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1.AMAÇ:Kan ve kan ürünlerinin imhası ve imhasında uyulması gerekli işlem basamaklarını 

belirlemektir.

2.KAPSAM:Bu talimat,hekimler ,hemşireler,transfüzyon merkezi doktorları ve çalışanlarını kapsar.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR:

Hastane Yöneticisi,

Sorumlu Başhekim Yardımcısı,

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,

Sorumlu Uzman Doktor,

Sorumlu Laboratuvar Teknisyeni,

Servis Hemşireleri,

Laboratuvar Teknisyenleridir.

6.FALİYET AKIŞI:

6.1.İmha Edilecek Kan Ve Kan Ürünleri

1-Transfüzyon merkezinde kullanım süresi dolmuş olan kan ve kan ürünleri,

2-Kliniklere verilen ancak kullanılmayan kan ve kan ürünleri,(transfüzyon merkezi dolabından 

çıktıktan sonra kullanılmayan,bekleme süresi 30 dakikayı geçen kan ve kan ürünü imha için 

transfüzyon merkezine gönderilmelidir.)

3-Torbası patlayan,hemoliz olan veya içerisinde tortu ya da pıhtı bulunan kan ve kan ürünleri,

4-Daha açık veya koyu renkte olan kan ve kan ürünleri,

5-Bağışçıdan alınan kanlarda bağışçının hemoglobin değeri düşük,lökosit sayısı yüksek,istenilen 

seviyede trombosit yoksa ya da kan alım sırasında donör reaksiyon geçirmiş veya kan vermeye devam

etmek istemiyorsa kan alımına devam edilmez,direk imha edilir.

6-Bağışçıdan alınan kanda mikrobiyolojik tarama testleri pozitif olan kan ve kan ürünleri,

7-Transfüzyon reaksiyonu nedeni ile merkeze gönderilen kan veya kan ürünü ve numune kanda 

gerekli testler çalışılan kan ve kan ürünü,

8-Kan verme seti takılan kanların tamamı veya bir kısmı kullanılmadıysa,
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9-Soğuk zincirde herhangi bir şüphe varsa imha edilir.

  Klinik tarafından kullanılmayan kan, iki nüsha kan imha tutanağı doldurularak kan merkezine 

gönderilir.Kullanılmayan kan ve kan bileşenleri kan merkezine gecikmeden geri gönderilmelidir.

6.2.Kan İmha Prosedürü

1-İmha edilecek kan veya kan bileşenleri ile lgili olarak kan transfüzyon merkezi, kan ve kan 

bileşenleri imha tutanağı doldurulur.

2-İmha formu imhayı gerçekleştiren laboratuar teknisyeni,sorumlu uzman doktor tarafından 

imzalanır.

3-İmha edilecek kan veya kan bileşenleri imha tarihi,imhanedeni belirtilerek bilgisayar kayıtlarına 

alınır.

4-Kan ve kan ürünleri otomasyon sisteminden düşülür.

5-İmha edilecek kan ve kan ürünleri mikrobiyoloji laboratuarına gönderilir.

6-Uygun ısı (120 derece) ve uygun sürede (20 dk) otoklavlanır.

7-Otoklavlandıktan sonra enfekte tıbbi atık poşetine atılır.

6.3.İMHA EDİLMESİNE KARAR VERİLEN ÜRÜNLERİN İMHA USUL VE ESASLARI : 

Kızılay dan temin edilen kan ve kan bileşenleri  kan dolaplarına konulmaktadır.İsteme göre 
dolaplardan alınarak servislere gönderilmektedir. Hastalara kullanılmayan kanlar, başka hastalara 
testleri yapılarak verilmek üzere kan saklama dolabına geri konulmaktadır. Kanların miadı doldu ise 
imha edilmektedir. Saklama ve transfer koşullarının sağlanmadığı tespit edilen ürünler ile kan 
merkezinde miadı dolan ve testleri şüpheli kanların kayıt edilerek imhası yapılır. Farklı nedenlerden 
dolayı kan merkezinden alındığı halde takılmayan kan ve kan ürünlerinin imhası her ürüne göre 
değişmektedir. 
Tam kan ve eritrosit süspansiyonları: Ürünün kan merkezinden servise çıkışı yapılmış ise uygun 
koşullar ve 2-8 derecede saklanan kanların kan merkezine iadesi kabul edilir. Transfüzyon başlayıp 
daha sonra reaksiyon oluşan hastalarda, hasta kan numunesi ile torba numunesinin tahlilleri yapılmak
üzere kan merkezine gönderilir. Uygunsuzluk varsa imha edilir. Uygunsuzluk yoksa ilgili klinik karar 
verir. 
Taze donmuş plazmalar: Kan Merkezinde plazma eritme cihazlarında eritildikten sonra servise 
gönderilir, hemen takılır. Takılmaz ise, sistemde çıkış saati yazılı olduğundan, bu saatten itibaren 24 
saat içinde klinikte buzdolabında saklanmak kaydıyla kullanılabilir. 24 saati aşarsa imha edilir. 
Kesinlikle tekrar dondurulmaz ve iade alınmaz.
Trombosit veya trombosit süspansiyonları: Kan Merkezindeki ajitatör cihazından çıktıktan sonra 
hemen kullanılmalıdır.15 dk. içinde Kan Merkezine gönderilirse ajitatör cihazında miadı dolana kadar 
saklanır. 15 dk. dan fazla klinikte kullanılmadan bekleyen trombositler imha edilir.

İmha veya kontrol için gönderilen kan veya kan ürünleri, kan tranfüzyon takip formu ile birlikte 
transfüzyon merkezine gönderilir.  İmhası yapılan kan ve kan ürünleri çift kırmızı tıbbi atık torbalarına 
atılır.
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Eritrosit süspansiyonu hazırlandığında ayrılan plazmalar -30°C ve altındaki °C de derin dondurucuda 
36 ay muhafaza edilir.  Tam kan saklama dolabında (+2) – (+6) °C de saklanır ve sıcaklık takip formu ile
takibi yapılır.
 Son kullanma tarihi geçmiş, hemolizli, lipemik, olan kanlar ve 4 saatten fazla süren transfüzyonlar 
sonrası kanlar çift kırmızı tıbbi atık torbasına konularak imha edilir.  ELİSA tarama testlerinden 
(HBsAg, HCV, HIV, VDRL) herhangi biri pozitif bulunan kanlar defterlere ve hastane otomasyon 
sistemine imha nedeniyle birlikte kayıt yapıldıktan sonra tıbbi atık poşetine atılır.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Birim Kalite Sorumlusu Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


