
 

 

 

 

Malzeme Tanımı : Akış/Hava Kabarcığı Sensörü (U-33) 
 

                            
 
                 Şekil.1: Sensör Genel Görünüm  

 

Kardiyopulmoner bypass (KPB), ameliyat sırasında kullanılan ekipmanların güvenilir bir şekilde çalışması 

her daim garanti edilmelidir. Bu nedenle, akış ölçümü ve hava kabarcığı tespitinin birleştirilmesinin 

güvenlik ve konfor özelliği sağlamada önemli bir teknoloji olduğu söylenebilir. Hem kabarcık dedektörleri 

hem de akış sensörleri kalp-akciğer makinelerinde temel güvenlik elemanları olduğundan, sıvıların hem 

akış ölçümünü hem de hava kabarcığı tespitini tek bir kompakt birimde birleştiren ultrasonik sensör 

kullanımları ön plandadır. Sensörler, vücuda veya kalp-akciğer makinelerinin venöz devresine giden farklı 

hortumlar ve şantlardaki kan akış hızlarını ölçmek ve aynı anda yanlışlıkla oluşan hava kabarcıklarını tespit 

etmek için çalışırlar. İnvaziv olmayan ultrasonik sensörler herhangi bir ortam teması olmadan çalışır, hızlı 

bir şekilde çift yönlü akış okumaları gerçekleştirir ve hortuma serbestçe asılarak kolayca kenetlenebilir 

tasarıma sahip olmalıdırlar.  

 

GENEL İSTERLER: 

 

Akış/Hava kabarcığı sensörleri için fiziksel, elektriksel ve mekanik isterler, kalp-akciğer makinesine 

entegre edilerek kullanılan örnek sensör genel özelliklerine göre aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 

 

o Çalışma Voltajı Aralığı :  5-24 VDC   (±0.25) 

 

o Ölçüm Metodu :   Ultrasonik 

 

o Hava Kabarcıkları için Sensör Hassasiyeti : Kan hortumlarının iç çapının % 30 - % 50'si kadar 

küçük kabarcıkların tespiti 

 

 



 

 

 

 

o Sensör Gövde Malzemesi :  (Siyah) Anodize Alüminyum, Farklı plastik malzeme kullanımları  

(ABS, POM gibi) 

 

o Ölçüm Alınan Hücre Malzemesi: PMMA (Polimetil metakrilat) 

 

o Ortalama Sensör Ağırlığı :  < 100 – 145 g  

 

o Çalışma Sıcaklığı :   +10 °C – +50 °C    

 

o Uygun Ortam Sıcaklığı :  +15 °C – +43 °C    

 

o Korunma :    IP67, IP65 

 

o Nem :     10 – 95% bağıl nem 

 

o Atmosferik Basınç :   70 – 106 kPa 

 

o Akım Tüketimi :   ≤ 150 mA  

 

o Ölçüm Periyodu :   20 – 200 ms  

 

o Tepki Süresi :    < 10 ms  

 

o Haberleşme Protokolü :   CAN Bus, RS485 veya RS232 

o Maksimum akış ölçüm:  11 L/min – 1/2" hortum çapında  

o Referans olması açısından kan hortum çaplarına göre akış hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Kan Hortum Çapı (ID) Büyük pompa Küçük pompa 

1/8” 0-0.83 L/min 0-0.44 L/min 

3/16” 0-1.79 L/min 0-0.93 L/min 

1/4" 0-3.12 L/min 0-1.57 L/min 

5/16” 0-4.70 L/min 0-2.33 L/min 

3/8” 0-6.5 L/min 0 

1/2" 0-11.2 L/min 0 

 

 

 

 



 

 

 

             Kan Hortumları için Gereksinimler 

o Malzeme :      PVC, Silikon, PTFE, PFA, FEP, TPE, Tygon, PE  

 

o Dış Çap :    1/4 ”  , 3/8”  , 3/16”,  7/16”,  9/16” (4 mm – 22 mm) (Pediatrik,  

 

yetişkin ve işlem uygulamalarına göre değişiklik göstermektedir) 

 

o Ölçüm Alınacak Sıvı Gereksinimleri: İnsan kanı, su, izotonik tuz çözeltisi, akustik olarak şeffaf 

diğer sıvılar 

 

Diğer teknik özellikler: 

 

o Sensör tekrar kullanılabilir ve tekrar steril hale getirilebilir olmalıdır. 

o Güvenli çalışma için sensörün kan hortumunu içinde tutan bir kapalı mekanizmaya sahip olması 

tercih edilir. 

o Farklı çaptaki kan hortumlarından ölçüm yapmak gerekmektedir. Genelgeçer olarak farklı 

çaptaki hortumlardan ölçüm alan sensörler hortum çapına özel olarak ayrı üretilmektedir 

(Şekil 2). Yapılacak tasarım, farklı hortum çaplarından aynı doğrulukta aynı verileri 

ölçüp/hesaplayabiliyorsa tek bir sensör tasarımı da kabul edilecektir. Bunun 

gerçekleştirilmesi yenilikçi yön olarak kabul edilecektir. 

 

 

Şekil.2: Farklı Hortum Çapları için Sensör Genel Görünüm 

 



 

 

 

 

İLGİLİ STANDARTLAR 

Akış/Hava kabarcığı sensörünün tıbbi cihaz uygulamalarına uygun olması için gerekli standartlar aşağıda 

listelenmiştir. 

 

Standart                                   Başlık 

IEC 60601-1 Tıbbi elektrikli ekipmanların güvenlik gereksinimi  

EN 60601-1-2 Elektromanyetik Uyumluluk 

IEC 61157 Tıbbi teşhiste kullanılan ultrasonik cihazların 

akustik çıktı beyan kuralları 

DIN EN 62304 Tıbbi Cihaz Yazılımı 

IEC 61000-4-2 Elektrostatik Deşarj (EMC) 

IEC 61000-4-3 Yayılan, radyo frekans elektromanyetik alan 

bağışıklık gereksinimleri (EMC) 

IEC 61000-4-4 Elektriksel hızlı geçişler / patlamalar ile ilgili 

bağışıklık gereksinimleri (EMC) 

IEC 61000-4-5/6/8/11 Elektromanyetik Uyumluluk 

ISO 13485 Medikal Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi 

EN ISO 17664 Medikal Cihazların Sterilizasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir. 
 

 

  

 


