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ÇOK LÜMENLİ
KATETERLERİN
SIZDIRMAZLIK VE
TIKANIKLIK TESTLERİ 
    Çok lümenl� kateterler b�rçok kl�n�k prosedürde kullanılır. Bu t�p kateterler,
b�rden fazla �ç tüpe/lümene sah�p tek b�r tüpten oluşur. Tüpün �ç�ndek� tüpler
lümenler b�rb�rler�nden �zoled�rler. Kateter�n �ç�ndek� lümenlere ayrı ayrı,
�çer�de herhang� b�r karışım olmadan er�şmes�ne olanak sağlar. Kan değ�ş�m�
ya da �laç yolu olarak kullanılab�l�r.
    Kateterler son montajdan sonra test ed�lmel�d�r. Sızdırmazlık testler�n�n
yapılması 2 adımlı b�r �şlem gerekt�r�r. İlk aşamada kaçak olup olmadığı,
sonrak� aşamada herhang� b�r tıkanıklık olup olmadığı tesp�t ed�lmel�. Bu
uygulama belges�, üret�m aşamasında parçaların %100’ünün test ed�lmes�
�ç�n gerekl� olan proses� anlatır. 



    Sızdırmazlık test� �ç�n en yaygın test
yöntemler� basınçlı kuru hava �le d�ferans�yel
basınç düşümü metoduyla test ve Helyum
test c�hazlarıdır. Tıkanıklık test� �ç�n akış
anal�z� ya da basınç düşümü metodları
kullanılab�l�r. Çoğu kateter�n sızdırmazlık test�
�ç�n gereken basınç 0.36 mBar �le 14.3 mBar
arasındadır.
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    Kateter�n üzer�ndek� bütün d�ş� luer
bağlantılar Adlema BT4000 ser�s� sızdırmazlık
test c�hazındak� sıralı test portlarına �zole
şek�lde bağlanır. Adlema’ CZ ser�s� hızlı
kapatıcı aparatlar �le test önces�nde kateter�n
tüm g�r�şler� sızdırmaz olarak kapatılır.

Santral Venöz Kateter
Port Kateter
E.R.C.P. Kateter� 
Ç�ft Lümenl� PICC Kateter� 
Anestez� Kateter� 
Kalp Kateter� 
Ep�dural ve Sp�nal Kateter
Tanı Kateter�
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TEST YÖNTEMLERİ

ADLEMA BT4000

Çok Lümenli Kateterler

KATETERİN TEST İÇİN
KAPATILMASI

    Üret�m� b�tm�ş b�r kateterdek� d�stal çıkış
Adlema kapatıcı �stasyonuna yerleşt�r�l�r.
Açılmış tüm del�kler eşzamanlı olarak kapatılır
ve bütün lümenler�n b�rb�rler�yle ve atmosferle
bağlantıları kes�lm�ş olur. 
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    Sızdırmazlık test� basınç düşümü metoduyla
çalıştığı �ç�n teste başlamadan önce
lümenlere basınçlandırılır.Ver�len basınç
Adlema BT4000 ser�s� �çer�s�nde bulunan
basınç transm�tter� �le ölçülür, bu sayede
uygun basınç ver�l�p ver�lmed�ğ� ve üründe
büyük sızıntıların olup olmadığı kontrol ed�l�r.

    Ürüne basınç verme �şlem� tamamlandıktan
sonra valfler kapatılır ve basınç �çer�
hapsed�l�r. Stab�l�zasyon süres� uygulamadan
uygulamaya değ�şmekte olup Adlema
danışmanlığında ayarlanır. Stab�l�zasyon
süres�n�n amacı muhtemel kaçak neden�yle
oluşab�lecek basınç farklarıyla doğal
nedenlerle oluşan basınç farklarını ayırmaktır.
Doğal nedenlerle oluşan basınç farklarının
nedenler� ürünün genleşmes� veya sıcaklık
değ�ş�m� olab�l�r ve bu basınç değ�ş�mler�
ürünün sağlam ya da hatalı olduğunu gösteren
parametreler�n dışında tutulmalıdır. Bu
aşamada basınç Adlema BT4000 ser�s�
�çer�s�nde bulunan basınç transm�tter�
aracılığıyla ölçülür ve test önces�nde g�r�lm�ş
max/m�n parametreler�yle karşılaştırılır, büyük
kaçaklar tesp�t ed�leb�l�r.

LÜMENLERE BASINÇ
VERİLMESİ

STABİLİZASYON
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TEST-KÜÇÜK SIZINTILARIN
TESPİT EDİLMESİ

TEST SONRASI

    Stab�l�zasyon süres� b�tt�kten sonra ürün
basıncı hem d�ferans�yel yöntem �le ölçülür.
Ölçülen değerler kayded�l�r ve test
parametreler�ne g�r�lm�ş max kaçak hızı, max
toplam kaçak parametreler�yle test süres�nce
otomat�k olarak karşılaştırılır. Parçanın
sağlam veya hasarlı olduğuna otomat�k olarak
karar ver�l�r.

    Test süres� b�tt�ğ�nde lümenler�n �ç�nde
kalan hava Adlema BT4000 ser�s� aracılığıyla
boşaltılır. Test çevr�m� henüz test ed�lmem�ş
kateter �ç�n başlat düğmes�ne basılmasıyla
tekrar başlar. Test süres�nce lümenler
arasındak� sızdırmazlığı test etmek �ç�n
lümenlere teker teker sızdırmazlık test� yapılır
kateter�n �ç�yle dışı arasındak� sızdırmazlığı
test etmek �ç�n de tüm lümenlere aynı anda
hava ver�l�p sızdırmazlık test� yapılır.
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    Farklı boyutta kataterler üreten üret�c�lerde
sızdırmazlık test�n� max kaçak hızı
parametres�n� (cc/m�n) kullanarak yapmak
mantıklıdır. Çünkü test sırasındak� toplam
basınç değ�ş�m� test ed�len hacme bağlıdır.
Benzer şek�lde üret�lm�ş kateterler�n de
boyutları veya uzunlukları farklı olduğunda
esneme m�ktarları da farklı olur. Bunun
sonucunda 2 farklı kateter aynı hızda sızdırsa
b�le toplam basınç düşümü farklı olab�l�r.
Sonuç olarak üret�len tüm kateterlere ayrı
max basınç düşümü değer� bel�rlemek yer�ne
sab�t, heps�nde geçerl� olan b�r max kaçak hızı
parametres� bel�rlenmes� mantıklı b�r yöntem
olur. Max kaçak hızı parametres�n� (cc/m�n)
kullanmak kullanıcı �ç�n avantajlıdır. Kaçak hızı
parametres� bütün b�r ürün grubuna
uygulanab�l�r. Kaçaklı ve sağlam numuneler
�ncelenerek seç�len max kaçak hızı
parametres� c�haza g�r�ld�kten sonra kaçaklı
ürünler�n heps� üret�m hattında tesp�t
ed�leb�l�r.

    Basınç test�yle benzer b�r mantıkta çalışır.
Tek b�r lümene basınç ver�lmes� �şlem�
tamamlandığında Lümendek� akışın hızını
yüksek hassas�yetle tak�p eder. Tıkanık
ürünlerde akış hızı daha düşük olacaktır.
Adlema BT4000 Ser�s� c�hazlar lümen�n tıkanık
olup olmadığına otomat�k olarak karar ver�r.

Farklı Kateter Ürünlerinde
Test Metodunun
Basitleştirilmesi İçin Kaçak
Hızının Kullanılması

Akış Analiziyle Tıkanıklık Testi

Tıkanıklık Testinin Basınç
Metoduyla Ölçülmesi

    Akış anal�z�ne kıyasla daha uygun mal�yetl�
fakat daha düşük çözünürlükte olan bu
metotta ürüne sızdırmazlık test� yapılacakmış
g�b� basınç ver�l�r. Test ed�len sağlam ürünün
çıkışında sab�t ebatta b�r del�k olacağından,
bel�rlenen süre zarfında ürün basıncının
atmosfer basıncına eş�tlenmes� beklen�r.
Tıkanık ürünlerde parçanın atmosfer
basıncına eş�tlend�ğ� bu süre daha uzun olur.
Tam tıkanık ürünlerde, ürün basıncı atmosfer
basıncına eş�tlenmez. Test önces�nde karar
ver�len parametrelere göre ürünün tıkanık
olup olmadığına otomat�k olarak karar ver�l�r.

Ufak kaçakları bile gözden kaçırmayan

hassasiyet!
Detaylı b�lg� almak ve uygulama demosu �ç�n �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

mailto:adlema@adlema.com

