİZMALARI 

Kontaminasyona neden olan 
yabancı cisiım taneciklerinin ~n 

önemlilerıi genel olarak üç grup.ta 
toplanır: 

'l. Cam Tanec'ik!leri 
2. Kauçu:k Tanecikleri ve !Kau

çuk Dolgu Maddeleri 
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3. Sellüloz ve Asbest Lifleri 

Her grubun kontaminasyon meka

nizması farklıdır. 

ı . Cam Tanecikleri 

Cam kaplar ve enjektörler za

manla aşınma sonucu çözeltiye 

cam parçacıkları verirler ; a~rıca 

ampullerin açılması sırasında •la 

çözeltiye cam geçebHir (2, 21). 

2. Kauçuk Tanecikleri ve 

Kauçuk Dolgu Maddeleri 

Kauçuk 'kapaklar, arada ha.va 

içeren boşluklara sahip bir yapım

dır. Kauçuk kapak yapıml,Ilda oln

şan •kabarcıkların içi hava ile do

lar. Kauçulk. kapak matriklsi içine 

otoklav ısısı ile daha fazla hava 

yayılır. Çözeltide otoklavlanma

dan sonra fazla kauçuk parçacığı 

bulunmasının nedeni, bu «küçük 

sivilce» veya <<Ülsea-» deye tanımh

nan 'kı1Sımların parça:lanmasıdıd". 

Saklama ve :bekletme ile veya 

vakumda kapatma ile kauçuğun 

parçalanalbilirliği artar. Hava ka

barcııklartnın yüzeye yakın olanla

rı parçalamr; bu da sonradan tane· 

dk ar:tışı nedenin~ açıklar. 

'Kauçuk kapaıkların Jaklanm:ı. 

sı sıvıya tanecik geçmesini önler

se de laklama az başarıla:bilen bir 

işlemdir. Lak içindeki asılı han 

kabarcıkları otolctavlanına sH'asın

da parçalandığından kötü laklam[l, 

iniravenöz sıvıJara laık tanecikleri 

( oııganik kaynaıklı rezin) ve kau

çuk taneciıklerinin girmesine ne· 

den oluı'. 

3. Sellüloz ve Asbest Lifleri 

SeUüloz ve asbest lifleri ise, gi

yim eşyalarından, ambalaj malze

melerinden, plastiık hammadden!n 

torba ve şişe haline getirilişi sıra 

sında, plastik hammaddesinin am

balajından kullanım yerine boşal

tılmasında selüloz liflerinin plas

tiğe karı.5ması sonucu ve süzme sı. 

rasında zeitz filtrelerinden süzün

tü>ye geçebil'ir. 

YABANCI CİSİM 

TANECİKLERİNİN BÜYÜKLÜK 

VE SAYILARI 

Avustralya'da 1966 yılında yapı

lan bir araştırmada çeşitli ülkeler

de üretilen ·intravenöz çözeltiler 

incelenmiş ve bulgulardan staı.1-

dardizasyona gidrilm.iştir (30). Buna 

göre bir çözelil'i aıncak Tablo 3'deki 

kıoşullarda 'l'emiz kalbul edilebilmek

tedir. B.P. 1973'ün verdiği standard 

ise Ta.blo 4'de verilımiştir (31). 

Tablo 3. Temiz Kabul Edilen İntravenöz Çözelti Standardı (30) 

- Tanecik büyü'l<l'üğü 2 u.m ve yukarı ise, ml'de~i tanecik sayısı 

lOOO'den az; 

- Tanecik büyülklüğü 3.5 ı.ım ve yu•kan ise, ml'deıki tanecik sayısı 

250; 
- Taneciık büyüklüğü 5 µm ve yukarı ise, ml'deki tanecik sayısı 

100; 
- Tanecik bıüyüft{lüğü 10 µm ve yukarı ise, ml'deki taneci'k sayısı :.s 

olmalıdır. 
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Tablo 4. B.P. 1973'ün kabul ettiği standard (31) 

A. 5 kabın ortalaması (ınl'de tanocik sayısı) 

i. 2 µm'd~n büyüık olanlariçin ml'de ·ıoo tanecik 
ii. 5 µm'den büyük olanlar için ml'de 100 tanecik 

B. ı kabın tanecik sayısı (ml'de) 
i. 2 µm'den büyük olanlar için ml'de 2000 tanecik 
ii. 5 µın 'den büyük olanlar- için ml'de 200 tanedk 

B.P. 1980'e göre ise Couıter 

Counter aleti ile tayinde, ml'de 
1000 den fa21la 2 µm'den büyük bo
yutta ve 100 den fazla 5 µm'd en bü
yük boyuLta tanecik olmamalıdır. 

B.P. 1980'de Işık Tuıtma yöntemi 
kullanıldığında ml'de 500 den fazla 
2 µm 'den büyük boyutta ve 80 den 
fazla 5 µm'den büyük boıyutunda 

tanecik 

(32). 

bulunmaması kayıtlıdır. 

USP XX'·ye güre ise büyük ha
cımlı tek doız infüzyonda ml'de 10 

µm veya daha büyük 50 den, ml'de 

25 .µm veya daha ·büyük 5 den faz. 

la tanecik i'çermi~orsa gerekli stan. 

dardlara uygun kaıbul edilir(!). 

1974 Türk Farma'kopesine göre 

örneMerin gözle teıs:bit edilen ya· 

bancı madtielerden temizlenmiş ol

masına; elektronik a letler ile ya

pılan kontrollerd·e ise 10 µm'den 

büyük parçacıkların ml'de 25 den; 

3.5 µm'den büyüklerin 250 den ve 

2 µm'den büyük olanların 1000 'den 

fazla parçacık içermemesine izin 

verilebilir (33) . 

YABANCI CİSİMLERİN 

BÜYÜKLÜK VE SAYILARINI 
TA Yi"N YÖNTEMLERİ 

Yabancı cisim aranmasında gü
nümüzde kuHanılan yöntemler Oto
mati~ ve Obomatik olmayan yön
temler olmaık üzere iki grupta top
lanabilir: 

Otomatik Olmayan Yöntemler: · 

Göz ile Konıtrol 

Göz ile kontrolün amacı, tüm 
bozuk olan kapları bulup el.imine 
eıtmeM:ir. Bunlar, yabancl cisim ta
necikleri içeren, uygun kapaklan
mamış, eşit doldurulmamış ve çaL 
lak kapların bulunmasıdır. seride
ki her kap tercihan birden fazla 
kontrol edilmektedir. Bu kontrolü 
yapan kişilerin sabırlı, eğitilmiş ve 
sağlam gözlere sahip olmaları ge
rekir. 

Gözle kontrol aşağıdaki biçim
de tanımlanalbilir: 

- ıKap boyun kısmından tu
tulup hava kabarcıkları olu.şumunu 
önlemek için yavaşça alt üst ede
bilir ve yavaşça çevrilerek sıvının 

hareketi sağlanır. 
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- Sonra kap ışık kaynağından 
10 cm uzaklıkta yatay olarak tu-

tulur; içeriği beyaz ve siyah zemi

ne karşı kontrol edilir. 

Gözle yapılan bu kontroller da

ha sonraları po1arize ı~ık altında 

yapılmıştır. Kap polarizan madde 

ekranına karşı tutularak genellikle 

çift kırma (birefr!inıgent) özelıliğine 

sahip olan selüloz lifleri ve toz ta. 
neci'klerıi gözlenebilir. Sandell (34) 

yaptığı karşıla.5tırmada polarize ışı

ğın daha güvenLlıir sonuç verdiğini, 

kalbul ed:ilmeyenler1in sayısının nüf

mal ış~kla konıtrol yöntemine göre 

2 kat arttığıını göstermiştir. Polorize 

ışığın tek sakıncası cam parçacıkla-

1'1 saptayamamasıdır. 

Dağılmış haldeki taneciklerdc> 

gözün saptayabileceği en düşük sı

nırın 25-100 µm arasında olduğu 

söylenirse de, göz doktorlarına gö

re sağlı'klı göz 50 µm'den al.tındaki 

tanecikleri gözleyememekıtedir (35). 

Gözle Kontrolün Güvenirliği 

Bu yönıtemin objek.tifliğhi 

saptamak için pek çok deney ya

prlmış ve objektif olmayl'şl, samiel} 

(36, 37) tarafından gösterilmiştir . 

Bu deneyde 5 mıl 'lik 100 ampul 6 

kişi tarafından 20 kez incelenmiş, 

kabul edilmeyen ampullerin yüz

deleri % 2- % 23 arasında değiş

miştir. Bu da ·kontrol yöntemi gü

venirliğinin düşük olduğunu gös

termektedir (Tablo 5). 

Tablo 5. 6 denek tarafından 20 kez kontrol edilen 100 ampulun kabul 

edilmeme sınırları (35) 

Ampul 

Sayıları 
14 12 11 19 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Kaç Kez 

Kabul 

Edilmedrikleri 

Otomatik Yöntemler 
1. Türbidimetre ve 

Nefelometre 

Bir çözeltideki bulanıklık (Tur

bidite) Tin dal olayı ile görülebilir. 

Süspansiyondaki tanecikler ışığı 

yansıtırlar. Bir ışık demeti tanecik 

topluluğuna çarptığında, bir kıs-:nı 

absorplanır, bir kısmı geçer ve ar

tanı dağılır. Ortalama tanec-ik bü. 

yüklüğü dağl'lan ışığın şiddetinin 
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1 1 2 4 2 1 2 4 3 6 4 7 14 

ölçülmesi ile bulunur (38). 

İlk kullanılan Hudson tarafı'1-

dan tanımlanan nefelornetn~dir 

(39). Alette kabın düz tabanından 

bir ışın demeti gönderilir ve dağı

lan tüm ışık kabı çevreleyen par. 
lak metal yüzey vasıtasıyla foton-

çoğaltıcı tübün katod kısmında 

toplanır. Alet kaolenin standart süs-

pansiyonları 

edilir. 

tarafından kalibre 



Termansen ( 40, 41) , Garvan ·;e 
· Gunner (20) ve Vesseıy ve Kendall 

(42) çözeltideki yabancı cisim ta
nedklerini saptamada Tindal Işını 

yöntem'ini kullanıınışlardır. Garvan 
ve Gunner, Tindal prensibine da
yanan «Siyah Zeminde Aydınlat

ma» yöntemini ileri sürmüşlerdir 

(20). Bu yöntemde Zeiss oftalmik 
lambasından gelen paralel ışın, 

içinde intravenöz sıvı şişe·si bulu
nan kutunun alt kısmındadır. Ta
necik varsa, siyah zemin üzerinde 
ışın görülür, eğer hiç tanecik yok
sa, ışın görülmez. ı .µm'den küçü..1< 
taneciiklerin görülmesinde h as<sas 
bir yöntemdir. 

2. Işık Dağl.lması Esasına 

Dayalı Yöntem 
Bu yön'temlerin esası tanecik

lerden dağılan ışığın detek'siyonu
na dayanır. 90° 'de dağılan ışığı öl
çen sistemlerden olan Royco Mo
del 340 en çok kullanılanlardandır. 

Burada kuvvetli ·bir beyaz ışık, 

kontrolü yapılacak sıvının pom
palandığı ·k,üçük bacımli bölgede 
yoğu!lilaşır. Bu küçülk ha.cimden ta
necikler tek tek geçtikçe ışık her 
yönde dağılır. Hem ışık demeti ve 
hem de sıvı aıkışı yönünden 90°'de 
dağılan ışık toplanır ve bir fo.ton
çoğaltıcı tüpte odaklanır. Alınan 

pulslar ·sa'Yılara:k tanecik sayısı ve 
sınırları saptanır. 5-600 µm çapın

daki tanecikleri saymada kullanı

lır . 

Prototron ise, lazer ışını dağı t

ma prensibini kullanır. Cam kau 
içindeıki tanecikleri direkt olar:.:ık 

sayar. Sayım yapabilmek için ·;i
şeyi çalkalayıp örneğin sayılaca-

ğı yere gefüerek sayma düğme~i

ne basmak gerekir. Ayarlanan 
büyüklük sınırındaki tanecilkleri 15 
saniyede saymaktadır. Cam kabın 
bir tarafında lazer ışını diğer ta
rafında ise detektör bulunur. Gro
ves, intravenöz çözelltide yabancı 

tanecikleri Prototron •.re Coıult:ır 

Counter aleti ile karşılaştırarak say
mıştır (43) . Haines-Nııtt ve aı~l\:. 

da Prototron'u kullanmışlardır ( 44". 
(44). 

3. Işık T utma Esasına 

Daıyalı Yönıtem 

Eğer taıı.eCJi.k kendisine çar
pan ışığın büyük bir yüzdesini ab
sorplıyor ise dağılan ışığı ölçen 
aletler bu taneci'kleri sayamayaca>ı::
tır. Bu durumda ışık tutma esasına 
dayalı aletler ile tanecikler sayılır. 
Bu aletlerde ışıık içinden örnek sı
vının aktığı küçük dikdörtgen hüc
reye; oluşturulan paralel bir ışın 

demetide fotodetektör sisteme 
gönderilir. Pencereden geçen her 
tanecik ıboyutu kada r ışığı azaltır. 

Bu yöntem iıle ışığın parlaklık ve 
opaiklığına baıkmadan, tanec'ilklerin 
boyutları saptanaJbiHr. Bu yöntem 
ile çalı.5an ticari aletler Royco 
Model 345 ve HIAC'dır. HIAC'da 
silikon fotodfodlara dayanan bir 
fotodetektör sistffilli vardır. Aletin 
5 veya daha fazla sayıcı kanalm•n 
her biri belli bir büyüklük sınırını 
saymak için ayarlanabilir. Deteksi
:•on sınırları geniştir, 2-9000 µ m 
arasındadır (38) . 

4. Coulter Counter Aleti 
Elektriık iletkenliği olan bir 

çözelti, süspansiyon veya emi.ilsL 
yandaki tanecikleri sayar, büyük-
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lüklerini saptar ve büyük1ük dağı

lımlarını verir. S!'Vı küçük bir aç1.ı!1:

lıktan bir kuvvet uygulaması ile 

geçer. Açl'kl~k:tan tanecikler geç

ti'kçe iki elektııod araısındaki rezis

tans değişir; kısa süreli bir voltaj 

faf.klı olur. Voltaj değişimin:n 

büyüiklüğü, taneciğin yerini aldı!}ı 

elektroliıt çöızeltiısinin hacmi ila, 

ayni zamanda tanecik büyüklüğü 

ile orantılıdır. Partikülleri saıya

raık hızlı ve teıkrarlanabilir sonu;

lar verir. Pekçok araştırıcı tara

fından parenteraı sıvıla.rda tanecik 

sayımında kullamlmış'lır (7,8,38 ,'~2 , 

45-65) . 

5. Millipor nMC Tanecik 

Sayı cısı 

Parenıteral preparatla.rda bu-

lunan yaıbancı cisimleri Millipor 

nMC tanecik sayıcı sistemi kulla

narak ölçmüşlerdir. Bu alet bir miı!<

roskorp, bir televi:<~yon kamerası, biL 

gi1sayar ve 'kontrol kutusundan oluş

maktadı.r. örnek mikroskop tabla

sına yerleştirilir ; imajı kamera ile 

kontrol edfür. Sin.yal monitorda 

görülür. Alet, tek tek ta.nectklerin 

ya da belli bir alandaki tanedkle

rin sayımında, tanecik büyüklüğü 

dağılımı eldesinde, belli bir alan

daiki total tanecik sayımında, orta

lart_a boyut saptanmasında kulla

nılabilmektedir. Ölçümleri, ayar

lanma sistemine dayalı olara:k, pro

jekte edilen alan, Feret çapı, mak

simum kord ve en uzun boyut cin

sinden verebilir. 0.4-1000 µm arasın

daki tanecikleri algılayabilir (30) . 
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6. «SHting İndisi» 

Tayin Yüntemi 

Esası taneciklerin filtreyi tıka-

yıp aıkış hızını azaltma yetenekleri

ne dayanır. Akış hızının azalma5ı 

test swısındaki ywbancı tanecik 

kontaminasyonu ile orantılıdır (65) . 

Bu yönıtemle taneci'k sayılabildiği 

gföi tanectk büyüklüğü dağl'Jımı da 

lıesaplana:bilir. 

7. Projeksiyon Yöntemi 

Ampul ve şi·şe içeriğinin bü

yüıtülımüş imajı 3S mm'lik slayd 

projektörü ile projekte edHir. Bu 

yöntemle tanecikler ve büyüklük

lerinin saptanabildiği ve çalışan ki

şi daha az yorulduğu için hatala 

rın azaldığı ileri sürülmekte·dir (67). 

8. Süzme Yöntemi 

Zar fiHre ile süzmeyi takiben 

( 40, 41, 68, 69) mikroskop deneyleri 

yapılarak yabancı tanecik büyüklü

ğü saptanmıştır. Mikroskop deney

leri He enjeksiyonluk çözeltilerdeki 

tor.tunun özelliği, miktarı ve bü

yüklüğü hakkında bilgi edinilebi

lir. 

9. Santrifüj Yöntemi 

Ampullerdeki cam parçacıkla

rın miktarını saptamakta kul'lanı

lır. 

Rebagay ve ark. parcnter .ı.l 

preparatlardaki yabancı cisim tano

ciıklerini milcrnskop ve ışık tutma 

esasına dayalı dtomatik sayıcı :ıe 

karşıiaştı:ıımalı olarak çalışmi;şlar 

ve her ikisi arasında iyi bir korelas

yon bulmuşlardır. Morfolojis i ve 

özelliıkleri ba!kımından parenteral 

preparaıtlarda bulunan taneciklere 

benzer taneciklerle kalibre edildik

ıerıinde rutin olara:k taneciık1i mad

de sayılmasında kuHanılabileceğini 

göstermişlerdir (70). 



Groves ve Wana Coulıter Comı-

. ter, HIAC ve Royco Model 345'li 
kullanarak sonuçları karşılaştırm··'..' 

lar ve her yönıtem.in üstünlüklerinin 
yanı sıra bazı sakıncalarının da btı

lunduğunu gösterımişlerdir (71). 
-Groves aynı paranleral çözelti

leri kullanarak HIAC ve Couıt~r 
Counter aletini karşı.Jaştırmış ve her 
iki aletin geniş anlamda keı.rşılrış ~.ı

rılabileceğini ve her ikiS'inin de int
ravenöz çözeltilerde yabancı tane
cik 'konltaminasyonu saymada kııl

lanıJabileceğini göstermiştir (56). 
Ropkins ve Young, HIAC, Coul

ter Oounter ve mikroskop yönte:n
lerini karşılaştırmı.'.'lar ve HIAC s1-
yıcısını parenieral sıvılardaki tane
c'klerin otomatik olarak sapıtanm:1-
sı.nda uygun olduğunu gösterm'işl·~r
dfr (57). 

Gözle kont.rol bazı nedenlerle, 
örneğin uygun kapatılma. eşit oL:ı

rak doldurma ve çatlak kaplar olup 
olmadığının kontroıl'i.inde, gerekse 
de taneciklerin saptanmasında sub
jektiftir ve çalışan ki~inin tecrü
besi ve yorulması ile değişir. 

Otomatik yöntemlerin de gös
terilen bazı !imitasyonları bulunsa 
da yine de objektif sonuçlar ver
mektedir. 

YABANCI TANECİi{ 
CİNSLERİNİN TAYİN 

YÖNTEMLERİ 

Zar Filtre ile Süzme : 

Analizi yapılacak intravenöz sı

vılar 0.8 .µm !JOr büyüklüğün::l.e1d 

Milipor zar filtrelerinden süzülür. 
Laminar hava akımında toplanan 

örnekler Polarize ışık ve Elektron 
mikrosıkoplarında tanımlanır. 

Polarize Işık Mikroskobu : 
Mikroskop lamına yabancı cL 

sim taneciklerinin toplandığı zar 
filtresinin bir parça'Sı yerleştirilir. 

Polarize ışık mikroıslwbu ile değişik 
maıgn1fikasyonlarda taranarak tüm 
lifler sayılır. Morfolojilerine daya
narak tanımlanırlar. Nicholıson ve 
arikadaşları tarafından kri11'0t-il as
best tanınmasında kullanılmı~tır 

(26). 

Elektron Mikroskobu : 
1. Taramalı Elektron 

Mikwskolbu 
tntravenöz sıvl örneği zar filt

resinden geçirildikten sonra vakum 
buharlaştırıcıısında iletkenliği sağ

lamak için ince bir tabaka altın -
pallady-um ile kaplanır. Sonra foto
mikı:ıografları çekilir. Bu yöntem 
pekçok araştırıcı tarafından kul
lanılmışıtır (61, 72). 

2. Transmisyon Elektron 
Mikroskobu 

üzerinde yabancı cisim tane
c"kleri toplanmış olan filtre kağı

dının bir k~smı düşük ısılı-aktivc 

edilmiş oksijen kü!Jendirıne aygı

tınd'l !kül haline getiril ir. Artık 
amil asetaıt içinde çözünmü.5 % t 
Ni tro Sellıüloz çözeltici ile 2-5 datkL 
ka öğütüldü!Cten sonra kurumaya 
bırakılır. Kuruyan filmin belirli bir 
bölümü 200 meshlik elektron mik
roskop «Grid»ine geçirilir; yüksek 
magnifikasy'Onlarda taranır. Nichol
son ve arkadaşları tarafından kriso
til asbest tanınmasında kullanılan 

bir yöntemdir (26). 
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ENJEKTE EDİLEN Y AEANCI 

CİSİM TANECİKLERİNİN 

VÜCUDA YAPTIGI ZARARLAR 

insanlara enjekte edilen paren

teral çözeıtilerdeki bu yabancı ci

sim taneciklerinin insan sağlığın<ı 

zar.arlı etkileri üzerinde durulacak

tır. Yabancı cistm taneciklerinin 

vasküler sis:teme etkileri tanecikle

rin büyüıklük, .5ekil ve kimyasc.ıl 

özeUikleri ile tı.kanmaya n eden ol

duğu bölge ile hayati organ ve do

lrnlara kan sağlanmasınô..aki aksak

lıklara dayanır (2). 

Cam Tanecikleri 

Cam parçacıkları fizyolojik ola

rak inert oLmalarma karşın, tane

cik etrafında hücre büy ümesi yolu 

ile kan d:ımarlarını tı>kayıp, vaskü

ler zarar oluştururlar. Gardr:er ve 
Cumminıg, '10-12 µ,m ça,p ındalü bü-

yük taneciklerin pulmoner kapiler

de, orta büyüklül-dtekilerin lenflerde, 

ı .µm 'den küçük olanların ise ka 

raciğerde toplandığını gös;termiş

lerdir (2.2) . 

Kauçuk Tanecikleri : 

Kauçuk parçacı1klarını intrav .:: 

nöz olarak köpek yavruları.na \'e

ren Jonas ve Lockhart, köpekte pul

nıoner granu-1,oma olu~tuğunu gös

termişlerdir (73, 74) . Bu durum 10 

ml tanecikli % 0.9 Sodyum Klorür 

çözeltiJsinin enjeksiyonundan 5 gün 

sonra, dağılmış lezı;onlar veya kü

çüık nodüller halinde akciğerde gö

rülmüştJür. V•ücudun yabancı mad

delere karşı bir tepkisi olan 'kronik 

enflammatuarda gözlenmiştir . Kau-
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çuk dolgu maddelerinden karbon 
siyahının enjekte edilmesinin mik-

roemboli, nişastanın ise beyinde 

granuloma ile birlikte ölümle so
nuçlanaıbilen mikropulmoner em

boli oluşturduğu araştırıcılar tara

fından gösterilmiştir (7·5, 76). 

Selliiloz ve Asbest Lifleri 

Sellüloz ve aısbest liflerinin ta
rarlı etkileri intravenöz sıvı alan 

tavşan ve insanların akciğer ve be

yinlerinde araştırılmıştır (77). Tav

şanların lrnlak venlerine gözle gün 

ı,şığında hi-ç tanecik görülmeyen 

fakat «Karanlık Zeminde Aydınlat

ma» yöntemi ile pek çok lif iprdL 

ği görülen % 0.9 Sodyum Klorör 

çözelti'Si enjekte ed'ilmi;:;ıtir . L'if içe

ren se:rum fi:zıyoLo.jik enjekte edil

miş tavşanlarda kapiler ve arteryel 

granuimna görülmü.~tür . Polarizc 

ışıkta incelenen bu lezyonlarda en 

çok rastlanan sellüloz lifleri ve ço

ğunlukla «baıst lifleri»dir. Bu ka

rakteristik spiral görünümlü lifle

rin oluşturduğu lezyonlara «Vaskü

ler Bas'tosis» denilmektedir. 

insan akciğerlerinde de aynzıı 

favşanlardaki gi'bi granulomalara 

rastlanmıştır. Fazla miktarda int

ravenöz sıvı alan hasılalarda otopsi 

sonucu akciğerlerinde pamuk em

bolisi görülmü~tür (37) . Liflerin 

oluşturduğu reaksiyon ile intrave

nöz tedavi süresi arasında bir bağ

lantı bulunmuştur. Brünning, o.top

si sonucu, ölen her 2.10 çocuktan 

19'un da sellüloz liflerinin neden 

olduğu pulmoner vasküler granu. 

!oma g'Özlemiş.tir (78) . Bu çocuk-



lar arasındaki benz3rlik, ya
·şamları boyunca intravenöz stvı

larla tedavi ed'ilımeleridir. 

Sarrut ve Nezelof, intravenöz 
sıvı ile tedavi edilen bebeklerin ak
ciğerl erinde sellüloz liflerinin ne
den olduğu granulomaların varlı

ğını gö:stermişlerdir (79). İnce pa
muk lHleri olan bu yabaııcı. tane-
ciklerin pansumanda kullanılan 

pamuktan, uygulama setler inden 
ve kontamine intravenöz sıvılar

dan geld'iğini ileri sürmüşlerdir. 

Pulmoner arter trombozunu in
celemek üzere Wartman ve arlrn
daşları tavşanlara intravenöz ola
rak filtre kağ~dı içeren serum fiz.. 
yoloj ik enjekte etmişler ve granıı

loma oluşmasında bu liflerin et-kili 
olduğunu göstermişlerdir (80). 

Jonas Lockhart, sellüloz lifleri
nin dolaşım sisteminde bazı kan:ı.l

tarı dahi bkayabildiğini iki grup 
sıhhatli köpek yavrularında yaptı•k

ları deneylerle gösteıımişlerdir, (73, 
74). Ayrıca Ho ve Gross da sellüloız 
liflerinin oluşturduğu bu patolojik 
durumları kanıtlamışlardır (81, 82). 

Van Glalın ve Hail, pulınon.3r 

arterlerin küçük dallarının da tı

kandığını göstermişlerdir (83) . 

Stehbens ve Florey 200-500 A 0 

boyutundaki liflerin enjekte ed il
dikten sonra önce birıbirleri ile, da
ha sonra lö.kıosiıt ve eritrositler,e 
birleştiklerini ve tromboois oluştu

rup damarları tı'kadıklarını göster
mişlerdir (84). Ayrıca bronkokonst
riksiyon veya pulmoner vaso-konsl-

riksiyon da gözlemişlerdir. Nic
holson ve arkadaşları asbııst lifleri
nin pulmoner fibrosis, bronkojenik 
karsinoma, plevral ve peritona! 
neoplazma giıbi zararlara neden ol
duklarını deneylerle kanıtlamışlar

dır (26) . 

Araştırıcılar tanecikli intrave
nöz sıvı uygulanma:s~nın flebitis 
oluş'turduğunu (85-89) , Schroe'der 
ve Deluca 0.45 µm zar filtre, Gray
beal ise O.ı22 .µm zar filtre ile Flebi
tis insi'dan~ını azaltabiJ.diklerini 
gö~termişlerdir (86, 89). 

Araştırıcılar tanecikli intrave
nöz sıvı tedavisinin serebral sıir'k ü

lasyona da et•ki ettiğini göstermiş

lerdir. Silberman ve ark. intravc
nöz sıvı ile tedavi edilen bazı has
taların beyinlerinde pamuk lifle ri 
görüldüğünü bildirmişlerd·ir (90) . 

Garv3n ve Gunner 100-150 mi 
intravenöz serum fizyolojik enjek
te edilmiş olan hastalarda yedi ayrı 
granuloma gözlemişlerdir (25). Bu:ı
laııdan be~inin selüloz 1 iflerinde;:ı, 
ikisinin ise nişasta granülleiiinden 
olctuğu anlaşılmıştır. Kullanılan 

intravenöz sıvı incelendiğinde bu
lunan selüloz ve nişasta tanelerinin 
hastanın beynindekilerle aynı ol
duğu görülmüştür. 

Enjekte edilen intravenöz sıvı

lardaki anizotropi'k kristallerin ak
ciğer kapillerinde gramıloma oluş-
turduğu mikroskopla saptanmıştır. 

Tavşanlara enjekte edilen 500 cc 
intr avenöz sıvı sonunda 3kciğerde 

yayılmış halde 5000 granuloma gö
rülmüşıtür (2'5). 
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Kimyasal Reaksiyon Sonucu 

Oluşan istenmeyen Tanecikler : 

Vulkanizer, antioksidan özellik

te maddeler veya kauçuk kapak ter

kibine giren ağırmetal tozları in

san ve haıyvan akciğerlerinde pul

moner granuloma oluşturmuş \e 

siıstemi'k toksi'k etkilere neden ol

muştur. 

Sitrik asit ve Dekstroz 

Karışımı : 

İntravenöz sıvılardaki tanecik-

!erin tromöositler üzerine de etki

leri vardır (12) . Sodyum sitrat, sitrik 

asit ve dekstroz karışımı ·kan lo;J

layıc~ olarak kullanılmaktadır. Y::ı

pılan ara.5tırmalar bu ttlr preparat

ların tanecik ba·kımından çok kirii 

olduklarını göstermiştir (2). Bu ta

neci'kli intravenöz sıvı verildiğinde 

kan1da!ki trombosit sayısının hızla 

azalmasına neden olurlar. Trom

bosit saıyısının azalması fazlaca 

kan tran5füzyıonu yapılan hasta

larda rastlanan ıkanamanın nede

nini açvklamaktadır. 

Stehbens ve Florey tromb()sit 

aglutıina:syonu ile mikroemboli oluş

masını ıkanı:tıamışlardır (84). Sere·.1-

ral arterlerin en küçük dalbrında 

görülebilen embolik granulomanın 

tehlikeli ve an'i hemoraj ve enfark

tüs oluşturabileceğini göstermişler

dir. 

Plastik Maddelerden 

Oluşan Tanecikler : 

Böbrek, kalp, dalak .. kemik ili

ği, lenf no<lülleri ve akciğerlerde 

sil•i'kon bulunduğunu Leong, 31 otop

si sonucunda göstermiştir (91). 
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Plaıstiık kaplardan plastiklik 

ve·rici maddelerin sızması önemli 

bir diğer sorundur. Bir plastiklik 

verici mad'de olan di-2-etil hekzil 

fantalat'ın (DEHP) hastalarının 

kanında ve dokularında bulunduğu 

ve bu ma:ddenin kardiyoto~sik ol

duğu gösteriLm-iş;tir (91). Plastiikler 

biyolojik olarak parçalanmadııkla

rından vücut dokularında birikir

ler, bu da zararlı etkiler i nedeni ile 

istenmeyen bir durumdur. 

PARENTERAL SIVILARIN 

İSTENMEYEN TANECİKLERLE 

I\.ONTAMİNASYONUNUN 

ÖNLENMESİ 

İnsan sağlı,ğına zararlı etkile

ri gö>terilmi.5 olan bu yabancı cisim 

taneci1k•leri tarafından in:travenöz 

sıvıların kontaminasyonunu önle

mı3k gereklidir. Burada imalat ko

şulları dışındaki önlemler açıkla

nacaktır. 

önceli'kle çözücülerin ve eıtken 

mıı.ddenin saflığına <likka·t etmek 

ve enfüzyon çözeltisine ilave edilen 

ilaçların nooen olabileceği zar:ı.r· 

lan en aza indirgemek gereklidir. 

İlave ilaçların neden ola:bileceği 

zararlar steri'liten'in bozulması, il:ıç 

geçimsizliği (92, 93), tromboflebitis, 

yabancı cisim tanecikleri ve ilaçh

ra zıt etkidir (5) . Bu zararlar ne. 

deni ile acil durumlar dışı.nda in

travenöz sıvılara ilaç katılmamalı. 

eğer katılacaksa laminar hava akı

mı altında tek bir ilaç ilave edil· 

meli, bu amaçla sadece serum fiz

yol:oj ik ve % 5 Dekstroz çözeltileri 

kullanılmalı, amino asit ve emül<si-



yon içerenlere hiç bir zaman ila~ 

konmamalı; hastanelerde tecrübeli 

ki·ş:iler tarafından inıtravenöz sıvı

lara ilaç eklenme işlemi gösterll
melld:lr. 

Kootaminasyonun önlenmesi.!1-

de aynı zamanda kap, kapak ve 

kullanılan filtrenin kalitesine ve te

mizliğine, asbestin gösterilen za

rar'ları nedeni ile (26) süzme iş_ 

leminde kullanılmamasına dikkat 

etmeli'dir. Enfüzyon sı.vılarının has

taya veırilmesi sırasında yabancı ci

sim taneci1derinin uzaklaştırılabil

mesi için ayrıca zar filtre kullanıl

masının yararları araştırıcılarca 

kanıtlanmış ve FiJJA tarafından da 

zol.1'\lnlu tutulmaktadır (89, 94 - 97). 

Zar filtre kuıUanımının istenmeyen 

taneci:kleıii tultma özelllğlni incele

yen Rapp. ve ark., 0.45 µm por ge

nişliği olan zar rntrelerin bakteri

leri tutamadı,ğını, 0.22 µm boyutun

daıkilerin kullanılmasının uygun 

olacağını gösteıımişlerdir (96). Bir 

diğer çalışmalarında ise 5 .µm1ık 

paslanmaz çelik filtreyi ön filtre 

olarak 'k:u~fannnşlardır (98). Rus

min ve ark. ise 0.5 µm paslanmaz 

çeliiık derinlik filtrelerin'i, 0.22 .µm 

poliikaıııbonat zar filtrelerinin ön _ 

rntre olarak kullanılabilirliğini gös

termişlerd:ir (97) . Ampuİıerden sı

vının çekihmesi veya enjekte edilme

si sırasında membran filtrelerden 

geçirmenin cam parçacıkları tut
tuğu gösterilmiştıir (99}. 

Ca,m kaplara göre daha az ta

necik içerdiği bulunan plastik <kap

ların veya iyi laklanmı~ kauçuk ka

pak!~ cam şiŞelerin kullanılmasının 

İ'stenmeyen tanecik kontaminasyo

nıunu azaltıtığı bulunmuştur (50) . 

Hatalı kullanımın önlenmesi 

ve Hgil'i !kişHerin intravenöz enjek

siyon haı'kikındaıki bilgilerinin arlı

rılına•sı ile rstenmeyen tanecik kon

tam'inasyonu en aza indi:rgenebiHr. 

Büıyük Hacimli Parentera:Jıler ile il

gil'i Ulusal K:oordinasyon Kmni

tesinin u~arıları ve De Luca'nın 

önerfü:ıri (13-15) olan «süreç için

de ·1rontroh>, «nihai ürün kontrolü» 
ve «intravenöz tedavi uygulayan 

pensonel:in (vücudun ve özellikle 

vasıküler sistemin anatomisi ve fıiz

yoloj isi, ase.ptik teknik ve enfeksi

yon kontl'olu, intravenöz tedavi 

komplikasyonıları, kat~er, fi'l:f.re ve 

set kutlanımı konularında) eğHil

mesi>> ile ilgili kararları da dikkate 
alınarak telafisi olanaksız zararla

rın önüne geçilip, intravenöz s1ıvı

lar halk sağılığında daha güvenile

rek hayat kurtarıcı amaç1a kuUa

nılaıb'iHr:ler. 

(G-eliş Tarihi : 25.12.1984) 
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