
Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin 
Otomasyonlu Transfer Çözümü 
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Hastanelerde Steril Malzeme Transferi İçin MultiCar  
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 MultiCar çok yönlüdür 
 Steril malzeme konteynlarını 

taşır 

 Steril malzeme sepetlerini 
taşır 
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Steril malzemelerin ameliyathane &sterilizasyon arasında ki döngüsü 
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Taşıma Ayırma Temizlik Paketleme 

Taşıma İletim Sterilizasyon 

  Ameliyathane 
 Diğer gerekli alanlar 

 

Kullanılmış 
Malzeme 
 Ameliyathane

den 
 Taşıma 

İstasyonuna 
 

Yıkama Ayrıştırma 
Masası 
 Cerrahi 

Aletler 
 konteynırlar 
 sepetler 

Yıkama Makinesi 
 Cerrahi 

Aletler 
 Konteynırlar 
 Sepetler 

 Paketlenmesi 
 Steril malzeme 

konteynırı 
 Steril Malzeme 

Sepetleri 

 Ameliyathane 
odasına 

 Hasta katları 
ve Yoğun 
bakım 
depolarına 

 Ara depolama 
bölümü 

 Ya da kırmızı 
hat alanına 

 Sterilizatör 
 Steril malzeme 

konteynırı 
 Steril Malzeme 

Sepetleri 
(cerrahi aletlerle) 

Kullanım 
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Hastane içerisinde Steril malzeme taşınmasının gereklilikleri 
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 Steril Malzemelerin Transferi: 
 

– Şeffaf ve takip edilebilir malzeme transferi 
 

– Kırılgan ve değerli steril malzemeler için hassas 
taşıma  
 

– Cerrahi aletler ve aksesuarlar için yenilenen 
işlem sürelerinin azaltılması 
 

– Ameliyathaneye spontane ve planlı malzeme 
transferi 
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Hastane içerisinde Steril malzeme taşınmasının gereklilikleri 
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 Yapılar: 
 

– Genellikle Ameliyathane ile Sterilizasyon 
arasında dikey bir bağlantı bulunmamakta 
 

– Götürme ve geri alma işlemlerinde ki yol 
güzergahları 
 

– Genellikle sınırlı mevcut alan 
 

– Sınırlı taşıma kapasitesi 
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Hastane içerisinde Steril malzeme taşınmasının gereklilikleri 

6 

10.06.2014 

 Sağlık ve Güvenlik Önlemleri: 
 
– Temiz ve enfekte taşıma hatlarının ayrılması 

 
– Otomatik yükleme ve boşaltma 

 
– Kapalı ve yıkanabilir kutularla transfer 

 
– Havalandırma ve klima kanal sistemine 

entegrasyon 
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MultiCar  - İhtiyaca göre taşıma sistemi 
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Ameliyathane 

Merkezi 
Sterilizasyon 

 MultiCar; 3 Yönlüdür: 
 

– Dikey ve yatay 
 

– Düz hat 
 

– Dönemeçler ve kavisler 
 

– Hatlar arasında otomatik değişim ile 
çapraz bağlantı 
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MultiCar  - İhtiyaca göre taşıma sistemi 
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Entegre Havakilidi 

 MultiCar tüm lojistik 
ihtiyaçlara cevap verebilecek 
yapıdadır: 
  

– Anlık ihtiyaca yönelik taşıma 
 

– Planlı ihtiyaca yönelik programlı 
taşıma 
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Steril malzeme kutularının transferi 
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 Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten ve 
anodize aluminyumdan üretilmiş 
pürüzsüz yüzeyli ekipmanlar 

 Kolay temizlenebilen ve sökülebilen 
makaralı taşıyıcı 

 Elektronik içermeyen taşıyıcı kabini 

 Dayanıklılığı ispatlanmış modüler sistem 

 Ek binalara kolay bağlantı imkanı 

 Tüm istasyonlar, laboratuvar, eczane vs. 
arasında karşılıklı bağlantı 
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Steril malzeme kutularının transferi 
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 Taşıma Kapasitesi 20 kg ve ihtiyaca göre arttırılabilir 

 Ölçüler 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Örnekler 

 

 

 

 

 
 Malzeme sepetleri taşıyıcı için uygun olmalıdır 
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Steril malzeme kutularının transferi 
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 İstasyonda otomatik yükleme ve boşaltma  

 Yükleme kontrol eklentisi ile hassas yükleme  

 Lojistik  kontrol arayüzü 

 Mevcut ürtecilierin konteynırlarına uygun ayarlanmış taşıyıcılar 
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Steril malzeme kutularının transferi 
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 Steril edilen pek çok malzeme 
taşınabilir: 

 

 

 

 

 

 

 

 Taşınabilen malzemeler: 
 Steril malzeme konteynırları 
 Steril malzeme sepetleri 
 Steril paketler 

 

 Her transferden sonra taşıyıcı 
arabaların temizlenmesi ve 
dezenfeksiyonu mümkündür. 

300 

3
0

0
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Otomatik Steril Malzeme Transferinin Faydaları 
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 Karmaşık hastane binalarına kurulabilir 

 Minimum yer ihtiyacı 

 Konteynırların güvenli transferinin yapılması 

 Sessiz çalışan teknolojik sistemi 

 Basitçe yükleme, boşaltma ve çalıştırma 

 Planlı veya anlık transfer için esnek çalışma 
yapısı 

 24/7 kullanıma hazır 

 Hijyenik yüzey ve dezenfekte edilebilen taşıyıcı 
arabalar 

 Takip edilebilen stok takibi 

 Transfer hasarlarının azaltılmasına yardımcı 

 Mikrobiyolojik çapraz kontaminasyonu önler 
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Telelift Tarafından Üretilen Hastane Transfer Sistemi 

Telelift hastane içinde gıda, atık ve kumaş hariç her şeyi taşıyabilir: 

 İnfüzyon poşetlerini eczaneden hasta katlarına ve polikliniklere taşınması 

 Serum setlerinin ve her türlü sarf malzemenin taşınması 

 Steril malzemelerin hastaneye dağıtılması (cerrahi aletler, şırıngalar vs.) 

 İlaçların hasta katlarına ve yoğun bakımlara dağıtılması 

 Morfin ve benzeri önemli ilaçların güvenli bir şekilde taşınması 

 Doku , kan ve laboratuvar örneklerinin taşınması 

 Kan ünitelerinin kan bankasından hastaneye dağıtılması 

 Patient files and folders from archive to in- and outpatient area 
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Telelift –Uzun Ömürlü Şirkete Genel Bakış 

 Telelift GmbH 1964 yılında kuruldu 

 Telelift ETV sisteminin mucididir ve günümüzde halen daha bu sistemi geliştirmeye 
devam etmektedir.  

 İlk Telelift sistemi 1969 Amerika Birleşik Devletlerinde bir hastaneye kuruldu. 

 Günümüzde dünya genelinde 430 dan fazla hastanede Telelift sistemleri 
kullanılmaktadır ve bu sayı 2009 daki değişimle her geçen gün artmaktadır. 

 Toplamda 40 tan falza ülkede hastane,kütüphane, fabrika gibi alanlarda 1.200 den 

fazla kurulu Telelift Sistemi vardır. 

 Tek adreste her çözüm var ; 

 İhtiyaca yönelik özel danışmanlık 

 Planlama 

 Proje Çalışması 

 Kullanıcı Eğitimleri 

 Bütün Dünyada güvenilir ortaklıklar 
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