
 



         MERKEZİ MEDİKAL GAZ SİSTEMİ NEDİR ? 
 

 Merkezi medikal gaz sistemleri,hastanelerde,kliniklerde,laboratuarlarda vb. 
sağlık kuruluşlarında kullanılan medikal gazların; 

 Oksijen (O2), 
 Azotprotoksit (N2O), 
 Vakum (Vac),  
 Medikal ve Cerrahi Hava(MA4 – MA7), 
 Atık gaz tahliye(AGSS) tek merkezden elde edilerek, bakır boru hattı ile 

gerekli ünitelere dağılımını sağlayan emniyetli ve uzun ömürlü sistemlerdir. 
 Son zamanda yapılan uygulamalarda tüp bebek merkezleri için 

Karbondioksit ve Azot gazı da karşımıza çıkmaktadır. 
 Merkezi medikal gaz sistemlerinde amaç, bina içerisinde kompleks ve 

emniyetsiz yapıda bulunan basınçlı tüpler ve mobil cerrahi aspiratörlerin 
bulundurulmasına gerek kalmadan tek bir merkezden hijyen kurallarına 
uygun, emniyetli ve estetik biçimde sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını 
karşılamaktır. 

 



OKSİJEN GAZI ( O2 ) 
Medikal Oksijen, tıbbi tedavi ve  
müdahale sırasında hastaya 
solunumu için 
verilen yüksek saflıkta,  
gaz halinde oksijendir. 

AZOT PROTOKSİT GAZI (N2O) 
Azotprotoksit (azotoksidül) veya 
yaygın adıyla Narkoz gazı, medikal 
gazlar sınıfının en önemlisi olup, 
endüstriyel alanda da yanmayı 
destekleyici gaz olarak da 
kullanılabilmektedir.Ancak en 
yaygın kullanım alanı anestezi 
uygulamalarıdır. 
Az miktarlarda solunduğunda 
sinir gevşetici ve rahatlatıcı bir etki 
verdiğinden ve tatlı hayallere 
sebep olduğundan dolayı “gülme 
gazı” olarak adlandırılmaktadır.  



 

VAKUM 
Negatif basınç olarak bilinen 
vakum,havanın emiş 
kuvvetinden yararlanılarak 
maddelerin transferlerinde 
kullanılmaktadır.   
Vakum elde etmede kullanılan 
en yaygın araçlar, pompa 
sistemleridir. 

 

MEDİKAL VE CERRAHİ HAVA 
 Medikal hava operasyonlar 
ve yoğun  bakımda yatan 
hastalarda; cerrahi hava ise 
pnömatik çalışan el aletlerinde 
kullanılmaktadır. 
Basınçlandırılmış hava 
kullanıldığından 
kompresörlerden tedarik 
edilmektedir. 
 





 

• Merkezi medikal gaz sistemi hastanelere ve sağlık kuruluşlarında pratik      
kullanımlı, emniyetli ve kalıcı bir çözüm sunar. 
• Tüplerin hastane içerisinde dağıtılmasını ve tekrar toplanmasını engeller. 
• Tüplerin hastane içerisine transferi sırasında hijyen kurallarının ihlal 
edilmesini önler. 
• Oksijen gazının likit olarak kullanılmasına imkan tanır. 
• Gaz kullanım sarfiyatını azaltır. 
• Cihazların tek bir noktadan kontrol ve müdahale edilmesine olanak 
sağlar. 
• Bakım ve onarım maliyetlerinin düşük olmasını sağlar. 
 



 Oksijen ve Azotprotoksit Santralleri 
 Medikal Vakum Santrali 
 Basınçlı Hava Santrali 
 Atık Gaz Tahliye Santrali 
 Sıvı Tıbbi Atık Dezenfeksiyonlu Vakum Santrali 



Merkezi Oksijen Sistemleri güncel olarak 3 şekilde kullanılmaktadır. 
 Tüplü Sistemler 
 Likit Oksijen Sistemleri 
 Oksijen Üretim Sistemleri 
 



Medikal Oksijen (O2), 
Azotprotoksit (N2O),santralleri, 
hastanelerin bu gazlara olan 
ihtiyaçlarını tek merkezden 
temin etmek için kullanılır. 
Çalışma prensipleri hemen 
hemen aynı olan bu iki santral, 
yüksek basınç altında tüplere 
sıkıştırılmış gazların, kullanım 
basıncına düşürülerek 
ameliyathaneler, yoğun bakım 
üniteleri, acil servisler ve hasta 
odaları gibi yerlerde kullanımına 
imkan tanır. 
 



 

•Tij Borular ; kollektör ve 
medikal tüpler arasındaki 
bağlantı ekipmanlarıdır. 
 
 
 
•  Kollektör ;Tüplerin tij 
borular  ile santrale 
bağlantısını sağlayan   
ürünlerdir. 
•Sistemde olası arızalara karşı 
tahliye sistemi bulunmalıdır.  
          
 



•Tam Otomatik Yüksek Basınç Düşürücü 
Ünite; 
Gaz tüplerine bağlı kollektörler 
vasıtasıyla yüksek basınçta gelen (150 
bar) medikal gazların belirli bir basınç 
değerine düşürülüp (genellikle 4 - 7 Bar) 
bu basınç değerinde servise sunulması 
(hastaya ve/veya cihazlara verilmesi) 
amacıyla kullanılmaktadır. 
 
 
          
 



•Kriyojenik Tanklar; içerisinde sıvı 
fazla bulunan gazları taşımak ve 
korumak amacıyla üretilmektedir. 
Tanklar, içlerinde bulunan gazın -196 C 
ve daha düşük sıcaklıkları muhafaza 
etmeye yönelik dizayn edildiklerinden, 
farklı tasarımlara sahiptir.  
•Kreyojenik tankta 8-12 bar arasında 
likit fazında tutulan oksijen , 
evaparatör (buharlaştırıcı) yardımı ile 
gaz fazına dönüştürülerek  likit oksijen 
çevrim panoları ya da yedekli 
regülatörler yardımı ile regülasyonu 
sağlanarak 4-7 bar arasında tesisata 
gönderilmektedir. 
 
 
 
          
 



SIVI OKSİJEN DEPOLAMA TANKLARI İLE İLGİLİ 
GÜVENLİK MESAFELERİ 

Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen 
depolama tankı arasındaki uzaklıklar 
 

Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m) 

0-10 1 

11-50 2 

51-100 3 

101-200 4 

201-10000 5 



SIVI OKSİJEN DEPOLAMA TANKLARI İLE İLGİLİ 
GÜVENLİK MESAFELERİ 

Tablo 2: Araç park yerleri, işyerinin sınırları, açık alev ve sigara içmeye izin verilen yerler, 
yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, yüksek ve orta gerilimdeki elektrik 
transformatörleri, yanıcı malzeme depoları (ahşap bina ve yapılar), her türlü makine ve 
ekipman, maden ocakları, kanal ve logarlar, kuyu ve benzeri yapılar, yanıcı gaz ve sıvı boru 
hatlarındaki vanalar, flanşlar ve ek yerleri ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar. 
 

Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m) 

0-100 3 

101-200 4 

201-400 5 

401-1000 6 

1001-2000 10 

2001-3000 13 

3001-10000 15 



SIVI OKSİJEN DEPOLAMA TANKLARI İLE İLGİLİ 
GÜVENLİK MESAFELERİ 

Tablo 3: Ofis, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, 
kompresör, vantilatör, hava çekiş yerleri, yüksek miktarda parlayıcı gaz ve LPG’nin ulusal 
kanunlara uygun olarak depolandığı yerler ile oksijen tankı arasındaki uzaklıklar.  
 

Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m) 

0-400 5 

401-1000 6 

1001-2000 10 

2001-3000 13 

3001-4000 14 

4001-10000 15 

*Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
(RG:12 Ağustos 2013 ) ten alınmıştır. 
 



• Likit Oksijen Tüp Çevrim Ünitesi ; 
Likit Oksijen Sistemlerine yedek olarak 
tüp sistemlerin kullanılması 
durumunda otomatik geçişin 
sağlanması amacı ile likit tanklarda 
herhangi bir problem olması 
durumunda yedek sistemi pnömatik 
olarak devreye alan sistemdir. Gaz 
kesintisini ortadan kaldırmaktadır.          

 





•Kompresörde basınçlandırılmış hava, kurutucu ve özel filtrelerden geçerek 
bir hava tankında depolanır. Depolanan hava bir regülatörden geçirilerek 
sabit basınç ve debide  Oksijen Jeneratörüne girer. PSA Oksijen 
jeneratöründe elde edilen saf oksijen gazı kullanıma hazır halde paslanmaz 
oksijen tankında depolanır ve istenilen saflık, basınç ve debide kullanıma 
sunulur.  
•Oksijen jeneratörü, içerisinde zeolit bulunduran iki adet tanktan 
oluşmaktadır. Hava şartlandırma ekipmanlarından geçerek basınçlandırılan 
hava oksijen jeneratörü birinci tankının altından girip tank içerisindeki tüm 
zeolitden geçerek jeneratörün üzerinden oksijen stok tankına saf halde 
gönderilir. Bu esnada Zeolit tarafından tutulan azot, argon, karbonmonoksit 
ve diğer gazlar egzoz yoluyla atmosfere bırakılır.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Basınçlı Hava Santrali, basınçlı 
hava tanklarına belli bir basınçla 
havanın depolanması ve bu 
tanklardaki yüksek basınçlı 
havanın basıncının düşürülüp, 
filtrelerden geçirilerek 
bakterilerden arındırılıp 
hastanenin / sağlık merkezinin 
medikal hava tesisatına verilmesi 
amacıyla kullanılan ünitelerdir. 
HTM 02-01 ve ISO 7396 
standardına  göre santrallerde 
medikal havada en az  3 
kompresör  ve cerrahi havada en 
az 2 kompresör bulunması 
gerekmektedir.   

Sistemler asıl, yedek ve yedeğin 
yedeği şeklinde çalışmaktadır. 
Kompresör kaynağının yanında 
yedek olarak tüp sistemler de 
seçilebilmektedir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

• Basınçlı Hava Kompresörleri : 
Basit tabiriyle bir gazın basıncını, 
hacmini düşürme veya hızını 
arttırma yoluyla yükselten 
mekanik ünitedir.  Hastane 
ihtiyacına uygun kapasitede ve 
teknik özellikte yağlı ve yağsız tip, 
vidalı ve pistonlu tip  farklı 
modelleri mevcuttur.  

• Yağlı Vidalı Tip Kompresörler; 
• Vida bloğu ile aldığı havayı 

sıkıştırarak yağ enjeksiyonlu 
olarak basınçlandırma yapan 
makinelerdir. 

• Şu anki projelerde yoğunlukta 
kullanılan kompresör çeşidimizdir. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

• Yağsız Scroll Tip Kompresörler; 
• Sürekli yağsız hava üretmek için 

tasarlanmıştır. Bu kompresörler sessiz 
ve kompakt ünitedirler. 

• Elektronik kontrol sayesinde oldukça 
düşük enerji tüketimi ile çalışırlar. 

• Kesintisiz sürekli çalışma uygundurlar. 
• Bakımları oldukça kolay ve düşük 

maliyetlidir.   
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Yağsız Scroll Tip Kompresörün Medikal  Uygulamadaki Avantajları    

•Tamamen temiz, yağsız steril (ünite çıkışı 160C üstü) hava tedarik edilmesini 
sağlar. Sistemden sıcak olarak çıkan hava soğutucu ile ortam sıcaklığına bağlı 
olarak 25-30C sisteme verilmektedir. 

• Son derece sessiz çalışma imkanı (50-55dBA) 

• Sürekli çalışabilme özelliği ile kesintisiz hava tedariki  

•Çoklu ünitelerdeki kademeli çalışma imkanı ile enerji tasarrufu  

•Çok düşük bakım maliyetleri ve uzun ömür 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Yağsız Su Akışlı Vidalı Hava Kompresörü 

•Seramik vida grubu ile su (filtre edilmiş 
şebeke suyu) enjeksiyonlu olarak havayı 
yağsız basınçlandıran makinelerdir.  

•Çıkış hava sıcaklığı, basınç artışı 
esnasında 15-20C den fazla olmadığı için 
basınçlı havanın tekrar soğutulması 
amacıyla soğutucuya girme gereksinimi 
ortadan kalkar. Bu sebepten dolayı 
basınç düşümü azalır.  Diğer yağsız 
çalışan vida gruplarına göre daha yüksek 
bir özgül güç değerine ulaşılmaktadır.    
 



Hava Kurutucu : Kompresörlerden 
çıkan hava sıcak ve nemlidir. Bu 
yüzden medikal kullanıma uygun 
değildir. Hava kurutucu, kompresör 
tarafından üretilmiş sıcak havanın, 
soğutulması ve kurutulmasını 
gerçekleştirir.Kimyasal tip veya 
soğutmalı tip olarak,hastane 
ihtiyacına ve kapasitesine uygun 
ürün seçilir.  
 
 
          
 



Basınçlı Hava Tankı:  
Tesisata verilecek olan medikal ve cerrahi 
havayı depolamak amacı ile kullanılmaktadır. 
Basınçlı hava tanklarımız yatay veya dikey 
olarak 50-890 litre arasında AB-Basit Basınçlı 
Kaplar Yönetmeliği 2009/105/AT’ye göre; 
1000-10000 litre arasında olanlar ise AB-
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 97/23/AT’ye 
göre uygun olarak üretilmektedir. Basınçlı 
hava tanklarında malzeme seçimi, tasarımı, 
üretimi, kontrol ve deneyleri DIN EN 13445-
1-5 standartlarına göre yapılmaktadır. 
Kaynaklı imalatı tankların kaynak yerleri 
tahribatlı ve tahribatsız testleri 
yapılmaktadır.  
 
 
          
 



Filtre Grubu : Hava deposunda 
depolanan basınçlı hava,  
1. kademe P filtrasyon işleminden 
geçtikten sonra; 
Kurutucuda kurutulan basınçlı hava 
tesisata verilmeden önce  
2. kademe X-Y-A filtrasyon işleminden 
geçirilerek hastane tesisatına 
verilmelidir.  
 
 
 
          
 



P Filtre : Hava tankında depolanan basınçlı hava 
1.kademe filtrasyon ünitesinde 1 mikrona kadar 
filtrelenerek kaba partiküllerden arındırılır. 
Filtrelerde oluşan su otomatik olarak tahliye edilir. 
 
 
 
X Filtre :Özel olarak dizayn edilmiş 0,5 mikronluk ön 
filtreleme elemanıdır.0,5 mikrona kadar katı veya 
sıvı partiküllerin uzaklaştırılması gerektiği için 
kullanılmalıdır . 
 
 
          
 



Y Filtre : Bu seviyedeki eleman , çok yüksek kalitede 
basınçlı hava ihtiyacında kullanılmalıdır. 
Yağ konsantrasyonu, 0,01 ppm seviyelerine 
düşürebilmek için en iyi sınıf mikrofiber 
malzemeden üretilmiştir. 
 
A Filtre : Koku veya yağ buharı partiküllerini 0,003 
ppm seviyelerine indirmek için aktive edilmiş 
karbon granürlerinden imal edilmiştir. Bu yüksek 
verimli elementler,medikal sistemler için 
kullanılmalıdır.  
 
Hastane tesisatına verilecek basınçlı hava gazının 
solunabilir özellikte olabilmesi için ISO 8573 
clas1.2.1 standardına uygun olması gerekmektedir. 
 
 
 
          
 



4-7 Bar Regülatör Grubu : 
Kompresörden 8 bar olarak çıkan 
hava, regülatör grubunda 4 bar - 
7 bar olarak  regüle edilir.  
•4 bar basınçlı medikal hava, 
solunum cihazı,anestezi cihazı 
gibi cihazlarda,  
•7 bar basınçlı cerrahi hava ise 
pnömatik basınçla çalışan 
cihazlarda ,sterilizasyon 
merkezlerinde ve pendant 
ünitelerinde kullanılır.  
 
 
          
 



Vakum 
Santrali,hastanelerde 
devamlı bir suretle vakum 
ihtiyacını karşılamak için 
kurulan sistemlerdir.  
Vakum sistemi; 
ameliyathaneler, yoğun 
bakım üniteleri, acil 
servisler, doğum salonları, 
hasta odaları gibi yerlerde 
kullanılır. 
Sistemler en az 3 vakum 
pompasından oluşmalıdır. 
 
 
          
 



 

Vakum Pompaları : 
 Vakum pompaları, hastanelerin ihtiyacı olan 
vakumu üretmek için kullanılan cihazlardır. 
Hastane ihtiyacına uygun kapasitede ve teknik 
özellikte (hava soğutmalı yağlı tip, hava 
soğutmalı kapalı devre su halkalı) farklı 
modeller mevcuttur. 
 
 
          
 

Vakum Tankı :   
Vakum pompaları tarafından 
üretilen vakum, vakum tankında 
depolanır.  



Bakteri Filtre Grubu ve Güvenlik 
Kavanozu : Bakteri filtre grubu ve 
güvenlik kavanozu, bakteriler ve 
de tesisata emiş esnasında 
kaçırılmış yabancı cisimlerin 
vakum tankına ve vakum 
pompalarına ulaşmasını engeller.  
Filtrelerin arızalanması 
durumunda yedek olarak  bay 
pass hattı bulunmalıdır . 
 
          
 



•Anestezi gazı atık sistemi,  
ameliyathanelerde kullanılan 
anestezi gazının atmosfere  tahliyesi 
için kullanılır. 
•AGSS sisteminde, radyal blower tip, 
düşük basınçlı yüksek debili 
pompalar kullanılabildiği gibi daha 
küçük hastanelerde ventüri tip AGSS 
sistemleri de kullanılabilir. 
 
          
 



•HTM 2022 Suplement 1 standardına 
göre geliştirilen sistemler yüksek 
vakum gücü ile sıvı tıbbi atıklar diş 
ünitlerinden ve çalışma 
ortamlarından ayrı olarak sistemin 
atık tanklarında toplanmaktadır. 
Toplanan bu atıklar  şehir şebekesine 
verilmeden önce nötralizasyon ve 
dezenfeksiyon işlemine tabi 
tutularak sıvı tıbbi atıkların içinde 
barındırdığı, sağlığımızı tehdit eden, 
istenmeyen bakteri ve 
organizmaların da bertarafı 
sağlanmaktadır. 



Sistem tamamlayıcıları olarak; 
•Diş üniteleri, 
•Diş ünitelerinin merkezi emiş hattı, 
•Amalgam ayırıcı, 
•Sıvı tıbbi atık toplama, nötralizasyon 
ve dezenfeksiyon tankları, 
•Vakum pompaları, 
•Otomasyon paneli ve kontrol 
elemanları, 
•Dezenfektan, 
•Otomatik drenaj hattından 
oluşmaktadır. 
 

 
          
 



• Amalgam Ayırıcı ve Filtre: 
• EN ISO 11143 standardına göre 

imal edilmiş amalgam ayırıcılar 
kullanılmaktadır. 

• Amalgam filtre 3 lt/dk emiş ile 
%95 amalgam ayırma 
kapasitesine sahip olmalıdır. 

 
          
 



•Sıvı tıbbi atık toplama, nötralizasyon 
ve dezenfeksiyon tankları : 
•Tankların kapasiteleri diş ünitelerinin 
kapasitelerine göre seçilmekte olup 
yedekli olarak sisteme adapte 
edilmektedir. 
•Dezenfektan seçimine göre 
paslanmaz çelik ya da içi dışı galvaniz 
kaplı vakum tankları kullanılmaktadır. 
 

 
          
 



•Dezenfektan: 
•Sistemlerimizde dezenfektan olarak 
hidrojen peroksit ya da ozon 
kullanılmaktadır. 
 
 

 
          
 



•Vakum Pompaları: 
•Rotatif, döner kanatlı yağ halkalı tip 
pompalar az 200 – en fazla 400 
mm/Hg vakum basıncını 
sağlayabilecek şekilde 
kullanılmaktadır. 
•Çalışma Vakum Seviyesi -200 ile -400 
mm Hg arasında çalışması temin 
edilmektedir. 
•Vakum pompaları her zaman yedekli 
olarak çalıştırılmalıdır. 
 
 

 
          
 



MODEL ROYFEKT 340 ROYFEKT 360 ROYFEKT 3100 ROYFEKT 3150 ROYFEKT 3200 ROYFEKT 3300 ROYFEKT 4300 

SEPERATÖR 1 1 1 1 1 1 1 

AMALGAM AYIRICI FİLTRE 1 1 2 2 2 4 4 

DESTEKLEDİĞİ DİŞ ÜNİTİ SAYISI 0 - 5 10 15 20 30 40 70 

VAKUM HATTI BAĞLANTI ÇAPI 1" 1" 1 1/4" 2" 2" 2" 2" 

EGZOZ HATTI BAĞLANTI ÇAPI 1 1/4" 1 1/4" 2" 2" 2" 2" 2" 

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ 63 Db 64 Db 70 Db 69 Db 69 Db 69 Db 69 Db 

BESLEME VOLTAJI 380 V/ 3 Faz / N / PE AC 

FREKANS 50 Hz 

ELEKTRİK GÜCÜ 3x1.1 KW 3x1.5 KW 3x2.2 KW 3x3 KW 3x4 KW 3x7.5 KW 4x7.5 KW 

DEVİR SAYISI 1450 devir/dakika 

SAĞLADIĞI VAKUM GÜCÜ  -600 / -250 mmHg ( -800 / -333 mbar) 

VAKUM BAŞLANGIÇ DEĞERİ -250 mmHg (-333 mbar)  



Hasta yatakbaşı üniteleri; medikal gaz 
prizleri, elektrik prizleri, telefon prizleri, 
hemşire çağrı butonu,  okuma ve 
aydınlatma lambaları gibi bir hastanın 
ihtiyaç duyabileceği tüm işlevleri taşıyıcı bir 
görev yapar. 
Hasta yatakbaşı üniteleri, hastane isteğine, 
oda dekorasyonuna ve mimarisine uygun 
renk (RAL katoloğu) ve ölçülerde (tek kişilik 
standart boy 150 -180  cm.) imal edilirler. 
          
 





Duvar tipi yoğun bakım 
yatakbaşı üniteleri, yoğun bakım 
servisleri, hasta uyanma, hasta 
hazırlık ve bebek yoğun bakım 
odaları için tercih edilmektedir. 

 

 

Yoğun bakım yatakbaşı 
ünitelerinde, medikal gaz 
prizleri, elektrik prizi, 
topraklama nodu, göz lambası, 
sigorta, infizyon pompa taşıyıcı 
ve serum askısı, monitör 
sehpası,toplama kavanozu, 
aksesuar rayı standart olarak 
sunulmakta, hastane tercihine 
bağlı olarak telefon prizi, 
hemşire çağrı el seti, gibi 
ekipmanlarda ilave 
edilebilmektedir.  





•Kolon tipi yoğun bakım üniteleri, yoğun 
bakım servisleri için tercih edilmektedir. 
•Kolon tipi yoğun bakım ünitelerinde, 
medikal gaz prizleri, elektrik prizi, 
topraklama nodu, sigorta kutusu, infizyon 
pompa taşıyıcı ve serum askısı, monitör 
sehpası,toplama kavanozu, aksesuar rayı, 
akrobat lamba, dijital saat ve tarih, nem 
ölçer standart olarak sunulmaktadır.  
 





•Pendant tipi yoğun bakım üniteleri 
yoğunluk olarak küvez, yeni doğan yoğun 
bakım ve yetişkin yoğun bakımlarında 
kullanılmaktadır. 
•Pendant tipi yoğun bakım ünitelerinde, 
medikal gaz prizleri, elektrik prizi, 
topraklama nodu, sigorta kutusu, infizyon 
pompa taşıyıcı ve serum askısı, monitör 
sehpası,toplama kavanozu, aksesuar rayı, 
akrobat lamba ve alet sepeti standart 
olarak sunulmaktadır.  
 







•Ameliyathane pendantları; 
ameliyathanelerde anestezi ve cerrahi 
amaçla ihtiyaç duyulan, bütün 
ekipmanları tavandan asılı olmak sureti 
ile  ameliyat masasının yanına getiren 
sistemdir. 
•Pendantlar üzerinde, medikal gaz 
prizleri, elektrik prizleri, topraklama 
nodu, askı rayları, monitör sehpası, 
çekmece, raf, gaz basıncını gösteren 
manometre ve vakummetre gibi 
cihazlar bulunmaktadır. 





•Medikal gaz prizleri; ilgili medikal gazın, 
bakır borular ile kullanılacağı mekana 
getirildikten sonra, hastaya yada cihaza 
verilmesini sağlayan uç birimlerdir.  
•Medikal gaz prizleri, sıva üstüne plastik 
kutusu ile ve ya sıva altına ankastre olarak 
monte edilebilirler. 
•Medikal gaz prizleri EN 9170-1:2010 
standardına göre üretilmektedir.  

MEDİKAL PRİZ CİNSİ ETİKET RENKLERİ 

Oksijen BEYAZ 

Azot protoksit MAVİ 

B.Hava 4bar SİYAH-BEYAZ 

B.Hava 7bar SİYAH-BEYAZ 

Vakum SARI 



Oksijen flowmetresi; oksijen gazının 
medikal gaz prizinden alınarak burun 
memesi veya maske aracılığıyla 
nemlendirilmiş şekilde hastaya 
verilmesinde kullanılır. 

Skala göstergesi ve suluk kabı, 
polikarbon malzemeden yapılmış 
olup kırılmaya dayanıklıdır ve 134 
oC otoklavda steril edilebilir 
olmalıdır. 



Basınçlı gaz regülatörleri (O2-
N2O-MA4-MA7) gazları için 
kullanılır. Kullanım amacı, 
basınç değerini ölçmektir. 
Üzerinde basınç değerinin 
okunabileceği bir adet 
manometre bulunmalıdır.  
Regülâtörler, bina medikal gaz 
hattından gelen alçak basınçlı 
gazların (0-16 bar),vakum için 0-
760mmHg, gaz prizlerinden 
cıkışı esnasında kullanıcının 
isteği doğrultusunda belirli 
seviyelere ayarlanmasını amacı 
ile kullanılır.  
 



•Problar (Jaklar), ihtiyaç duyulan 
medikal gazı, gaz prizinden alıp basınçlı 
hortumlar vasıtası ile herhangi bir 
basınç düşürme işlemine tabi tutmadan 
bir cihaza sağlamaya yarar. 

Vakum kavanozları, tek kullanımlık ve 
sürekli kullanımlık olmak üzere 2 tiptir. 
Vakum kavanozları atık toplama amacıyla 
kullanılır .  
•Plastik enjeksiyon  yolu ile imal edilmiş 
olan kavanozlar, otoklavda 121 oC’ye kadar 
steril edilebilirler.  
•Vakum kavanozları şamandıra sistemine 
sahip olmalıdır. 
 



•Medikal gaz boru tesisatında 
kullanılan bakır borular, içerisinde 
arsenik ihtiva etmeyen, dikişsiz, 
yarı sert çekilmiş, içi karbon tetra 
klorür ile yıkanmış  borulardır.  
•Bakır borular TS EN 13348 
standardına uygun olmalıdır. 
•Bakır borular ISO 7396:2016 ve 
HTM 02-01 standartlarında 
belirtilen şekilde montaj 
aralıklarıyla sabitlenmelidir. 
•Kaynak esnasında borular 
içerisinden N2 gibi herhangi bir 
asal gaz geçirilerek, boruların 
içinin temiz kalması sağlanır.  



• Bakır boru tesisatı, oluşabilecek sarkma ve bozulmaları engellemek için 
aşağıda verilen aralıklarla desteklenmelidirler. 

• Boru tesisatında kullanılan gazlara göre standarda uygun olarak 
etiketlemeleri yapılmalıdır. 

Anma dış çapı d (mm) Destek Aralığı (m) 

12 mm 1.5 m 

15 mm 1.5 m 

22 mm 2.0 m 

28 mm 2.0 m 

35 mm 2.5 m 

42 mm 2.5 m 

54 mm 3.0 m 

76 mm 3.0 m 





• Medikal gaz (oksijen, basınçlı hava, vakum, azotprotoksit ve atık gaz) merkezlerinin 
büyüklük ve kapasiteleri hastanede ihtiyaç duyulan medikal gaz miktarına bağlıdır. Bu 
miktar  hastanenin cins, büyüklük ve kapasitesi göz önüne alınarak tespit edilir ve 
projelendirilir.  
•Emniyet açısından medikal gaz santralleri binalara uygun uzaklıkta tespit edilen yerlere 
yada gerekli emniyet tedbirleri alınarak binaların bodrum katlarına, motorlu araçların 
kolayca ulaşabilmesi göz önünde bulundurularak yerleştirilir. 
• Santrallerin yerleştirildiği mahallerin, sistemin emniyeti ve çalışma verimi açısından iyi 
havalanabilir olmasına, aşırı ısı ve güneşten korunmasına dikkat edilir. 
• Oksijen gazı,her türlü yağ ile temas ettiğinde yanıcı ve patlayıcı bir etki 
gösterdiğinden,basınçlı hava ve vakum sistemlerinden ayrı bir bölüme kurulmalıdır. 
• Sistemde kullanılan bakır boru çapları, şebeke basınç kayıplarını en aza indirecek şekilde  
belirlenir. 
• Bakır boru tesisatı, binanın mimari yapısına en uygun olarak, bina statiğini bozmadan 
en kısa yoldan prizlere ulaşacak şekilde döşenir. 
• Merkezi medikal gaz sisteminde kullanılan bakır borular, ısıl işlem görmüş olup 
yağlardan temizlenmiştir. Kaynak işlemleri sert lehim (gümüş kaynağı) ile yapılmaktadır.  
Dağıtım boruları üzerinde, taşıdığı medikal gazı temsil eden etiketlendirme yapılmaktadır. 
 
 
 
 
 



 

MERKEZİ MEDİKAL GAZ TESİSATININ  
TEST VE KONTROLLERİ 
 

•Sızıntı testi 
•Çapraz bağlantı testi 
•Basınç düşürücü üniteler ve bölüm kesme üniteleri testi 
•Gaz santralleri faaliyet testi 
•Alarm uyarı sistemleri testi 
•Gaz kimlikleri kontrolü ve etiketleme 
 
 
 
 
 
 



•Bölüm kesme vana kutularının genel 
amacı servislerde oluşabilecek herhangi 
bir arıza durumunda medikal gaz tesisatı 
lokal olarak kontrol altına alınmasını 
sağlamasıdır.  
 

 
 
 
 
 

•Alarm üniteleri ise, Hastane 
merkezi gaz tesisatındaki basıncı 
24 saat elektronik olarak basınç 
sensörleri aracılıyla sürekli 
gözleyen ve herhangi bir problem 
(düşük-yüksek basınç) esnasında 
sesli ve görsel olarak alarm veren 
ünitelerdir.  



•Medikal gaz tesisatı uygulamasında kullandığımız gibi projelendirmesinde de HTM 
02-01 ve ISO 7396:2016 standartları kullanılmaktadır. 
•Projelendirmede önceliğimiz mahallere yönelik gaz ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 
buna göre ünitelerin seçilmesidir. Bu durumda HTM 02-01 «Tablo 11 Terminal 
Ünitelerinin Provizyonu»  bize yardımcı olmaktadır.  
•Mahallere göre gaz ihtiyaçlarını belirledikten sonra boru hattının dağılımına sıra 
gelmektedir. Boru çapları seçilirken en önemli kriterlerimiz gazın cinsine göre akış 
miktarı ve boru miktarıdır. HTM 02-01 EK G de bulunan basınç düşümü tablosuna göre 
bakır boru çapları seçilmektedir. 
•Boru çapı seçimi yapıldıktan sonra sistemin çalışmasını sağlayacak kaynaklarımızın 
seçiminde öncelikle kapasite hesabı yapılması gerekmektedir. Bu konuda Bölüm 4 (Gaz 
Akışı) teki Tablo 13-22 (22 dahil) arasındaki tablolar kullanılarak ihtiyaç olan debi 
bulunur ve buna göre seçim yapılır.  
•Santrallerin uygun mahallerde konumlandırılmasına da dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



•Gaz santrallerinin bulunduğu odalar veya bölgelerde, atılmak için bekleyen, 
santrallerden ayrılmış boş tüpler hariç, borular vasıtasıyla dağıtılacak gazları içeren 
teçhizat dışında bir şey bulunmamalıdır. Boş silindirler için ayrı bir depo sahası 
sağlanmalıdır. 
•Yağ ile çalışan vakum pompaları ve kompresör gibi makinelerin olduğu mahal ile 
tüplerin olduğu mahaller birbirinden kesinlikle ayrılmalıdır. 
•Hastaneler dışında laboratuvarlarda farklı gazlar kullanılmaktadır. Bu gibi durumlara 
gazların cinsine göre birbiri ile depolanabilir olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
•Bu bölgelerde yanabilir gazlar veya sıvılarla herhangi bir işlem yapılmamalıdır. 
•Bu mahaller, açık havayla iyi havalandırılmalıdır; bu havalandırma kanalları başka 
binaların havalandırma kanallarına bağlanmamalıdır.  
•Kapalı alanlar ocak, yakma odaları veya kazan dairesi gibi sıcaklık kaynaklarının 
yanındalarsa, yapı, tüplerin sıcaklığının 50°C'u aşmasına engel olmalıdır. 
•3 m'den daha yakında açık elektrik ileticileri veya transformatörler olmamalıdır. 
•Yerel bina kodlarına uygun olmalıdırlar. Bina dışına açılır kapıları olmalıdır. Kapalı 
alanlar, tüplerin veya sıvılaştırılmış gaz dağıtımı yapan araçların kolayca ulaşabileceği 
yerde ve kullanılan boşaltım metoduna göre toprak seviyesinde veya taşıt 
yüksekliğinde olmalıdır 
•Zeminleri beton olmalıdır. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



•Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik (RG:19 Aralık 2007) 
Bölüm 3 Madde 105 
(5) Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasında aşağıda belirtilen şartlara uyulması 
mecburidir: 
a) Dolu tüplerin sıcaklık değişmelerine, güneş ışınlarına, radyasyon ısısına ve neme 
karşı korunması bakımından ilgili standard hükümlerine uyulur. 
b) Dolu tüpler, işyerlerinde tehlike yaratmayacak miktarda depolanır. Tüpler, yangına 
en az 120 dakika dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde, radyatör ve benzeri ısı 
kaynaklarından uzakta bulundurulur ve tüplerin devrilmemesi veya yuvarlanmaması 
için gerekli tedbirler alınır. 
c) Tüpler, içinde bulunan gazın özelliğine göre sınıflanarak depolanır ve boş tüpler ayrı 
bir yerde toplanır. 
ç) Tüplerin depolandığı yerlerin, uygun havalandırma tertibatının ve yeteri kadar 
kapısının bulunması gerekir. 
d) Yanıcı basınçlı gaz ihtiva eden tüplerin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler 
kullanma yasağı uygulanır. 
e) Tüplerin depolandığı yerlere ikaz levhaları konulur 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



•Hastaneler, bakım evleri ve 
benzeri organizasyonlarda 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.  
•Normal çağrı, tuvalet çağrısı, 
acil çağrı, ve Hemşire odada 
standart 
olarak sistemde mevcuttur. 
•Modern bir hastane ortamında 
iletişim sisteminin yüksek 
seviyede 
esnekliğe sahip olması gelişen ve 
değişen işletme anlayışına uyum 
sağlayabilmesi açısından çok 
önemlidir. 
 






