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1.AMAÇ:

Kan ve kan bileşenlerinin transferine yönelik gerekli işleyişi belirlemek.

2.KAPSAM:

Kan transfüzyon merkezini kapsar.

3.KISALTMALAR: 

TM: Transfüzyon Merkezi

BKM: Bölge Kan Merkezi

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR: 

Transfüzyon Güvenliği Komitesi, 

Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi,

Tüm birim çalışanları,

Hekimler,

Hemşireler, Ebeler

6.FAALİYET AKIŞI:
KAN VE KAN BİLEŞENLERİNİN KLİNİKLERE TRANSFERİ

Kan bileşenleri transfüzyona kadar transfüzyon merkezinde, tüm depolama dönemi

boyunca bileşenlerin kalitesini sürdürmek ve karışmasını önlemek amacıyla hata veya

riskleri engelleyecek ve uygun saklama koşullarını sağlayacak şekilde birbirlerinden 

ayrı ve tanımlanmış alanlarda saklanır.

Taşıma öncesi kan bileşenleri gözle incelenir. Bileşeni taşıyan ve bileşeni alan 

tanımlanır, kayıt altına alınır.

Uygulanacak olan depolama ve dağıtım prosedürleri valide edilir. Tüm depolama ve 

nakil faaliyetleri SİP’lerle tanımlanır.

Yetkilendirilmiş personel tarafından yapılan taşıma sırasında, eritrosit konsantreleri 2-

10°C’de muhafaza edilmelidir. Eritrosit konsantrelerinin sıcaklığı 1°C’nin altına 

inmemeli ve 10°C’nin üzerinde olmamalıdır. Bu nedenle TM dolabından çıktıktan 

sonra kullanılmayan kan bileşeni 30 dakika içinde TM’ne geri dönmüş olmalıdır.

Trombosit konsantreleri, 20-24°C’de ve trombosit çalkalayıcısında korunur.

TDP, 37°C’lik su banyosunda poşet veya kılıf içerisinde eritilerek kullanılır. Eritildikten 

sonra buzdolabı rafında (2-6°C’de) 24 saat saklanabilir. Eritilmiş plazma asla tekrar

dondurulmamalıdır.



SURUÇ DEVLET HASTANESİ

                 KAN VE KAN BİLEŞENLERİNİN TRANSFERİ TALİMATI

Doküman no: TH.TL.018 Yayın tarihi:05.10.2021 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 2 / 4  

Kan bileşenleri, öngörülen maksimum süre ve ortam sıcaklığı sınırlarında belirlenen

saklama sıcaklığını muhafaza edecek şekilde valide edilmiş bir sistem ile taşınmalıdır.

Taşımada kullanılan kaplar iyi yalıtılmış, temizlenmesi ve kullanımı kolay olmalıdır. 

Taşıma süreci valide edilir, dokümantasyonu yapılır. Taşıma sıcaklığını izlemek 

amacıyla sıcaklık indikatörlerinin kullanılması önerilir.

Geri dönen kan bileşenleri, eğer torbalara giriş yapılmışsa, sürekli olarak veya 

tamamen onaylanan sıcaklık aralığında tutulmamışsa, sızıntı, anormal renk değişikliği 

ya da aşırı hemoliz gözleniyorsa tekrar kullanıma sunulmaz.

Kan bileşeni bilgisi, çıkış zamanı ve taşıma özellikleri bütünüyle dokümante 

edilmelidir.

Kan bileşenleri, öngörülen maksimum süre ve ortam sıcaklığını muhafaza edecek 

şekilde valide edilmiş bir sistem ile taşınır. Taşıma işlemi aşağıdaki temel ilkeler 

doğrultusunda gerçekleştirilir;

Taşımada kullanılan kaplar iyi yalıtılmış, temizlenmesi ve kullanımı kolay olmalıdır. Bu 

amaçla soğutuculu bir cihaz kullanılacak olursa soğutucuların kontrolü için gereken 

ilkelere uyulmalıdır. Bir diğer seçenek, karayolu veya demiryolu taşımacılığında 

kullanılan sıcaklık kontrollü soğutma kalıplarının kullanımıdır. Bu soğutma kalıpları, 

torbalarla yakın temasta olmamalıdır.

Eritrosit konsantreleri, +2°C ile +6°C arasındaki ortam sıcaklığını sağlayan ekipmanla 

taşınır.

Trombosit  konsantreleri,  mümkün  olduğunca  saklama  koşulları  için  belirtilen

standartlara  en  yakın  koşulları  sağlayacak,  sıcaklığı  dengeleyen,  izolasyonlu

(yalıtılmış)  kaplarda  taşınır.  Teslim  alınan  trombosit  konsantreleri,  hemen

kullanılmayacak  ise,  ajitasyon  dahil  olmak  üzere  tavsiye  edilen  koşulları  taşıyan

depolama alanlarına aktarılır.

Taze  donmuş  plazma,  önerilen  saklama  sıcaklığına  mümkün  olan  en  yakın

sıcaklıkta, donmuş halde taşınır.

Kan Bileşeninin Hasta Transferi

Kan veya kan bileşenlerinin hasta ile transferi sadece bir başka sağlık kuruluşuna nakli



SURUÇ DEVLET HASTANESİ

                 KAN VE KAN BİLEŞENLERİNİN TRANSFERİ TALİMATI

Doküman no: TH.TL.018 Yayın tarihi:05.10.2021 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 3 / 4  

esnasında transfüzyon ihtiyacı olması halinde gerçekleştirilir. Bu durumda sevki

gerçekleştiren TM’nin onayı şarttır. Hasta ile en fazla iki ünite transfer edilir.

Bileşen Depolama Depolama süresi Taşıma Özellik 
Tam Kan 2-6 ºC Kullanılan

antikoagülan/
koruyucu
solüsyonun  türüne
göre  değişir;CPD
için 21 gün, CPDA-1
için 35 gündür. 

2-6 ºC En  fazla  24  saatlik  ulaşım  süresi
boyunca sıcaklığın 
+10  C°'yi  aşmayacağının  garanti
edilebildiği  taşıma  sistemleri
kullanılır. 

Eritrosit Konsantresi 
Lökositi Filtrasyon ile Azaltılmış  Ek Solüsyonlu  Eritrosit Konsantresi 
Bileşen                             Depola                       Depolama süresi                                           Taşıma                       
Ek  Solüsyonlu  Eritrosit
Konsantresi 

2-6 ºC Kullanılan antikoagülan/
ek  solüsyon  sistemine  göre
değişir;CPD ve SAG-M için 42
gündür. 

                 2-6 ºC 
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Trombosit Konsantrelerinin Depolama ve Taşıma Koşulları 
Bileşen Depolama Depolama süresi Taşıma 
Trombosit  Konsantresi,
Havuzlanmış

20-24 ºC Ajitasyon  altında  en  fazla  5  gün
saklanır.  Saklama  süresi,  bakteriyel
kontaminasyonun saptanması ya da
azaltılması  yöntemi  ile  7  güne
uzatılabilir. 
Bileşen hazırlama işlemi (havuzlama,
lökosit  filtrasyonu)  açık  sistem  ile
gerçekleştirilmiş ise saklama süresi 6
saati geçemez. 

Taşıma sırasında önerilen
depolama  sıcaklığına
mümkün  olduğu  kadar
yakın  tutulur  ve  ulaşma
noktasında  tedavide
hemen  kullanılmayacak
ise  önerilen  şartlar
altında depolanır. 

Plazma Bileşenlerinin Depolama ve Taşıma Koşulları 
Bileşen Depolama Taşıma 
Taze Donmuş Plazma (-18)ºC ile (-25)ºC aralığında; 3ay

(-25)ºC’den  daha  düşük
sıcaklıkta;36 ay 

Taşıma  sırasında  önerilen  depolama
sıcaklığına  mümkün olduğu  kadar  yakın
tutulur  ve  ulaşma  noktasında  tedavide
hemen  kullanılmayacak  ise  önerilen
şartlar altında depolanır. 
Labil  faktörlerin  korunabilmesi  için,
eritildikten sonra  mümkün olan en kısa
sürede kullanılır.  Eritilmiş  bileşen tekrar
dondurulmaz. 

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Birim Kalite Sorumlusu Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


