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İlaç Uyumluluğunun Önem�
Ant�neoplast�k �laçlar toks�kt�r. Bu nedenle, bu tür �laçları kullanırken sağlık personel�n�n
güvenl�ğ�n� artırmak �ç�n bazı c�hazlar kullanılır. Bu c�hazların yalnızca tehl�kel� �laçlara
maruz kalmayı en aza �nd�rmes� değ�l, aynı zamanda kl�n�k b�r ortamda bu tür �laçlara
maruz kaldıklarında bütünlükler�n� ve �şlevler�n� sürdürmeler� gerek�r. Bununla b�rl�kte, bu
�laçlardan bazılarının, aynı zamanda, �laç uygulaması �ç�n tek kullanımlık tıbb� c�hazların
�malatında kullanılan b�rçok pol�mer �le uyumsuz olduğu �y� b�l�nmekted�r. Bu tür b�r
uyumsuzluk, pol�mer malzemen�n bozulmasına yol açarak, çatlaklara, kırılmalara ve
n�hayet�nde c�hazın �şlev bozukluğuna yol açab�l�r. B�r d�ğer öneml� husus, pol�mer�n
uyumsuzluğunun, strese maruz kaldığında Çevresel Stres Çatlaması adı ver�len b�r olaya yol
açab�lmes�d�r. Bu tür stresler, tıbb� c�hazlarda, özell�kle d�ş�-erkek luer bağlantısı
kullanıldığında yaygın ve �lg�l� fenomenlerd�r. Bu çalışma, ONCOERA SF 401 Kapalı Erkek
Luer Konnektör c�hazının, aşırı senaryolarda b�r d�z� tehl�kel� �laçla uyumlu olduğunu
gösterecekt�r.
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İlaçlar, çalışma mekan�zmalarına göre b�l�nen a�le
gruplarına ayrıldı: Ant�-metabol�tler, alk�lley�c�
ajanlar, ant�-tümör ant�b�yot�kler, m�tot�k
�nh�b�törler, topo�zomeraz �nh�b�törler� ve
�mmünoterap�
Her gruptan, aşağıdak�lere göre tems�l� b�r �laç
seç�ld�: Kullanım sıklığı, toks�s�te (sağlık personel�
�ç�n tehl�kel�), ONCOERA SF 401 akış yolu
hammaddeler�ne (Pol�sülfon, Pol�karbonat)
saldırab�lme yeteneğ�
Akılcı �laç seç�m�, eczacılık d�rektörü tarafından
"NIOSH Alert" �laç l�stes�ne uygun olarak �ncelend�
ve onaylandı.
Moleküler boyut, pH, organ�k/�norgan�k vb. g�b� ek
hususlar değerlend�r�ld�.
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Metod
ONCOERA SF 401 Kapalı Erkek Luer
Konnektör numuneler�, Arrhen�us denklem�
Q10=2 yöntem�ne göre 5 yıllık raf ömrünü
s�müle etmek üzere yaşlandırılmış, ster�l�ze
ed�lm�ş ve raf ömrü s�mülasyonlarının çeş�tl�
en kötü durum senaryolarına maruz
bırakılmıştır. Raf ömrü s�mülasyonunun
ardından b�leşenler, gerçek kullanım
s�mülasyon protokolüne göre 24 saat ve 96
saat boyunca söz konusu �laçlara maruz
bırakılmıştır. Daha sonra maruz kalan
b�leşenler, ISO 594-27 standardına göre
sızıntılar ve parçalardan geçen akış hızı
açısından test ed�lm�şt�r. Sızıntı, b�leşenler
hem kapalı hem de açık konumlardayken
test ed�lm�şt�r. Akış hızları, hem d�ş� luer uç
açıkken hem de p�yasadak� en yaygın
�ğnes�z konektörlere bağlandıktan sonra
ISO 594 standardına uygun şek�lde
ölçülmüştür.

ONCOERA SF 401 Kapalı Erkek Luer
Konnektör, tehl�kel� �laçların
yönet�m�nde yaygın olarak kullanılır
ve bağlantı noktasından sıvı ve �laç
damlama r�sk�n� en aza �nd�recek
şek�lde tasarlanmıştır. C�haz, erkek
luer konnektörün b�r d�ş� luer
konnektöre bağlanmasıyla açılan ve
�k�s�n�n bağlantısının kes�lmes�yle
otomat�k olarak kapanan, proks�mal
ucundan normalde kapalı olan b�r
erkek luer valften oluşur. 

İlaç Seç�m�
Bu çalışmada c�haz, NIOSH uyarısı ve
Amer�kan Kanser Derneğ� kılavuzuna uygun
olarak tems�l� b�r tehl�kel� �laç seç�m�ne
maruz bırakılmıştır. İlaçlar aşağıdak�
gerekçelere göre seç�lm�şt�r:

Sonuç
Test ed�len tüm b�leşenler ve tüm �laç
grupları testler� geçm�şt�r. Ayrıca, ne 24
saat ne de 96 saat maruz kaldıktan sonra
ürün performanslarında herhang� b�r
bozulma gözlenmem�şt�r. ONCOERA SF 401
Kapalı Erkek Luer Konnektör c�hazı,
tehl�kel� �laçlara maruz kaldığında
performansını ve bütünlüğünü korur ve
onkoloj� tedav�s�nde yaygın olarak
kullanılan çeş�tl� tehl�kel� �laçlarla etk�n b�r
şek�lde uyumludur.


