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CRYO ICE CARE KULLANIM VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

Açıklama
Cryo Ice Care Dondurma Bakımı, kriyoterapi ve lokal kriyostimulasyon
için 50 litrelik sıvı azot içeren hareketli, modern bir kriyojenik cihazdır.
Cihaz, klinikler, hastaneler, kaplıcalar ayrıca rehabilitasyon, fizyoterapi ve
kozmetik odalar için önerili. Taşınması kolay ve fonksiyonel bir cihazdır.
Cryo Ice Care, kriyoterapi tedavileri sırasında hastanın cilt yüzey
sıcaklığını ölçen yenilikçi bir cihazdır. Üfleme ağzında bulunan bir sensör,
terapistin soğuk kriyojenik darbeye maruz kalan vücut alanının sıcaklığını
kontrol etmesini sağlar. Sonuç olarak, terapistin kriyostimulasyonun eşit
ve verimli bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etmesi
daha kolaydır ve hafif bir sinyal sayesinde kendisine aşırı cilt soğutma ve
donma riski konusunda bilgi verir.
Cihaz, tedavi parametrelerini gösteren LCD ekranı olan uzaktan ve büyük bir
dokunmatik panel kullanılarak kontrol edilir. Düzgün ayarlanmış üfleme kuvveti,
kriyoterapiye tabi tutulacak alanın büyüklüğüne uyarlanmış en uygun tedavi
parametrelerini seçme olanağı verir.
Kriyoterapi en eski fizyoterapi yöntemlerinden biridir. Soğuk arıtma, buzul ve kar
anestetik olarak kullanıldığı Ortaçağ'da zaten bilinmektedir. Bu, fiziksel zindeliği
sağlamaya ve sağlığı iyileştirmeye yarayan etkili bir tedavi şeklidir.

Lokal kriyoterapinin çok çeşitli uygulamaları vardır. Bu onun popülaritesinin
nedenlerinden biridir.
Yerel kriyoterapi tedavisinde, sıvı azot buharı ve soğutulmuş hava karışımı
kullanılır.
Profesyonel bir kullanıcı, dairesel hareketler yaparak, ıslak havayla tedavi edilen
bölgeyi süpürür. Tek bir tedavi en çok birkaç düzine saniye ile 30 dakika sürer.
Bu yöntem kozmetikte de giderek yaygınlaşmaktadır. Selülit, eritem, nevüs
Genişletilmiş kan damarları veya diğer cilt kusurları ile ilgili sorunlar olması
durumunda, bir güzellik salonunu ziyaret etmek ve bu tedavide kendinizi
şımartmak iyi bir fikirdir.
Kriyoterapi yüz ve vücut plastik cerrahisinde, selülit ve aşırı kilolu tedavide ve cilt
yaşlanmasını önlemede kullanılır. Plastik ameliyatların ve liposuction operasyon
alanındaki lokal kriyoterapi tedavisi, sütürlerin uygulanmasından sonra ve bir
turnike yerleştirilmeden önce ameliyat sonrası ödemi önemli ölçüde azaltır ve cilt
iyileştirme süreçlerini hızlandırır.

Yerel kriyoterapi cildi oksitleyerek daha sağlam ve parlak yapar. Kriyoterapi
kırışıklıkların giderilmesinde de yardımcı olur, çünkü kriyoterapi tedavisi, kırışıklık
önleme ve cildi nemlendirme kozmetiklerinin uygulanmasını gerektirir. Soğukla
uyarılan cilt, düşük sıcaklık nedeniyle derin epidermis katmanlarına ulaşabilen
kozmetik müstahzarları daha verimli bir şekilde emer. Bu, yüzün ovalini geliştirir,
kırışıklıkları düzleştirir ve epidermisin yenilenmesini uyarır.

Kriyoterapi yalnızca yüzü tedavi etmek için değil aynı zamanda yarılma, mide,
göğüsler, boyun, kalça ve omuzlarda da kullanılır. Düşük sıcaklık tedavileri,
cilde esneklik ve sağlamlık kazandırmanın yanı sıra germe izlerini, ödemleri
veya örümcek damarları azaltmak için de yapılır.
Sporda soğuk terapi, araştırmalarla doğrulanan çok sayıdaki bilgiyi getirir,
yaralanma tedavisinde olumlu etkiler yaratır, aynı zamanda bir oyuncunun
verimli hazırlanması ve yenilenmesi için gerekli bir unsurdur.
Lokal kriyoterapi, hem Polonya'da hem de dünyadaki üstün atletler tarafından
kullanılır.
Her şeyden önce, sporda kriyoterapi, eğitim sonrası vücut iyileşmesini
hızlandırır, analjezik, antioemmedatik ve anti-inflamatuar etkilere sahiptir ve
böylece çeşitli yaralanmalar ve kas-iskelet sistemi yaralanmalarının tedavisini
desteklemektedir.

Sonuçlar ve tavsiyeler
Tedavinin sonuçları nelerdir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belirli bir yerde kan dolaşımının sınırlandırılması
İç analjezik reaksiyonu tetikleyerek kas gerginliğini ve ağrıyı azaltma
Dokulardaki kan akışını ve oksijen emiliminin artması
Soğuk reseptörlerin uyarılması
Isı alıcılarının aktivitesinin azalması
Vazomotor lezyonlar
Enflamasyonun engellenmesi
Daha fazla oksijenli cilt - daha sağlam ve esnek
Düzeltici kırışıklıklar
Yüz ovalinin iyileştirilmesi
Daha hızlı epidermis rejenerasyonu
Ödemin azaltılması veya gerilemesi

Tedaviyi ne zaman kullanmalıyım?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eklem ve kasların tedavisi
Eklem ve yumuşak doku hasarı (örn. burkulmalar, çıkıklar)
Motor organlarının tüm romatoid ve romatizmal hastalıkları; romatoid artrit
Ankilozan spondilit
Psoriatik artrit
Metabolik bozukluklarla ilişkili eklem hastalıkları (gut)
Periartiküler iltihaplanma
Spondiloartrit
Yanıklar - termal şokun giderilmesi
Discopathies
Entesopati
Kas ağrısı
Tendon hastalıkları, kaslar ve dirsek ligament yırtılması
Osteoporoz profilaksisi
Çoklu skleroz
Ödem, morluklar, post travmatik hematomlar

GÜVENLİK KURALLARI
• Cihazı kurmadan önce ambalajın hasar görüp görmediğini
kontrol edin;
• Montaja başlamadan önce kullanım kılavuzunu okuyun;
• Cihazın güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun
• 110 V - 250 V, 50/60 Hz gerilim, asla ana fişe ve prize ıslak elle
dokunmamaya dikkat edin;
• Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için, cihaz topraklı bir prize
bağlanmalıdır. Tehlike veya tehlike durumunda derhal "E-Stop"
kırmızı düğmeye basarak güç kaynağını kapatın;
• Aygıt kullanılmadığında aygıtı bir prizden çıkarın;
• Başlamadan önce bağlantıyı kontrol edin ve sıvı azot tesisatının
ve elektrik elemanlarının düzgün çalışıp çalışmadığından emin
olun;
• Bileşenleri temizlemeden veya sökmeden önce, cihazın güç
kaynağından ve bağlı buhar kaynağından (sıvı azot kabı)
bağlantısını kesin;
• Cihazın kapılarını kesinlikle açmayın ve cihaz çalışırken cihazın
içine dokunmayın;
• Cihazı kullanırken veya cihazın çalışmasını durdurduktan hemen
sonra tutamağın ucundaki nitrojen buharı memesinin ucuna
dokunmayın;
• Azot tesisatının içine herhangi bir madde koymayın; Hasarlı
cihazı kullanmayın;
• Üretici firmaya danışmadan cihazı hiçbir şekilde değiştirmeyin.

RİSK VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
•

Cihazın çalıştığı oda uygun alarm sistemi ve uygun havalandırma ile
donatılmalıdır.

•

Seviye % 17'nin altına iner ve havalandırma sistemi yeterli hava dolaşımı
sağlamaz ise, işlemi durdurur ve odadan çıkın. Odada uygun oksijen
düzeyinin yükselmesinden sonra cihazı tekrar kullanabilirsiniz.

•

Soğuk azot buharı kullanımı ile kriyoterapi işlemi, bir alarm sistemi
olmadan yapılmamalıdır. Bu, cihazı çalıştıran müşterilerin ve kişilerin
güvenliğini sağlayan önemli bir husustur.

•

Sıvı azottaki düşük sıcaklığa bağlı olarak ortaya çıkan buhar cilde zarar
verip yanıklara neden olabilir.

•

Yalıtılmamış soğuk parçalarla temas eden korunmasız vücut parçaları
birbirine yapışabilir ve cildi derinden ayırmaya çalıştığınızda doku
ayrılabilir.

•

Soğuk buharlar ve sıvı nitrojenin kendisi, vücudun güvenli olmayan
kısımlarında düşük sıcaklık derecesinde uzun süre maruz kaldığında
donmalara neden olabilir. Vücut parçalarını ısıtmaya teşebbüs güçlü ağrı ve
şoka neden olabilir. İlk yardım sağlamak için, uygun kan akışını
engelleyebilecek giysileri gevşetmeli ve mağdur kişi derhal hastaneye
kaldırılmalıdır. Hasarlı vücut parçaları yüksek sıcaklıklara maruz kalmamalı
ve mümkünse ılık suya daldırılmalıdır.

•

Çok soğuk gaza kısa süreli olarak maruz kalmak solunum sorunlarına
neden olur ve buna eğilimli kişilerde astım atağına neden olabilir. Soğuk
gazın uzun süreli solunması akciğerlere zarar vermez. Buharlar çok
soğuksa, ağızda veya burnunda donmalar görülebilir.

Hipotermi, sıcaklığın 10 ° C'nin altında olduğu çeşitli koşullarda gerçekleşebilir,
ancak duyarlılığı birkaç faktöre bağlıdır; bu koşullarda harcanan zaman, hava
sıcaklığı, kişinin yaşı (yaşlı insanlar daha duyarlı) ve giyim tipi.
Hipotermi semptomları:
• Fiziksel ve zihinsel reaksiyonların yavaşlaması;
• Alışılmadık davranış veya hiperaktivite;
• Konuşma ve görme sorunları;
• Kasılmalar ve titreme.

Görünür hipotermi belirtileri olan bir kişi sıcak bir battaniye ile kaplanmalı ve
sıcak bir yere taşınmalı ve derhal tıbbi yardıma başvurulmalıdır. Kalifiye
elemanlar aksini önermedikçe doğrudan ısıtma yöntemleri kullanmayın.

Sıvı azot veya sıvı azot kullanan sistemler ile çalışan herkese, hasar, soğuk
algınlığı, donma veya hipotermi nedeniyle yaralanma ile ilgili risk hakkında bilgi
verilmelidir. Tehlikenin oluştuğu operatörün farkında olmaması nedeniyle
ortaya çıkabilecek olası tehlikelerin zararlı niteliklerine dikkat edin. Risk
sınırlama yöntemleri ve tehlike durumunda alınması gereken eylemler ile ilgili
pratik eğitimler gerçekleştirin.

SIVI AZOTUN TAŞINMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Sıvı azotun fiziksel özellikleri
• Kaynama noktası LN2: -195.8 ° C (-383 F)
• Buharlaşma ısısı: 198.97 J / g
• 1 litre likit azot 693 litre buhara dönüşür
• Sıvı azotun bir litrelik ağırlığı: 0.808 kg
Sıvı azot sıcaklığı nedeniyle vücut daima uygun bir şekilde korunmalıdır. Böyle
düşük bir sıcaklık ile asgari bir temas bile hassas göz dokularına zarar
verebileceğinden, gözlük kullanarak gözleri koruyun. Cilt biraz daha az
hassastır, ancak likit azot ile aşırı uzun süre temas donuklaşmalara neden
olabilir.
Sıvı azot ile çalışırken kullanıcılar dikkatli olmalıdır.
Aşağıdaki gereksinimleri göz önünde bulundurun:
• Sıvı azotlu her bir iş başka bir kişinin varlığında yapılmalıdır.
• Sıvı azot ile çalışan operatörler uygun kişisel güvenlik teçhizatı ile
donatılmalıdır:
o Koruyucu gözlükler;
Koruyucu eldivenler;
Koruyucu önlük;
• Cihazın kurulumuyla ilişkili herhangi bir iş koruyucu eldiven ile
yapılmalıdır.

Koruyucu giysiler sadece soğuk ekipmanlarda çalışan operatörü sıvı gaza veya
onunla temas eden parçalara karşı korumak için kullanılır.
Sıvı azot ile temasta bulunan kısımlara bakım yaparken daima koruyucu deri
eldiven kullanın. Eldivenler, sıvı ile döküldüğünde kolayca çıkarılabilmelerini
sağlamak için gevşek bir şekilde takılmalıdır veya sıvı eldivenlerin içine girer. Sıvı
azotun sıçrayabileceği yerlerde gözleri ve yüzü korumak için koruyucu gözlük
takın veya koruyucu bir maske takın.
Kullanılmış kıyafetlerde, sıvının birikebileceği açık cepler ve manşetler
bulunmamalıdır. Ayrıca, aynı nedenle, pantolonunuzu ayakkabınıza sokmanız
tavsiye edilir. Giysileriniz sıvı nitrojen ile kaplıysa, bu soğukkanlılığa neden
olabilir. Böyle bir durumda, değiştirilmesi gereken kıyafetleri temizlemek için
temiz su kullanın.
Oksijen eksikliğinden kaynaklanan sufokasyon genellikle hızlı bir şekilde ve
mağdur için herhangi bir uyarı sinyali olmadan gerçekleşir. Yetersiz miktarda
oksijen durumunda başlıca semptomlar aşağıda açıklanmaktadır. Bununla
birlikte, reaksiyonların bir kişiye göre farklı olabileceğini ve belirtilerin tabloda
verilenlerden farklı olabileceğini unutmayın.
15 - 19% Görevleri yerine getirme kabiliyetinin kısıtlılığı, kalp, akciğerler ve kan
dolaşım sistemi ile ilişkili belirtilerin olma olasılığı;
12 - 15% Derin nefes, hızlı nabız, zayıf koordinasyon;
10 - 12% Baş dönmesi, hafifçe sinüsoidal dudaklar;
8 - 10% Bulantı, kusma, bilinç kaybı, mavi yüz, bayılma;
6 - 8% Ölüm 8 dakika içinde, olası derhal resüsitasyon;
0 -% 4 Ölüm, kalıcı beyin hasarı.

Bu semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa - hızlı ve ağır nefes alma, ani
yorgunluk, mide bulantısı, kusma, çökme ya da hareket eksikliği ya da olağandışı
davranış - mümkün olduğu kadar hızlı tepki verip sağlık görevlilerine haber verin.
Özel ekipman kullanımı imkansız ise, bunları yaşayan kişi derhal temiz havaya
çıkarılmalıdır.
Yaralıyı kurtarmaya yönelik her girişim, tıp solunum ekipmanı eğitimli ve az
miktarda oksijen içeren kapalı alanlara girmek üzere eğitimli nitelikli kişiler
tarafından yapılmalıdır.

ÇALIŞMA VE KURULUM İÇİN HAZIRLIK

Sıvı azot ile doldurma teknesinin hazırlanması.
Cihazı ambalajından çıkardıktan sonra ilk aşamada sıvı azotla doldurulacak tankın
hazırlanması yapılır.
Arka kapağını açın ve ardından elektrik bağlantısını kafadan sökün. Sonra hafifçe
sıvı azot tankını dışarı çekin.
Bu işlemi yaparken koruyucu eldiven ve gözlük takın.
Tank doldurulduktan hemen sonra kablolara ve kafaya dokunmayın.
Tüm element oda sıcaklığına erişine kadar bekleyin.

Cihaz kurulumu.

Dolu bir azot tankı tekrar cihazın gövdesine yerleştirilmelidir. Tank tutturucularının
konumunun cihazın tabanına paralel olduğundan emin olun. Yukarıda bahsedilen
faaliyetler doğru bir şekilde gerçekleştirilmişse, kablo demetini kafa ve cihaz
arasında bağlayın ve kapıyı kapatın ve kilitleyin.

CİHAZI İŞLETME

CİHAZI BAŞLATMA
Azot tankının cihaza düzgün şekilde monte edildiğinden emin olun.
Elektrik kurulumunun doğru bağlantısını kontrol edin.
Cryo Ice Care’i güç kaynağına bağlayın.
Topraklı bir priz kullanmayı unutmayın.
Ekranı altındaki yeşil düğmeye basarak aygıtı etkinleştirin.

Cihazı aktive ettiğinizde, ana ekran karşınıza çıkacaktır.

Cihaz tankın içerisindeki nitrojen seviyesini otomatik olarak bildirir.

Nitrojen seviyesi ekranın sağ üst köşesinde gözükür.

CRYO ICE CARE
Cryo Ice Care iki ana program içerir.

1. PROGRAMLAR
Bunlar, vücut için özel olarak tasarlanmış programlardır. Programlar
belirtilen tedavi süresine ve atanmış azot dozaj gücüne sahiptir.

- YÜZ - kriyoterapi tedavisi yüz ve boyun bölgesinde gerçekleştirilir.
Tedaviler esasen kriyojenez üzerine kuruludur: cilt kolajeni
güçlendirilmesi, kırışıklıkların azaltılması, cilt yenilenmesi, cilt
gözeneklerinin açılması, cildin esnekliğinin geliştirilmesi.

- VÜCUT - genel vücut parçaları üzerinde uygulanan kriyoterapi tedavileri.
Bu tedaviler, rehabilitasyon ve güzelleştirme özelliklerine dayanıyor:
selülitin azaltılması, cilt kolajeninin güçlendirilmesi, cilt esnekliği iyileşmesi,
vücut ağırlığı kaybı.

- ÜST GÖVDE - Üst vücut parçalarının kesin alanları için kriyoterapi
tedavileri. Rehabilitasyon sırasında ve sporcular için önerilir.

- ALT GÖVDE - Alt gövde parçalarının kesin alanları için kriyoterapi
tedavileri. Rehabilitasyon sırasında ve sporcular için önerilir.

YÜZ PROGRAMI

VÜCUT PROGRAMI

ÜST GÖVDE programı

ALT GÖVDE programı

Gerekli programı seçtikten sonra NEXT tuşuna basınız.

Kısa bir süre sonra, uzaktan kumandadan bir azot dumanı yaymaya başlar, daha
sonra START düğmesine basınız ve tedaviye başlayınız.

Tedavi süresince ekran, hasta cilt ısısını, tedavinin sonuna kadar kalan süreyi,
lazer opsiyonunu ve duman üfleme enerjisini görüntüler.

İlerleme çubuğu dolduğunda, kriyoterapi tedavisi sona erer.
PAUSE düğmesine basarak istediğiniz zaman tedaviyi durdurabilirsiniz.

Tedavi sırasında ekran mevcut hastanın cilt sıcaklığını
gösterir.

Cilt sıcaklığı çok düşük, nitrojen akış yönünü değiştirin
veya hastanın cildinin aşırı düşük sıcaklığından dolayı tedaviyi
durdurun.

Hastanın cilt ısısı uygun.

hastanın cilt ısısı, dumanın yönüne göre başlığı yavaşça
hastanın cildine yaklaşın.

Tedavi sırasında DURAKLAT düğmesine basmak işlemi durdurur ve süreci
sürdürmesine veya bitirmesine izin verir. DURDUR düğmesine basıldığında işlem
sona erer.

Uygulama sona erdiğinde bitiş ekranını göreceksinizdir.

2. MANUEL PROGRAM
Bu modda, operatör, tedavi süresini, verilen soğuk azot dumanı miktarını, yönlü
lazerin çalışmasını bağımsız olarak belirtir.

AKIŞ - "+" ve "-" sembolleri, tedavi sırasında kullanılacak soğuk azot dumanı
miktarını belirtir
ZAMAN - "+" ve "-" sembolleri, tedavinin süresini belirtir
LAZER AÇIK / LAZER KAPALI - tedavi sırasında lazer fonksiyonunun
etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını belirtir
Tedavi seçeneğini ayarladıktan sonra, tedaviyi otomatik olarak başlatmak için
İLERİ düğmesine basın.
BAŞLAT, DURAKLAT, DURDUR hem PROGRAMLAR hem de MANUEL
PROGRAMI'nda aynı işlevlere sahiptir.

UZAKTAN DÜĞMELER TANIMI

Cryo Ice Care yenilikçi bir kontrol sistemi ile donatılmıştır. Cihazın işlem
sırasındaki çalışması yalnızca dokunmatik ekran üzerinden değil, aynı zamanda
uzaktan kumanda kullanılarak gerçekleştirilir.

BAŞLAT / DURAKLAT düğmesi - Bir
tedavi oturumunu etkinleştirme veya
devre dışı bırakma

PLUS düğmesi - tedavi sırasında
azot buhar akış oranını arttırır.

MINUS düğmesi - tedavi
sırasında azot buhar akış hızını
azaltır.

Dört LED, tedavi sırasında azot buhar akış
yoğunluğunu gösterir.

Kırmızı lazerler, cilt yüzeyinden güvenli ve eşit uzaklıkta olmasını sağlar.
Uygun mesafede, iki kiriş tek bir nokta oluşturur. Varsayılan olarak, lazerler,
yüz tedavileri durumunda gözler için bir güvenlik önlemi olarak devre dışı
bırakılır. Bununla birlikte, bunlar operatör tarafından etkinleştirilebilir
ayarlardır.

Cilt yüzey sıcaklık sensörü, sabit performansla tedavileri yürütmeye izin verir.
RGB ışığı optimum cilt yüzey sıcaklığını gösterir. Tedavi sırasında cilt sıcaklığı
belirgin bir şekilde düşer, bu da parlak bir renk ile bildirilir:
YEŞİL ışık- cilt sıcaklığının çok yüksek olduğu anlamına gelir ve derinin ek
olarak soğutulması gerekir.
MAVİ ışık - cilt ısısı mükemmel.
KIRMIZI ışık - cilt sıcaklığı çok düşüktür ve hasta yanabilir, derhal tutamağın
konumunu değiştirin.

Tedavi sırasında cihazın arızalanması durumunda, cihazın üst kısmında bulunan acil
düğmesine hızlı bir şekilde basın.

Düğmeye basıldıktan sonra, ekranda ACİL DURDURMA düğmesine
basıldığını bildiren bir mesaj görüntülenir.

Cihazı yeniden etkinleştirmek için düğmeye tekrar basarak kilidini açın.

Cihazı devreye alırken ve tedaviler sırasında depodaki azot seviyesine özel dikkat
gösterin. Bir simge bize grafiksel bir biçimde bilgi verir.

Azot deposu boşken cihazı çalıştırmayın.
Azotun tamamı kullanıldığında, ana ekran bir mesaj gösterir.

Bir sonraki aktivasyondan önce tankı sıvı nitrojen ile doldurun.

TEKNİK BİLGİ VE BAKIM

Cryo Ice Care Teknik Bilgiler
- power supply – 230 V or 110 V;
- liquid nitrogen tank 50 l;
- modern and ergonomic shape of the device;
- device with a trolley with a single brake;
- hose of 2 m length;
- liquid nitrogen level sensors in the tank;
- touch LCD display 10”;
- full body programs + free program;
- nitrogen steam temperature at the nozzle outlet up to -160°C;
- control of the device via LCD display and a remote at the nozzle;
- 4 smooth nitrogen blow settings;
- emergency button;
- temperature sensor with LED indicator;
- fixing lasers.

Cihaz temizliği:
1. Cihazı kapatın.
2. Cihazı elektrik ve gaz tesisatından çıkarın.
3. Temizlemeye başlamadan önce cihazın her bir kısmı ısınana kadar bekleyin (her
bir element çevre sıcaklığına ulaşır).
4. Kontrol ekranı yüzeyini bir bez ve ekran temizleme maddesi ile silin. Kontrol
ekranının yüzeyine su / sıvı dökmeyin ve asla aşındırıcı kimyasallar kullanmayın.
5. Lamine edilmiş yüzeyleri standart dezenfekte edici temizleme maddesi
kullanarak temizleyin / silin. Asla agresif kimyasallar kullanmayın.
6. Çevredeki hortum izolasyonuna zarar vermemek için dozaj hortumunu ve
tutamağını yavaşça temizleyin.
7. Sıvı azot tankını doldurmayın ve tankı kendi başınıza değiştirmeyin. Bu
operasyon nitelikli bir kişi tarafından yapılmalıdır.

