


 HKH’lerin yeniden eritilip infüzyon yapılıncaya 
kadar canlılık ve fonksiyonel bütünlüklerinin 
korunarak saklanması



KÖK HÜCRELER HANGİ KOŞULLARDA 
NE KADAR SÜRE SAKLANABİLİR

-80 °C’nin üzerinde (deep freeze) = 5 yıl

-150 °C’nin üzerinde (azot buhar fazı) = 10-15 yıl

-196 °C ‘de (sıvı nitrojen) = ∞

72-96 saat = 1-4 ◦C’ de 







 Ürün yerleştirildikten sonra bilgi saklama 
formu doldurularak hasta dosyasına 
yerleştirilir.



 Hücresel tedavi ürünleri için kullanılan 
depolama cihazlarının sürekli aktif olan 
alarm sistemleri olmalıdır

 Alarm sistemlerinin sesli sinyalleri ya da 
diğer etkili bildirim yöntemleri olmalıdır

 Alarmların çalışması periyodik olarak 
kontrol edilmelidir







 Hasta nakil için servise yattığında 

 Klinik, aferez ünitesine ürün canlılık 
kontrol ve doğrulama formu gönderir



 Ürün mevcut mu?

 Canlılığı % ???



Nakil yapılacak 

hücrenin canlılğı en 

az % 75 ve üzeri 

olmalı



Ön görülen nakil tarihi form ile (f005)işleme 
labaratuvarına bildirilir

Nakil günü klinikle telefonla iletişime geçilerek

Nakilin yapılacağı saat kararlaştırılır



Nakil saatinde 
ürün taşıma 
formu 
doldurulur



Ürün 2 labaratuvar personeli tarafından
kontrol edildikten sonra eritilmesi için önce
koruyucu torba içerisine sonra hücre eritme
cihazına yerleştirilir



 İçerisi %70 etil alkol ile yıkanmış hücre eritme
cihazına steril su konduktan sonra 37-39°C kadar
su ısıtılır

 Ürün torbası hücre eritme cihazı içinde 3-5 dakika 
içerisinde tamamen eritilir

 Eriyen ürün koruyucu kılıftan çıkartılarak üzerine 
taşıma barkotu yapıştırılır



 Eriyen kök hücre ürünü kilitli torba 
içerisine yerleştirilir

 Taşıma çantasına yerleştirilen ürün yetkili 
personel tarafından ürün taşıma formu 
ile birlikte klinik doktoruna teslim edilir

Kök hücre ürünü 
çözdürüldükten 
sonra en kısa 
sürede kliniğe 
teslim edilmelidir



İkinci torba ürün bundan sonra eritilmeye başlanır

Klinik çalışanları birinci torbanın nakli bittikten sonra aferez ünitesini 
arayarak ikinci torba ürünü ister

Eğer nakil yapılacak kök hücre ürünü bir torbadan fazla ise 
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