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1. AMAÇ: Hastane bünyesinde üretilen tehlikeli atıkların hasta, hasta yakınları ve hastane çalışanlarının sağlığını 

tehdit etmeyecek şekilde toplanması, taşınması, geçici depolanması ve kurumdan uzaklaştırılması ile ilgili standart 

bir yöntem belirlemektedir 

2. KAPSAM: Bu talimat atıkların kaynağında ayrıştırılması , toplanmasıdan bertaraf firmaya teslimine kadar geçen 

süreçte yapılan tüm faaliyetleri kapsar. 

3. SORUMLULAR: Hastane yönetimi,  tüm birimleri, hastane çalışanlarını kapsar. 

4. TANIMLAR: Sağlık kuruluşları faaliyetleri esnasında, sağlığı olumsuz etkileyebilecek atıkların üretilmesine neden 

olabilmektedir.  Sağlık  kuruluşlarında  üretilen  atıkların  %80  –  90’ı  evlerde  üretilen  atıklarla  benzerlik 

göstermektedir. Atıkların %10 ‐ 20’i ise özel işlem gerektiren enfeksiyöz veya tehlikeli atıklardır. 

ALI:  Radyoaktif maddelerin  Becquerel  (Bq)  cinsinden  yıllık  olarak  vücuda  alınabilir  sınır  değerleri,  (ALI  kelimesi 

İngilizce "Annual Limits on Intake" olarak ifade edilen kelimelerin baş harflerinden oluşmaktadır.) 

ALImin: Radyoaktif maddelerin vücuda sindirim ve/veya solunum sistemleri yolu ile alınabileceği kabul edilerek, iki 

farklı ALI değeri belirlenmiştir. Burada verilmiş olan ALImin değerleri söz konusu iki değerin düşük olanını ifade 

eder. 

5. FAALİYET AKIŞI: 

5.1 TIBBİ ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ 

     Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfeksiyon yapıcı, patolojik ve kesici–delici atıklara tıbbi atık denir. 

Atık Poşetleri: 

Mavi Renkli Poşet     : Cam atıklar için kullanılır. 

  Siyah Renkli Poşet     : Evsel atıklar için kullanılır. 

  Kırmızı Renkli Poşet : Tıbbi atıklar için kullanılır. 

5.1.1 Evsel Nitelikli Atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Belediye atıkları olarak tanımlanan 

atıkları ifade eder. Günlük faaliyetler sonucu ortaya çıkan, başta mutfak, bahçe ve idari birimlerden 

kaynaklanan atıklar olmak üzere kontamine olmamış atıklardır. 

5.1.2   Ambalaj Atığı: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde ambalaj atığı olarak  tanımlanan atıkları  ifade 

eder.Karton, kağıt, mukavva, plastik, cam ,metal, vb. 

5.1.3. Enfeksiyon yapıcı atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel; başta kan ve kan 

ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvısı, insan dokuları, organları, anatomik parçaları, otopsi materyali, plasenta, 

fetüs  ve  diğer  patolojik  materyali,  bu  tür  materyal  ile  bulaşmış  eldiven,  örtü,  çarşaf,  bandaj,  flaster,  tamponlar, 

eküvyon ve benzeri atıkları, karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını, bakteri ve virüs tutucu hava filtrelerini, 

enfeksiyon yapıcı ajanların laboratuar kültürlerini ve kültür stoklarını, enfekte hayvanlara ve çıkartılarına temas etmiş 

her türlü malzemeyi ve veterinerlik hizmetlerinden kaynaklanan atıkları ifade eder. 
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Tıbbi  atıkların  toplanmasında;  yırtılmaya,  delinmeye,  patlamaya  ve  taşımaya  dayanıklı,  orta  yoğunluklu  polietilen 

hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10kg 

kaldırma  kapasiteli,  üzerinde  görülebilecek  büyüklükte  ve  her  iki  yüzünde  siyah  renkli  “Uluslar  arası  Biyotehlike” 

amblemi  ile  “DİKKAT!  TIBBİ    ATIK”  ibaresini  taşıyan  kırmızı  renkli  plastik  torbalar  kullanılır.  Torbalar  en    fazla  ¾ 

oranında doldurulur,  ağızları  sıkıca  bağlanır  ve  gerekli  görüldüğü hallerde her  bir  torba  yine  aynı  özelliklere  sahip 

diğer  bir  torbaya  konularak  kesin  sızdırmazlık  sağlanır.  Bu  torbalar  hiçbir  şekilde  geri  kazanılamaz  ve  tekrar 

kullanılamaz.  Tıbbi  atık  torbalarının  içeriği  hiçbir  suretle  sıkıştırılamaz,  tıbbi  atıklar  torbasından  çıkarılamaz, 

boşaltılamaz ve başka bir kaba aktarılamaz. 

Tıbbi atık  torbaları biriktirme süresince tıbbi atık kabı ya da kovası  içerisinde muhafaza edilir. Tıbbi atık kabı ya da 

kovasının delinmeye,  yırtılmaya,  kırılmaya  ve patlamaya dayanıklı,  su  geçirmez  ve  sızdırmaz,  üzerinde  siyah  renkli 

“Uluslararası  Biyotehlike”  amblemi  ile  siyah  renkli  “DİKKAT!  TIBBİ  ATIK”  ibaresi  taşıyan  turuncu  renkli  plastik 

malzemeden yapılmıştır. 

Sıvı  tıbbi  atıklar;  tıbbi  atık  kovası  içindeki  tıbbi  atık poşetinde  talaş  veya uygun emici maddelerle  yoğunlaştırılarak 

toplanır. 

5.1.4. Kesici–delici Atık:  Enjektör  ve diğer  tüm  tıbbi  girişim  iğneleri,  lanset,  kapiller  tüp,  bisturi,  bıçak,  serum  seti 

iğnesi, cerrahi sutür iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, ampul, lam‐lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları 

gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları ifade eder.  

 Hastanemizde  kesici‐delici  atıklar,  sarı  renkli,  ağzı  kapaklı  olmalıdır,    üzerinde  siyah  renkli  “Uluslararası 

Biyotehlike”  amblemi  ile  siyah  harflerle  yazılmış  “DİKKAT!  KESİCİ  ve DELİCİ  TIBBİ  ATIK”  ibaresi  taşımalı. 

Kırılma ve delinmeye dayanıklı  olmalıdır.  Kovalar en  fazla ¾ oranında doldurulur. Doldurulduktan  sonra 

kesinlikle  sıkıştırılmaz–açılmaz–boşaltılmaz‐geri  kazanılmaz;  kapağı  sıkıca  kapatılır  ve  kırmızı  renkli  tıbbi 

atık poşetine konulur.  

5.1.5  Patolojik atık: Cerrahi girişim, otopsi, anatomi veya patoloji çalışması sonucu ortaya çıkan dokuları, organları, 

vücut  parçaları,  vücut  sıvıları  ve  fetusu  ifade  eder.  Yalnızca  kol,  bacak,  fetus  gibi  tanınabilir  nitelikte  olan  ve 

enfeksiyon  riski  taşımayan  patolojik  atıklara  defin  işlemi  uygulanabilir.  Defnedilmesi  talep  edilen  patolojik  atıklar 

sağlık kuruluşu tarafından düzenlecek belge ile talep eden hasta ya da hasta yakınına teslim edilir.  

Patolojik  atıklar  diğer  tıbbi  atıklardan  ayrı  olarak  delinmeye,  kırılmaya  ve  patlamaya  dayanıklı,  su  geçirmez  ve 

sızdırmaz, üzerinde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli  “DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK” 

ibaresi taşıyan kırmızı renkli plastik biriktirme kapları içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, dolduktan sonra kesinlikle 

açılamaz,  boşaltılamaz  ve  geri  kazanılamaz.  Herhangi  bir  kimyasalla  muamele  görmemiş  kan  torbaları  ve  kan 

yedekleri dahil vücut parçaları ve organları kırmızı tıbbi atık torbalarında toplanır.  

5.2 ATIKLARIN USULÜNE UYGUN OLARAK TAŞINMASI 

5.2.1 Atıkların taşınması ve transferi olabildiğince hastane kilit kullanıcılarının bulunduğu yerlerden ve 

güzergahlardan yapılmamalıdır. 
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5.2.  Atık  türü  ne  olursa  olsun,  atık  toplama  işlemi,  eğitimli  personel  tarafından,  özel  kıyafetler  ve  koruyucu 

ekipmanlar ile gerçekleştirilir. 

5.2.3 Tıbbi atık  toplayan ve  taşıyan personeller kişisel  koruyucu ekipmanlarını  (tulum,  çizme, maske, eldiven ve 

gözlük) kullanmalı. Söz konusu ekipmanlar sadece tıbbi atıkları toplarken ve taşırken kullanılmalı.   

 5.2.4  Atık torbaları üzerine atığın alındığı bölüm bilgilerinin yazıldığı Atık Toplama Etiketi yapıştırılır. 

5.2.5  Atık  toplama  aşamasında  atık  kutuları  içeriğinin  uygunluğu  açısından  temizlik  personeli  tarafından  gözle 

kontrol edilir. Bir uygunsuzluğun görülmesi durumunda kat hemşiresi/ilgili sağlık personeline bilgi 

verilerek gerekli işlem başlatılır. 

5.2.6  Enfekte  atık  konteynerlarının  içinde  herhangi  bir  torbanın  patlaması  veya  dökülmesi  durumunda;  atıklar 

güvenli bir şekilde toplanır ve KIRMIZI torbaya doldurulduktan sonra depoya bırakılır. Konteyner ve atık dökülen 

alan uygun şekilde temizlenip , dezenfekte edilir. 

5.2.7  Tıbbi atıklar, evsel atıklarla ve diğer atıklarla beraber aynı araca konularak taşınmaz. 

 Evsel ve Tıbbi Atıkların Toplanması ve Taşınması: 

5.2.8 Birimlerde  bulunan evsel ve tıbbi atık konteyneri dolduğunda (maksimum 

%75), atık personeli tarafından atıklar geçici depolama alanına götürülür. 

5.2.9  Evsel  atık  konteynerlarının  içinde  herhangi  bir  torbanın  patlaması  veya  dökülmesi  durumunda;  atıklar 

güvenli bir şekilde toplanır ve siyah torbaya doldurulduktan sonra depoya bırakılır. Konteyner ve atık dökülen alan 

uygun temizlik kimyasalı ile temizlenir. 

5.2.10 Evsel atık torbalarına tıbbi atık karışması durumunda evsel atıkların konulduğu SİYAH torbalar 

KIRMIZI atık torbalarına konulur ve tekrar etiketlenir. KIRMIZI torbalanmış atıklar tıbbi atık taşınmasına uygun olarak 

taşınır ve depolanır. 

5.2.11 Evsel atık konteynırları yeşil renkli, tıbbi atık konteynırları ise turuncu renkli üzerinde dikkat tıbbi atık yazısı 

ve biyotehlike amblemi bulunmalıdır. 

5.2.12  Personel  sorumlu  olduğu  katlarda  vardiya  saati  süresince  hiçbir  atık  bulundurmayıp  gerekli  ayrıştırma 

işleminden  sonra  evsel  atık  ve  tıbbi  atık  konteynırları  ile  hastane  içinden  geçici  atık  depolama  merkezine 

gitmelidir. 

5.2.13 Geçici atık depo sorumlusu gelen tıbbi atıkların genel kontrolünü yaptıktan sonra “Tibbi Atik Günlük İzleme 

Raporu” formuna kaydını yapmalıdır. 

5.2.14 Atık  depolama merkezinde  evsel,  tıbbi  ve  ambalaj  atıkları  için  ayrı  bölümler  bulunmaktadır.  Kliniklerden 

toplanan  atıklar  özelliklerine  göre  ait  oldukları  bölümlere  atılmalıdır.  Atıkları  gruplarına  göre  deposuna  aktaran 

personel  konteynırını  çöp arabası  yıkama alanında 1lt  suya 5 adet  klor  tablet oranında hazırlanmış  solüsyon  ile 

yıkayıp dezenfekte etmelidir. 

5.2.15  Atık toplamada görevli personele göreve başlamadan önce eğitim verilmeli. Personel hepatit B ve tetanoz 

aşısı ile aşılanmalıdır.   
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5.2.16 Torbalar vücuttan uzak tutularak taşınmalıdır.  

5.2.17 İğne batan ya da kesilen yer derhal  bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.  

5.2.18 Gözlere bulaşma durumunda, gözler bol su veya serum fizyolojikle yıkanmalıdır.  

5.2.19 Yaralanan bölge sıkılarak kanatılmamalı ve travmatize edilmemelidir.  

5.2.20 Kesici‐delici alet yaralanmasından sonra yaranın bir antiseptikle temizlenmesi maruz kalan kişide enfeksiyon 

riskini azaltmadığından yapılmamalıdır.  

5.2.21 Yaralanmalarda çamaşır suyu gibi kostik ajanlar kesinlikle yaralanma bölgelerine sürülmemelidir. 

5.2.22  Kesici‐ delici alet yaralanmaları durumunda Hastane Enfeksiyon Kontrol Ekibine müracaat etmelidir. 

6. TEHLİKELİ ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI 

6.1. Fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı  ile özel  işleme tabi olacak atıklardır. 

Tehlikeli  kimyasallar,  amalgam  atıkları,  genotoksik  ve  sistotoksik  atıklar,  farmasötik  atıklar,  ağır  metal  içeren 

atıklar ve basınçlı kaplar tehlikeli atıklar arasında sayılabilir. Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı toplanmalıdır. 

6.2. Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı toplanır, Atıkların Yönetimi Yönetmeliğine göre işlem görür. 

6.3. Atık  torbaları  veya  varilleri  ağzına  kadar  doldurulmaz,  torbadan  torbaya  veya  varilden  varile  boşaltılamaz, 

dörtte  üç  oranında  dolmuş  atık  torbası  veya  varili  hemen  yenisi  ile  değiştirilir,  toplama  ekipmanları  atıkların 

kaynağına yakın yerlerde bulundurulur. 

6.4. Tehlikeli atık toplayan elemanların koruyucu kişisel ekipmanları kullanması sağlanmalıdır. 

6.5. Söz konusu özel kıyafet sadece atıkların toplanması veya taşınması sırasında kullanılmalıdır. 

6.6. Atıklar hemen üretildiği yerde ayrıştırılmalıdır. Ayrıştırma işlemi her tip atık için ayrı toplama kutusu 

kullanılarak yapılmalıdır. 

6.7.Ağzı  sıkıca  bağlanmış  atık  poşetleri  sıkılaştırılmadan  variller  ise  ağızları  iyice  kapatılarak  taşınmalıdır.  Atık 

poşetleri  bu  iş  için  ayrılmış  turuncu  renkli,  “Uluslar  arası  Biyotehlike”  amblemi  bulunan,  tekerlekli,  paslanmaz 

metal veya plastikten yapılmış, keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, dezenfeksiyonu kolay taşıma 

araçlarına yüklenir. 

6.8.  Tehlikeli  atık  içeren  atık  torbalarından birisinin  toplama  veya  taşıma  aşamasında patlaması,  yırtılması  veya 

delinmesi halinde hemen ikinci atık torbası içine konmalı ve toplama veya taşıma işlemine devam edilmelidir. 

6.9. Atık torbaları asla elde taşınmamalıdır. 

6.10. Atık ampul ve flüoresanlar kırılmış olsa dahi kırık parçalar uygun bir materyalde toplanılarak kesinlikle evsel, 

ambalaj  ve  tıbbi atıkların  içerisine atılmaz ve ampul,  flüoresan atıklar  için belirlenmiş geçici depolama yerlerine 

taşınır. 
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6.11. Yüklenmiş atık taşıma aracı, insan trafiğinin yoğun olmadığı Hastane İdaresi tarafından belirlenmiş güzergâhı 

izleyerek  geçici  depo  alanına  ulaştırılmalıdır.  Taşıma  araçları  aşırı  dolu  olmamalı  ve  kapakları  kapalı  olmalıdır. 

Taşıma araçları günde en az bir kere %10 luk dezenfektan çözeltisi ile dezenfekte edilmelidir. 

6.12. Tehlikeli atıklar Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun şekilde uzaklaştırılır. 

7. RADYOAKTİF ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI 

Genel  olarak  bir  Nükleer  Tıp  Laboratuvarında  çalışılan  yöntem  ve  radyoaktif  kaynağa  bağlı  olarak  katı,  sıvı  ve 

havaya  yayılmış  halde  radyoaktif  atıklardan  en  az  biri  veya  daha  fazlası  oluşmaktadır.  faaliyet  akışı  Radyoaktif 

atıkların yönetimine ilişkin TAEK tarafından belirlenen hususlara göre düzenlenmiştir. 

7.1. Katı Radyoaktif Atıkların Biriktirilme ve Bekletilmelerinde Uyulması Gereken Hususlar 

    7.1.1. Günlükçalışmalar için kullanılacak olan katı radyoaktif atık biriktirme kabının kapağı ayak pedalı ile açılır      

olmalıdır. Kapağın açılması ve kapanması için el kullanılmaz. 

    7.2.2. Kullanılan radyoaktif maddenin yaydığı radyasyon tipine ve enerjisine göre atık biriktirme kabının iç 

kısımları, kapağı ve tabanı da dahil olmak üzere uygun malzeme ile zırhlanmalıdır. 

    7.2.3. Kabın dış kısmında uluslararası standart radyasyon uyarı işareti bulunmalıdır. Kabın büyüklüğü ve 

geometrik şekli oluşan radyoaktif atığın miktarına göre ayarlanmalıdır. Atık biriktirme kabının içerisinde yeterli 

büyüklükte ve uç kısımları kabın üst kısmından dışarı taşacak şekilde bir plastik torba yerleştirilir. 

    7.2.4. Radyoaktif katı atık biriktirme kabının bulunduğu ortamda, radyoaktif olmayan katı atıklar için ayrı bir 

biriktirme kabı bulundurulur. Radyoaktif olmayan atıklar hiç bir şekilde radyoaktif atık kutularına atılmazlar. Şüphe 

edilen atıklar radyoaktif atık kabul edilir. 

    7.2.5. Biriktirme kabı dolduğunda plastik torbanın ağzı sıkı şekilde bağlanarak etiketlenir. 

    7.2.6. Radyoaktif atık içerisinde tehlikeli kimyasal maddeler veya başka zehirleyici maddeler karıştırılmaz. Ancak 

kaçınılmaz olarak meydana gelen karışmalar etiketler üzerinde belirtilir. 

    7.2.7. Katı radyoaktif atıklar uzun süreli bekletme depolarında plastik torbaların yüzeylerindeki radyasyon doz 

hızı 1μSv/saat değerini aşmamalıdır. Lisans sahibi bu değeri ölçebilmek üzere gerekli aletleri temin eder. 

    7.2.8. Katı atık torbaları kırılmaya, delinmeye ve taşınmaya karşı dayanıklı 150 mikron kalınlığında kırmızı plastik 

torbalara konulur. Bu torbaların üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde ‘Uluslararası Klinik Atıklar’ 

amblemi bulunur. 

    7.2.9. Bu madde hükümlerine göre biriktirilmiş, bekletilmiş, torbalanmış ve gerekli radyasyon ölçümleri yapılmış 

katı atıklar, gönderici tarafından, diğer tıbbi atıklara uygulanan işlemler çerçevesinde belediye denetimi altındaki 

çöp imha alanlarına gönderilirler. 

    7.2.10. Bu atıklar belediye denetimi altındaki çöp imha alanlarında, tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinin altıncı 

bölüm hükümlerine göre işleme tabi tutulur. 
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7.2. Sıvı Radyoaktif Atıkların Biriktirilme ve Bekletilmelerinde Uyulması Gerekli Hususlar 

Sıvı radyoaktif atıklar, aşağıda belirtilen hususlar sağlandıktan sonra, belirtilen aktivite sınırlarına göre 

kanalizasyon sistemine gönderilebilir. 

     7.2.1. Sıvı radyoaktif atıklar, ünite içerisinde belirlenecek ve altında (T) dirsek olmayan bir lavabodan 

kanalizasyona bırakılır. Bu lavabo uluslararası, standart radyoaktif madde sembolü ile işaretlenir. Bu lavaboda 

radyoaktif olmayan çalışmalar yürütülemez. 

     7.2.2. Kanalizasyona bırakılacak bütün radyoaktif sıvılar su içerisinde çözülebilir ve dağılabilir özellikte olmalıdır. 

Radyoaktif sıvı, çözünmeyen katı parçacık veya tortu bulunduruyorsa, kanalizasyona bırakmadan önce filtre edilir. 

Filtre malzemesi katı atık olarak işleme tabi tutulur. 

    7.2.3. Asidik çözeltiler kanalizasyona bırakılmadan önce nötralize edilirler. 

   7.2.4. Kanalizasyona bırakılan sıvı, zehirli maddeleri veya diğer eczaları bulunduruyorsa kanalizasyon 

bırakılmadan önce bölgesel yetkili otoriterlerden (belediye) izin alınır. 

7.3. Kanalizasyona Bırakma Sınırları 

    7.3.1. Bir kuruluşun bir defada kanalizasyon sistemine verebileceği atıklardaki toplam radyoaktivite miktarı 

ALImin değerinin 2.5 katından fazla olamaz ve 100 MBq değerini geçemez. 

    7.3.2. Laboratuarlar için sintilasyon çözeltileri ve benzeri organik çözeltiler ihtiva eden sıvı atıklarda alfa 

radyoaktivitesi bulunamaz. Beta ve gama radyoaktivitesi içeren çözeltilerin konsantrasyonu mililitrede 3.7Bq 

değerini, sadece H‐3 veya C‐14 radyoizotoplarını içeren çözeltilerin radyoaktivite konsantrasyonu mililitrede 37 Bq 

değerini geçemez. 

   7.3.3. Atığın birden fazla radyoizotop içermesi durumunda, her bir radyoizotopun aktivitesinin kendi ALImin 

değerine oranı hesaplandıktan sonra bu oranların toplamı alınır. Bu atıkların kanalizasyon sistemine verilebilmesi 

için, bu toplam her bir verilme için 2.5’dan, bir aylık toplam verilme için 25’den büyük olamaz. 

   7.3.4. Hastanede yatırılarak I‐131 tedavisi gören hastaların idrar ve dışkılarını ihtiva eden sıvı atıklar kanalizasyon 

sistemine hastane çıkışında tek bir noktadan bağlanır, radyasyon uyarı işareti konulur, düzenli olarak ölçüm yapılır. 

Bu noktadaki I‐131 konsantrasyonu mililitrede 10 Bq değerini geçemez. 

 7.4. Gaz Halindeki Atıkların Atmosfere Verilme Sınırları: 

    Gaz halindeki atıklar lisans sahibi sorumluluğunda  tesisin projelendirilmesi  ve lisanslanması aşamalarında 

belirlenmiş koşullar çerçevesinde atmosfere  verilir. 
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SIKLIKLA KULLANILAN RADYOİZOTOPLARIN ALImin DEĞERLERİ 

   

RADYOİZOTOP  YARILANMA 

SÜRESİ 

ALImin (Bq) 

(ICRP‐61) 

 

RADYOİZOTOP YARILANMA 

SÜRESİ 

ALImin (Bq) 

(ICRP‐61) 

H‐3  12.15 YIL  1 x 109  Sr‐85  64.84 gün  1 x 107 

C‐14  5730 yıl  4 x 107  Sr‐89  50.55 gün  6 x 104 

F‐18  109.74 dak.  4 x 108  Y‐90  64.1 saat  5 x 106 

Na‐24  15 saat  5 x 107  Zr‐95  64.02 gün  3 x 106 

P‐32  14.29 gün  5 x 106  Nb‐95  35.06 gün  1 x 107 

P‐33  25.4 gün  3 x 107  Mo‐99  66.02 saat  1 x 107 

S‐35  87.44 gün  3 x 107  Tc‐99m  6.02 saat  1 x 109 

Cl‐38  37.21 dak.  2 x 108  Ru‐103  39.35 gün  8 x 106 

K‐42  12.36 saat  5 x 107  In‐111  2.83 gün   5 x 107 

K‐43  22.6 saat  9 x 107  In‐113m  1.658 saat  9 x 108 

Ca‐47  4.536 gün  1 x 107  Cd‐115  53.42 saat  1 x 107 

Sc‐46  83.8 gün  3 x 106  Sb‐124  60.2 gün  3 x 106 

Cr‐51  27.704 gün  2 x 108  I‐123  13.13 saat  9 x 107 

Mn‐52  5.591 gün  1 x 107  I‐125  60.14 gün  1 x 106 

Mn‐56  2.5785 saat  9 x 107  I‐130  12.36 saat  1 x 107 

Fe‐52  8.275 saat  1 x 107  I‐131  8.04 gün  8 x 105 

Fe‐59  44.63 gün  5 x 106  I‐132  2.3 saat  7 x 107 

Co‐56  78.76 gün  2 x 106  Ba‐140  12.789 gün  6 x 106 

Co‐58  70.8 gün  7 x 106  La‐140  40.22 saat  8 x 106 

Cu‐64  12.701 saat  2 x 108  Ce‐141  32.5 gün  8 x 106 

Cu‐67  61.88 gün  5 x 107  Dy‐165  2.334 saat  2 x 108 

Zn‐62  9.26 saat  2 x 107  Yb‐169  31.97 gün  9 x 106 

Ga‐67  3.261 gün  8 x 107  W‐185  75.1 gün  3 x 107 

Ga‐68  68 dak.  2 x 108  Ir‐192  74.02 gün  3 x 106 

As‐73  80.3 gün  2 x 107  Au‐198  2.696 saat  1 x 107 

As‐74  17.77 gün  9 x 106  Hg‐197  64.14 saat  6 x 107 

Br‐77  57.04 saat  2 x 108  Tl‐201  73.06 saat  3 x 108 

Br‐82  35.3 saat  4 x 107  Hg‐203  46.6 gün  1 x 107 
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Rb‐86  18.66 gün  8 x 106       

Rb‐88  17.8 dak.  2 x 108       

Rb‐89  15.44 dak.  4 x 108       

           

 

 

8.İlgili Dökümanlar 

 Tibbi Atik Günlük İzleme Raporu 


