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HAL İTOR – 3 
AĞIZ KOKUSU ÖLÇÜM C İHAZI 

 

 
 

Kullanıcı el kitapçığı  
 

 
 
 

 
Nefes, burun ve ağız gibi vücut boşluklarından amonyak, 

kükürtlü ve organik gazları tespit etmek içindir 
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Bu belge Halitor  markalı ağız kokusu ölçen cihazın nasıl 
kullanılacağını ve nasıl doğru ölçüm yapılacağını öğretir.  
 
Bu belgenin içerisinde yer alan resim ve bilgiler, değiştirilerek 
dahi olsa, kısmen veya tamamen, yazılı veya elektronik ortamda 
kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz.  
 
Bu belgenin en yeni sürümü daima Halitor web sitesinde yer alır 
ve mevcut sürümlerden önceliklidir.  
 
Bu belge üzerinde her hangi bir anda değişiklik yapma hakkı 
üreticiye aittir. 
 
Temas bilgisi: 
Dr. Murat Aydın 322 4536262 
Reşatbey mah Gazipaşa bulv. Emre apt n:6 k:2 d:5 Adana 
http://halitor.com/      http://halitorium.com      aydinmur@yahoo.com 
 
 
 
 
 
Halitor paketinin içerisinde bulunanları listesi 

- Tek elektrokimyasal sensorlu taşınabilir Halitor cihazı 
- 1 tane ölçme borusu. Uzunluğu muhtelif olabilir. Dıştan dışa 

kalınlığı 8 mm, et kalınlığı 1.8 mm dir. 
- 1 tane Redüksiyonlu boru adaptörü 
- 1 tane elektrik kablosu 
- Halitogen solüsyonu hazırlamak için 2 tane aminoasit paketi. 
- Halitosit solüsyonu hazırlamak için 2 tane çinkoklorit paketi 
- 1 paket pipet (dıştan dışa 6 mm çapında, muhtelif renkte) 
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HAL İTOR KULLANICI EL 
KİTAPÇIĞI 

 
 
Halitor ağız kokusu ölçüm cihazıdır. Ağız kokusu ölçüm 
cihazlarına halitometre ismi verilir. Halitor tek elektrokimyasal 
sensorlu, 3 grup (amonyak, organik ve kükürtlü) gazlara duyarlı, 
taşınabilir bir halitometredir. Halitor ağız (ve vücut) kokularını 
ölçmeye yarar. Halitor’u sadece hekim, diş hekimi ve onun eğitip izin 
verdiği sağlık personeli kullanır. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Revizyon: Ağustos 2010) 
http://www.halitor.com 

http://drmurataydin.com/       
Halitor ismi (2014/109770) ve cihazın özellikleri (2014/15884) patentlidir
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BÖLÜM 1  
HAL İTOR TANITILMASI 
 
Halitor’un fiziksel ve elektriksel özellikleri 
Ağırlık 2140 Gram  
Boyut 23 cm (ön-arka) x 21 cm (yatay) x 6 cm (yükseklik)  
Renk Açık gri 

Kutu 
Plastik esaslıdır. Organik çözücüler ile 
silinmemelidir. Aşırı sıcağa maruz kalırsa eriyebilir 
veya yanabilir. Sabunlu bez ile silinir. 

Çalışma voltajı 220 V, ~50Hz 
Maksimum güç 28 Watt 

Hava debisi 
Bekleme konumunda 1.7 L/dakika 
Ölçme konumunda 450 mL/dakika  

Ön ısınma 
süresi 

~10-20 dakika 

Optimal 
çalışma 
sıcaklığı 

20± 2oC 

Optimal nem % 65± 5 RH 
Filitre hacmi ~5 ml 
 
Halitor'un (dünya pazarında satılmakta olan popüler 
halitometrelere karşı) üstünlükleri şunlardır *. 
1- Diğer halitometreler H2S benzeri kükürtlü gazlar içindir. Halbuki 
ağız kokusu kükürtlü gazlardan ibaret değildir. Organik ve azotlu gazlar 
da ağız kokusuna katılmaktadır. Halitor bu gazları da tespit eder 
diğerleri bunu yapamaz. 
2- Halitor iki konumda çalışabilir. Ölçüm konumunda yaklaşık 1 
dakikada ölçüm tamamlanır. Bekleme konumunda saniyeler içerisinde 
sıfırlanır. Yeni bir ölçüm yapmaya hazır hale gelir. Kalabalık 
poliklinklerde Halitor ile seri muayene yapmak mümkündür. Diğer 
halitometreler bir hasta için neredeyse yarım saate varan beklemeler 
gerekli olabilir.  
3- Halitor'un panel göstergesi ışıklıdır. Diğer halitometrelerde ekran 
aydınlanması zayıftır, bazılarında hiç yoktur.. 
4- Kullanışlı dizaynı vardır. Diğer halitometrelerde hastadan uzak 
tarafta ölçme borusu yer almaktadır. Cihazın kullanıcı göz seviyesine 
açılandırma özelliği yoktur. Halitor'u bir diş hekimi tasarımladığı için 
hasta başında olabilecek en konforlu dizayna sahiptir ve kullanıcının 
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konumuna göre en uygun göz açılanmasını verilebilecek ayaklar 
düşünülmüştür. 
5- Halitor, olfaktometre (koku algısı eşik değeri ölçen cihaz) olarak da 
kullanılabilmesi için tahliye deliği kontrollu bir şekilde kullanıcının 
insiyatifine bırakılmıştır. Bu tasarım dünyada bir ilktir.  
6- Bütün halitometreler içine salya kaçtığı için bozulur. Halitor'da filitre 
koruması vardır. Kaza ile 5 ml ye kadar salya emilse bile (üreticiye 
yollayıp temizletmek şartı ile) Halitor'a hiç bir zarar vermez. Bu salya 
koruma özelliği dünyada bir ilktir.  
(*Burada sayılan üstünlükler ve Halitor’un özellikleri patent ile kopyalanma ve 
taklitlerine karşı korunmuştur) 
 
Ön panel 
Halitor’un ön paneli, kullanıcıya dost, kolay anlaşılır ve zarif 
tasarlanmıştır. Gereksiz ayrıntı ve detaydan arındırılmıştır. Kafa 
karışıklığını engelleyecek şekilde uygun şekil ve renklerle işaretlenerek 
kullanıcının işi kolaylaştırılmıştır 

 
Şekil 1 1; Halitorun hangi konumda çalıştığını gösteren kırmızı / yeşil 
yanabilen led 
2; Halitor’u ölçme ve temizleme konumuna getiren anahtar, konum düğmesi 
3; Makro ayar düğmesi, virgülün solundaki sayılar içindir 
4; Mikro ayar düğmesi, virgülün sağındaki sayılar içindir 
5; Ağız kokusunu seviyesini gösteren ışıklı ekran  
6; Ağız kokusunun emildiği hava girişi 
 
Arka panel 
Kokulu gaz ölçümü tamamlandığında Halitor, emdiği havayı bu 
delikten dışarı atarak olfaktometre olarak kullanmayı mümkün kılar. 
Açma kapama düğmesi ve topraklı elektrik kablosu soketi arka panelde 
görülmektedir. 
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Şekil 2  
7; Elektrik kablosu soketi 
8; Işıklı açma kapama düğmesi 
9; Ölçüm yapılmış havanın dışarı atıldığı çıkış, olfaktometre çıkışı 
Kokulu gaz ölçümü tamamlandığında Halitor, emdiği havayı bu delikten dışarı 
atarak olfaktometre olarak kullanmayı mümkün kılar. Buraya takılan boru ile 
hava girişine takılan boru ayni özelliklere sahiptir. 
 
 
 
Boru bağlantı adaptörü 

    
Şekil 3 Solda arkada beyaz renkli redüksiyonsuz boru bağlantı adaptörü 
görülmektedir. Ölçme borusu uzatılacağı zaman kullanılır, Halitor 
ambalajının içerisine dahil edilmemiştir. Sağda redüksiyonlu bağlantı 
adaptörü görülmektedir. Pipeti ölçme borusuna bağlar. Halitor ambalajının 
içerisine dahil edilmiştir. Boruları çıkarmak için siyah oklarla işaretlenen 
halkalar kırmızı ok yönünde içeri basılmalıdır.  
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Şekil 4 Ön panelde yer alan hava giriş [6] mekanizması çıkarılmak istenirse 
boru dışarı doğru çekilmemelidir. Siyah renkli halka şeklindeki ağız içeri 
doğru (kırmızı ok yönünde) parmak ile bastırılırken boru diğer parmaklarla 
dışarı doğru çekilerek çıkarılır. Zorlanması durumunda boru giri ş 
mekanizması zarar görebilir. 

BÖLÜM 2 
HAL İTOR’UN KURULMASI  
 
Halitor’un çalı şması için gerekli ortam koşulları 

 Halitor metalik veya cam bir masa üzerine koyulduğu takdirde, 
pompanın gürültüsü artabilir. Plastik, ahşap gibi yumuşak yüzeyler 
veya bir kumaş örtü üzerinde Halitor daha sessiz çalışabilir. 

Radyo veya televizyon veya bilgisayar monitörünün yakınına 
koymayınız. Monitörünüzdeki görüntüyü geçici olarak parazit 
yapabilir. Radyoaktivite yaymaz. 

Islak zemine ve kaygan zemine koymayınız. 
Halitor aşırı kuru havada hassasiyetini kaybeder, aşırı nemli havada 

gereksiz hassasiyet kazanır.  
Ölçüm yapılan odada koku bulunmaması gerekir (Akrilik, asit fenik, 

alkol, akril likiti, parfüm vs) 
Ölçüm yapılan odada toz, duman, kimyasal buhar ve partiküller 

bulunmaması gerekir, sigara içilmemiş / içilmiyor olması istenir. 
Ölçüm yapılan odanın soğuk olması arzu edilir. Klima ve benzeri 

ısıtıcılar kapatılmalıdır. Odanın mümkün olduğunca soğuk olması arzu 
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edilir. Halitor, mümkün olan en soğuk ortamda en doğru ölçümleri 
yapar. 

Ölçüm yapılan odada hava akımı bulunması arzu edilmez. Vantilatör, 
ve fan benzeri cihazları ölçüm sırasında kapatılmalıdır 

Ön ve arka panele ve cihazın kutusunun her hangi bir bölümüne 
organik çözücü temas etmemelidir. Kutunuın panelleri dışındaki diğer 
kısımları sabunlu nemli bez ile silinebilir. 

Halitor’un içerisine su, buhar veya kimyasal madde kaçması 
durumunda elektronik parçalar zarar görebilir. 

 Halitor çarpma, ıslanma, aşırı sıcak, kimyasal buhar ve ezilmelere 
karşı korunmalıdır. 
 
Halitor’un çalı ştırılmaya hazırlanması 

 Halitor’un elektrik kablosu prize yetişmiyorsa uygun uzunlukta  
uzatma kablosuna bağlayabilirsiniz. Cihaz arka paneldeki kırmızı ışıklı 
açma-kapama [7] düğmesinden açılır/kapanır. 

Marketlerden kolaylıkla temin edilebilen (dıştan dışa) çapı 6 mm olan 
pipetlerden temiz bir tanesini boru adaptörünün dar olan ucuna sıkıca 
yerleştirilir.   

Ölçme borusu (dıştan dışa çapı 8 mm et kalınlığı 1.8 mm) Halitor’un 
ölçme girişine [6] sıkıca yerleştirilir. 

Halitor [2] numaralı düğmeden “ölçme” konumuna getirilir ve 
yaklaşık 20-30 dakika beklenir. Bölüm 5 Sa:18 den okumaya devam 
ediniz 
Halitor ile çalışmanın sonlandırılması ve Halitor’un saklanması 

 Halitor’u kapatmadan önce sensorun sıfırlanmasını beklemek 
gerekir. Halitor [2] numaralı düğme ile “temizleme” konumuna 
getirilir. Birkaç dakika boyunca sensorun temizlenmesi beklenir. 
Ekrandaki sayıların sıfıra yaklaşması beklenir/izlenir. Ekrandaki sayılar 
önceden sıfır olduğu durumlarda bile birkaç dakika temizlenme 
beklenmelidir. Böylece, Halitor’un ölçme kabini, pompa ve iç 
borularındaki kokulu gazın uzaklaşması beklenmiş olur. Kokulu gazlar 
Halitor’un içine hapsedilmemiş olur. 

Halitor [8] numaralı düğmeden kapatılır, fişi prizde kalabilir, bu 
konumda elektrik sarfiyatı hiç yoktur. 

Kullanılmış pipet çıkarılıp çöpe atılır 
Ölçme borusunun ve hava çıkış borusunun ucuna tıkaç tıkanır. 
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Halitor uygun büyüklükte bir naylon torbaya konulur. Torbanın ağızı 
büzülmez, sıkıca kapatılmaz, gevşek bırakılır 

Halitor buzdolabına konur ve burada (+4 oC de) saklanır. Bu koşulda 
bekletmek sensorun ömrünü uzatacaktır. 

Kullanılmadan saatler önce buzdolabından ve torbasından 
çıkarılması, ölçme ve hava çıkış borusunun ucundaki pamuğun veya 
tıkaçın çıkarılması gerekir. Oda sıcaklığına kendiliğinden ısınması 
beklenmelidir. Bu süreyi hızlandırmak için cihazı kalorifer radyatörü, 
soba, sıcak hava akımı üzerine koymamak gerekir. Kendiliğinden oda 
sıcaklığına dönmelidir. 

 Halitor ters veya yan çevrilerek saklanabilir. Fakat bu durumda 
kullanılırsa salya filitresi görevini yapamayabilir.  
 
Cihazın konumlandırılması 
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Şekil 5     Halitor’un kullanıcıya en uygun açıda konumlanmasını sağlayan 
ayakları vardır. Kurulduğu masa veya kullanan şahısın göz seviyesine 
uyarlanabilen bir tasarımı vardır. Halitor’u açılandırmak için kol üzerindeki 
siyah düğmeye (sağ ve sol taraftan ayni anda) basılır, böylece Halitor’un 
katlanabilen ayağı serbest kalır. Arzu edilen 5 farklı açıya getirilirerek 
düğmeden parmak çekilir, en uygun göz temasına ayarlanır. Böylece çalışan 
şahıs ve yardımcısının görüş açısı en fazla olacaktır. Bu üstünlük diğer 
halitometrelerde bulunmaz. 
 
Halitor’un çalı şma prensibi 
Halitor çalışmaya başladığında pompa ve fan dönmesi sebebi ile bir 
motor sesi duyulur. Pipet içerisinden emilen hava, ölçme borusundan 
geçer, giriş [6] deliğine girer ve filitre içerisine alınır. Hava burada sıvı 
halde olan suyunu bırakır, nemi değiştirilmez. Bütün halitometreler 
hekimin salyayı yanlışlıkla hastanın ağzından emmesi sebebi ile 
bozulmaktadır. Bu sebeple bu filitre gerekli olmuştur. Halitor’daki hava 
filitresi uygulaması diğer halitometrelerin hiç birisinde bulunmaz. Bu 
bir üstünlüktür. Halitor’un yanlışlıkla salya emilmesi sebebi ile 
bozulma ihtimali tamamen ortadan kaldırılmıştır. Eğer ölçme sırasında 
bireyin salyası (<5 ml) yanlışlıkla emilir ise filitre tarafından tutulacak 
ve Halitor bozulmayacaktır. Böyle bir kaza meydana gelirse Halitor 
üreticiye yollanmalı ve filitrenin temizlenmesi veya değiştirilmesi 
sağlanmalıdır. Aksi halde Halitor filitresi iç duvarında biriken sıvı bir 
süre sonra sensora sızabilir veya biyofilm oluşarak (Aydın M, 2004c) 
koku üretmeye başlayabilir. Salya bakteri yapışmasını artıran en uygun 
ortamı hazırlar (Aydın M, 2004d) 
 Su damlasından arındırılan kokulu hava ölçme kabini içerisinde 
elekrokimyasal sensor üzerine püskürür. Sensordaki elektriksel 
değişimler operasyonel amplifikatörde işlenir ve ekranda gösterilir. 
 Ölçümü tamamlanan kokulu hava pompanın haznesinden 
geçerek çıkış deliğinden [9] tahliye edilir. 
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 Halitor’un iki çalışma konumu vardır. Çalışma konumu ön 
panelde yer alan düğme [2] ile kontrol edilir. 

1- Ölçme konumu. Konum düğmesi yukarı kaldırılır. 
Paneldeki led ışık yeşil renkte yanmaya başlar. Halitor bu 
konumda iken dakikada 450 ml havayı emer, ölçer ve arka 
panelden [9] dışarı atar. Bu sırada ölçme ekranında [5] 
mavi renkli zemin ışığı yanar ve pompanın yavaş 
döndüğünü ifade eden bir ses duyulur. Bütün ölçmeler bu 
konumda yapılır 

2- Temizleme konumu.  Konum düğmesi aşağı indirilir. 
Paneldeki led ışık kırmızı renkte yanmaya başlar. Halitor 
bu konumda iken dakikada 3 L havayı emer arka panelden 
[9] dışarı atar. Bu sırada ölçme ekranında [5] mavi renkli 
zemin ışığı yanar ve hangi sayıları gösterdiği önemsizdir. 
Pompanın daha hızlı döndüğünü ifade eden bir ses duyulur. 
Bu konumda ölçme yapılmaz. Sensorun temizlenmesi 
sağlanır. İki ölçme arasında bekleme süresinin kısalmasına 
yarar. Bu konumdayken bir dakikadan kısa bir süre 
içerisinde ölçme ekranındaki sayıların önce artarak daha 
sonra sıfıra doğru azaldığı görülür. Eğer bu konum 
olmasaydı son ölçülen gaz konsantrasyonuna bağlı olarak 
en az 10 dakika bazen 30 dakika beklemek zorunda 
kalınırdı. Uluslar arası pazarda mevcut olan bir çok 
halitometrede uzun bekleme süresine katlanılmaktadır. 
Halitor’un üstünlüklerinden bir tanesi bu sürenin kısaltılmış 
olmasıdır. Diğer hiçbir halitometrede bu üstünlük yoktur. 

Halitor’un duyarlı oldu ğu gazlar 
Halitor ağız kokusunu oluşturan ve yukarıda anlatılan 3 büyük gaz 
grubunu tespit edebilir. Bu üstünlük mevcut halitometrelerin hiç 
birisinde bulunmaz. 0.1 ppm (100 ppb) den daha  küçük 
konsantrasyonlarda H2S gazını tespit edebilir. Halitor organik gazları 
(toluen dahil), alkol ve amonyak gazını kolayca tespit eder ve ölçer. 
Halitor tek bir gazı diğerinden ayıramaz. Gaz karışımın toplamını ölçer. 
Tek bir gazı ayrı ölçtüğü zannedilen diğer halitometrelerin de aslında 
(çapraz duyarlı olduğu) çok sayıda gazı (yanlışlıkla) ölçtüğü 
bilinmektedir. Halitor’un sensorunun teknik özellikleri şekildedir. 
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Şekil 6      Halitor’un ölçtüğü organik, kükürtlü ve azotlu ağız kokusu 
gazları logaritmik skala üzerinde solda görülmektedir. Aşağıda artan 
sıcaklık ve nem Halitor’u olumsuz etkilemektedir. 
 
Halitor neyi ölçer? 
Halitor, ağız kokusu gazları karışımını ölçer. Tek bir gazı ölçmez. 
Ağızdaki kokuun tamamını toplam olarak ölçer. 
Halitor nemden ve sıcaklıktan etkilenir mi? 
Evet. Odanın hava sıcaklığı artarsa Halitor’un ölçtüğü sayılar normal-
den fazla çıkmaya başlar. Havadaki nem artarsa ayni istenmeyen durum 
ortaya çıkar. Bu sebeple ölçüm yapılacak odanın soğutulması istenir.  
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Halitor’un ölçümünün birimlendirilmesi-kalibrasyon 
Halitorun ölçtüğü sayı, gaz konsantrasyonuna indekslidir. Birimi ppb 
değildir. Ppb ‘yi temsil eden sabit bir katsayıdır. Ağız kokusu gazının 
konsantrasyonu artarsa Halitor’un ekranında ölçtüğü sayı artar. Ağız 
kokusu gaz konsantrasyonu azalırsa Halitor’un ölçtüğü sayı azalır. Arzu 
edilirse bilinen konsantrasyonda H2S gazı Halitor’a koklatılarak 
kalibrasyon yapılması çok kolay ve mümkündür. Fakat ölçülen sayının 
büyüklüğü teşhiste kriter olmayacağı için (Aydın M, 2016), veya 
zamanla kalibrasyon kayacağı için ve ağız kokusu saf bir gaz olmadığı 
için, aşağıda anlatılan yöntemlerle ölçüm yapılması en uygun 
yaklaşımdır. Aşağıdaki ölçme yöntemleri kullanılarak Halitor’un H2S 
gazına kalibre edilmesine ve ppm veya ppb cinsinden 
birimlendirilmesine gerek kalmaması sağlanır. (Aydın M, 2016) Bu 
özellik kullanıcıyı sık kalibrasyon yapma bağımlılığından kurtarır. 
 
Kokulu odada veya parfümlü hastanın muayenesi 
Bu durum hiç arzu edilmez. Ancak mecbur kalındığında şöyle 
davranılmalıdır. Halitor’u kokulu oda veya parfümlü hastanın yanında 
normalden daha uzun sre kadar “ölçme” konumunda bekletiniz. Daha 
sonra ölçümlere bilinen şekilde devam ediniz. Elde edeceğiniz koku 
değerleri gerçek değerlerden farklı olabilir.  
 
Dar zamanda hızlı ölçüm yapmak 
Bu durum hiç arzu edilmez. Mecbur kalınırsa ölçme konumunda 
bekleyebileceğiniz en uzun süre (hiç olmazsa 5-10 dakika) bekletiniz. 
Daha sonra ölçümlere bilinen şekilde devam ediniz. Elde edeceğiniz 
koku değerleri gerçek değerlerden farklı olabilir. 
 
Hastanın salyası cihazın içine kaçtı ne yapılmalıdır? 
Halitor’un salya koruması vardır. 5 ml ye kadar salya kaçmış olması 
durumunda salya filitreye takılır ve sensora ulaşmaz, cihazınız 
bozulmaz. Böyle bir durumda cihazı kapatıp, oda sıcaklığında tutunuz, 
(naylon torba içinde ve buzdolabında değil), en kısa zamanda 
paketleyerek üreticiye yollayınız. Filitrenin değişmesini veya 
temizlenmesini isteyiniz. 
   
Halitor ne kadar süre çalışma konumunda kalabilir. 
Bu konuda bir sınırlama yoktur. Buna rağmen işiniz bitince kapatın.  
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Halitor’un ömrü ne kadardır? 
Halitor’un ömrü sonlu değildir. Fakat içindeki sensorun ömrünün 2 
sene olduğu yazmasına rağmen 6 seneden beri çalışan sensorlar vardır. 
Sensor değiştirilirse cihaz ilk defa kullanılmaya başlanıyor gibi 
resetlenmiş olur.  

Diğer cihazlarda görülen sensorun yaşlanma ve eskime sebebi 
ile yanlış ölçümler yapması problemi Halitor’da görülmez. Sensor 
yaşlandığında bir çok Halitometreler sağırlaşıp zor ve eksik ölçümler 
yaparken Halitor hiçbir sıkıntı göstermez. 

 
Bekleme süresinin yeterli olduğunu nasıl anlarız? 
Ekranda değişerek artan veya azalan sayılar görünüyorsa beklemeye 
devam edilmelidir. Ekrandaki sayılar (kaç olursa olsun) 10-15 saniye 
boyunca 0.1 den fazla değişmediyse ön ısıtma için yeterli beklendi 
demektir. Artık ölçme yapılabilir.  
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BÖLÜM 3  
HAL İTOR İLE KOKU ÖLÇMEK 
 

1- Halitor prize takılır arka paneldeki düğme [8] açılır. Ön 
paneldeki kırmızı/yeşil led [1] yanar ve pompa ile fanın 
çalıştığını ifade eden hafif bir ses duyulur. 

2- Halitor ön panelindeki düğme [2] ölçme konumuna alınır. 
Yaklaşık 20-30 dakika beklenmelidir. Buna ön ısıtma denir. 

Bu bekleme süresi sensorun ısınması (pre-heating) oda 
havasına kendisini uyarlaması içindir. Ölçmede stabili-
zasyonu sağlar. Ölçmenin tekrarlanabilir olmasını 
sağlar. Halitor yarım saatten daha uzun bir süre kapalı 
kalmadıkça böyle bir ön ısıtmaya gerek olmaz. Örneğin 
cihazı bir odadan diğer odaya taşırken geçecek birkaç 
dakikalık süre için yeni götürdüğünüz odada çalışmaya 
hemen başlarsanız ön ısıtma gerekmez. İki muayene 
arasında geçecek 30 dakikalık bir bekleme süresi 
boyunca kapalı kaldığı için Halitor’a yeniden ön ısıtma 
yapmaya gerek olmaz. Veya daha kısa (3-5 dakikalık) 
bir ön ısıtma yeterlidir. İki muayene arasında 1 saat ve 
daha uzun bir süre geçtiyse 20 dakikalık ön ısıtma 
uygundur. 
(Bekleme süresinin yeterli olduğunu nasıl anlarız? Bu 
soru bir önceki sayfada cevaplanmıştır: ekrandaki 
sayıların değişmemeye başlaması yeterlidir) 
 

3- Halitor’un hava girişine [6] ölçme borusu takılır. 
4- Ölçme borusunun ucuna redüksiyonlu boru adaptörü ve pipet 

takılır. Pipet parmakla yuvasına itilerek bastırılmalı ve iyice 
sıkıştırılmalıdır. Hava sızıntısı var iken de ölçüm yapılabilir. 
Sakıncası yoktur (hatta sensorun geç cevap vermesinin arzu 
edildiği durumların çözümüdür) Fakat sızdırmalık temin edilse 
iyi olur. 

5- Ekrandaki sayılar sıfırlanır. 
Mikroayar düğmesi [4] tam orta çizgiye getirilir. 
Makro ayar düğmesi [3] ile ekranda [5] görülen 
sayıların birler ve onlar basamağı sıfır oluncaya kadar 
gezdirilir. Bu düğme virgülden öncek basamakları 
sıfırlamak içindir. Makroayar düğmesi sola 
çevrildiğinde ekrandaki sayılar küçülürken (negatife 
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giderken), sağa çevrildiğinde sayılar pozitif yönde 
büyüyecektir. Ekranda sıfır göründüğünde durulur. 
Şimdi ekranda 00.x şeklinde bir ekran görüntüsü elde 
edilmiştir. (X, herhangi sayıdır.) Mikroayar düğmesi 
[4] ile ekrandaki [5] ondalık (virgülden sonraki sayı) 
hanesi sıfıra getirilir. Bu düğme daha ince ayar 
yapabilmek içindir. Ekranda “00.0” sayıları 
göründüğünde mikro ayar vidası bu şekilde bırakılır. 
Stabilizasyonun sağlandığından emin olmak için kısa 
bir süre (15-20 saniye) boyunca bu konumda beklenir 
ve bu sayıların stabil olarak kalabildiği doğrulanır. 
Eğer 0.1 hanesinde stabilizasyon sağlandıysa artık 
ölçme yapılabilir. 

6- Pipet ağzın içerisine uygun şekilde konumlandırılır. Ağızdan 
emdiği gaz cihazın içindeki sensorlara ulaştığında ekrandaki 
sayıların yükselmeye başladığı görülür. Ekran üzerindeki 
sayılar kısmen hareketsiz kalıncaya kadar beklenir. Okunan 
değer not edilir. Ölçme bitirilir. Bu süre 1 dakika civarındadır. 
Okuma sırasında ekranda görünen sayı sabitlendiği zaman daha 
uzun beklemenin gereği yoktur. 

Ekranda okunan sayılar önce hızlı bir artış ile tırmanır 
sonra yavaşlar ve hızı kesilir, yavaşça artan bir 
döneme girer. (plato dönemi) İşte bu sırada okunan 
değer hekimin aradığı değerdir. Eğer daha beklenirse, 
organik gaz kümülasyonu sebebi ile çok yavaş da olsa 
sayıların asla durmayacağı ve sürekli tırmanışta 
olduğu görülür. Ölçüm yapılan koku kaynağında 
organik gaz bulunmuyorsa veya konsantrasyonu düşük 
ise böyle bir tırmanış olmayacaktır. Plato başlangıç 
değeri esas kabul edilir. Yani sayıların hızlı artışının 
sona erdiği, yavaş artışın başladığı sayı, hastanın ağız 
kokusu değeridir. 

7- Ölçme bittiğinde Halitor’un ön panelindeki düğme [2] 
temizleme konumuna alınır. Halitorun pompası hızlanır ve 
pompanın hızlı çalıştığının sesi dışardan işitilir. Halitor çok 
kısa bir sürede sıfıra döner. Yeni bir ölçüm için hazır olur.  

Bu safhada beklenemiyorsa, Halitor’un ekranında 
mevcut değerler makro ve mikro ayar düğmeleri ile 
sıfırlanıp yeniden ölçüm yapılabilir. Fakat böyle 
yapılması önerilmez.. 
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BÖLÜM 4  
HAL İTOR İLE ÖLÇÜM TEKN İKLER İ 
1- Halitor ile statik ağız kokusunu ölçmek 

 
Şekil 7 Statik ağız kokusu ölçümünde hastanın aldığı pozisyon 
görülmektedir. Dudaklar kapalı kalmalıdır. Bu fotoğra parmağın 
bulunduğu yeri açıkça gösterebilmek için dudakların hafifçe aralık durması 
istenmiştir . 

 
Birey burnundan düzenli nefes alıp verirken, sol elini sol azılar grubu 
dişleri arasında hafifçe ısırır gibi tutar, böylece kesici dişler arasında bir 
boşluk oluşur. Ölçüm yapan şahıs, pipeti bu boşluktan dil sırtına doğru 
sokar. Halitor ile okuma yapılır. Bu ölçme konumu sosyal yaşantısında 
bireyin etrafına ağız kokusu yaydığı fiziksel duruş ile fevkalade 
uyumludur. 

Bireyin dilini hareket ettirmemesi ve pipetin ucundeki deliği 
diliyle tıkamaması istenir. Bu aşamada ölçüm yapan şahıs, sürekli 
olarak emme borusunun içerisine salya emilip emilmediğini 
yoklamalıdır. Emme borusunun şefaf seçilmesinin sebebi budur. 
(Ölçme borusu içini göstermiyor olsaydı emilen salya asla fark 
edilmeyecekti). Bireyin yanlışlıkla salyasını emilmesi arzu edilen bir 
durum değildir. Bu durum erken fark edilirse, salya henüz Halitor’un 
içerisine girmeye fırsat bulamadan farkına varıldıysa, ölçme durdurulur, 
ölçme borusu cihazın ölçme deliğinden [6] çıkarılır ve musluk altında 
borunun içi yıkanarak kuruması beklenir veya hava spreyi ile 
kurutularak salyadan arındırılır ve tekrar kullanılır 

Eğer salyanın emildiği geç fark edilirse, salya Halitor’un içine 
girdiyse Halitor’un filitre koruıması sebebi ile cihaz bozulmayacaktır 
fakat temizlenmesi istemi ile üreticiye yollanması gerekir. Bu aşamada 
salyanın filitreden sızmaması için cihaz yan/ters çevrilmemelidir, 
çalıştırılmamalıdır.  
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Halitor ile statik ağız kokusu ölçmenin akış diyagramı 
1- konum düğmesi [2] ölçme konumuna getirilir 
2- makro düğme [3] ile ekrandaki değerin tam sayı kısmı sıfır yapılır 
3- mikro düğme [4] ile ekrandaki değerin ondalik sayı kısmı sıfır yapılır 
4- pipet resimdeki gibi ve tarif edildiği şartlarda ağıza sokulur (Şekil 7) 
5- sayıların yükselmesi yavaşladığında ekrandakideğer not edilir 
6- pipet ağızdan çıkarılır konum düğmesi [2] bekleme konumuna 
getirilir 
 
2- Halitor ile ağız kokusu üretme kapasitesini (artırılmış ağız 
kokusunu) ölçmek 
Halitogen solüsyonu 30 saniye boyunca ağızda bekletilir. 
Tükürüldükten 3 dakika sonrasına kadar ağız kapalı beklenir. Bu 
durumda ağızda bulunan bakteriler Halitogen içerisinde bulunan 
proteinleri kükürtlü gazlara (H2S) ayrıştırır ve ağızda çirkin bir koku 
oluşması gerekir. Statik ağız kokusu ölçümü başlığında anlatıldığı 
şekilde ölçüm yapılır. Artırılmış ağız kokusu statik ağız kokusunun 
yaklaşık olarak 7-10 katı kadar yükselebilir. Bu çok mormaldir. 10 
katından fazla yükseliyorsa Tip 1 ağız kokusu bulunduğunu düşünmek 
gerekir.. 
Halitogen solüsyonu: L-Cysteine (#1.02839.0100 Merck) isimli maddenin 20 mMol 
(2.43 g/L) sudaki solüsyonudur. Halitor’un orijinal paketi içerisinde naylon torba 
içerisinde kullanıcıya verilir. Bitince kullanıcı tarafından piyasadan temin edilir. 
Halitor ile ağız kokusu üretme kapasitesi ölçmenin akış diyagramı 
1- Halitor ile statik ağız kokusu ölçülür ve not edilir.  
2- Hiç beklemeden halitogen ile 30 saniye gargara yaptırılır 
3- Üç dakika ağız kapalı beklenir 
4- konum düğmesi [2] ölçme konumuna getirilir 
5- makro düğme [3] ile ekrandaki değerin tam sayı kısmı sıfır yapılır 
6- mikro düğme [4] ile ekrandaki değerin ondalik sayı kısmı sıfır yapılır 
7- pipet resimdeki gibi ve tarif edildiği şartlarda ağıza sokulur (Şekil 7) 
8- sayıların yükselmesi yavaşladığında ekrandakideğer not edilir 
9- pipet ağızdan çıkarılır konum düğmesi [2] bekleme konumuna 
getirilir 
10- Elde edilen değer Şekil 8 deki gibi değerlendirilir. 
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Şekil 8 Artırılmış ağız kokusu statik ağız kokusundan 7-10 kat yüksek ise ağız 
kokusu üretim kapasitesi yüksek demektir. Bu durumda Tip 1 ağız kokusu 
lehine düşünmek gerekir. 
 
3. Halitor ile bastırılmış ağız kokusunu ölçmek 
Halitosit solüsyonu 30 saniye ağızda bekletilir, tükürülür beklemeksizin 
statik ağız kokusu ölçümü başlığında anlatıldığı şekilde ölçüm yapılır. 
Eğer hastanın yakınması Tip 1 ağız kokusundan ise (ki %90 dan fazla 
vakada Tip 1 dir) ağız kokusunun birden bire ilk ölçülen statik ağız 
kokusu değerine veya onun altına indiği görülür. 
Halitosit solüsyonu: ZnCl2 (#1.08815.1000) isimli maddenin 6 mMol (0.81 g/L) 
sudaki solüsyonudur. Halitor’un orijinal paketi içerisinde kullanıcıya verilir. Bitince 
kullanıcı tarafından piyasadan temin edilir veya eczanelerimizde bulunan PharmolZn 
isimli gargara halitosit solüsyonu yerine kullanılabilir. Bu kompozisyonda başka bir 
ürün eczanelerimizde bulunmamaktadır (Aydın M, 2007) 
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4- Halitor ile hava yolu (burun) kokusunu ölçmek 

 
 

 
Şekil 9 Nebülizatör maskesinin çıkışına pipetin sokulduğu üstteki resimde 
görülmeketdir. Altta ise buruna sokulan oksijen kanülü ile buruna 
(havayoluna) erişilmiştir. Her iki metod ile borunun ucu Halitor’un ölçme 
borusuna iritbatlandırılır. Yukarıda anlatılan şekilde Halitor ile ölçüm yapılır. 
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Şekil 10 Kolayca modifiye edilebilen bir ambu, nefes ve ağız kokusu 
ölçümünde kullanılabilir. 
 
 
Arzu edilirse bir ambu cihazı modifiye edilerek hava giriş çıkış 
kapakları tersine çevrilerek resimdeki hava trafiği sağlanabilir ve 
havayolu koku ölçümlerinde kullanılabilir. Bu düzenekte hasta nerden 
nefes alırsa alsın (ister burundan, ister ağızdan) hava tek bir delikten 
girer. Nereden hava verirse versin (ister burundan, ister ağızdan) hava 
tek bir delikten çıkar. Bu metod ile ölçüm sırasında bireye 4 manevra 
teklif edilebilir: 
 

- ağızdan nefes al, burundan ver (Tip 1+2+4 ağız kokuları) 
- ağızdan nefes al ağızdan ver (Tip 1+4 ağız kokuları) 
- burundan nefes al burundan ver (Tip 2+4 ağız kokuları) 
- burundan nefes al ağızdan ver (Tip 1+2+4 ağız kokuları) 

 
 Tonsil, sinüs, farinks gibi hava yolu üzerinde yer alan organlar 
infeksiyon ve inflamasyonu oldukça duyarlıdır (Ferguson M,2014) Bu 
manevralardan hangisini uygulattıracağına hekim karar verir. Bu 
manevraların hepsinde soluk ambunun haznesinde birikir. Pipet bu 
hazneye sokulmalıdır. Pipet Halitor’un ölçme borusuna irtibatlandırılır 
ve yukarıda anlatıldığı şekilde ölçüm yapılır. Bu dört manevradan elde 
edilen sayılardan hangisinin diğerinden büyük olduğuna bakılarak koku 
kaynağı tahmin edilebilir.  
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Halitor ile hava yolu kokusu ölçmenin akış diyagramı 
1- konum düğmesi [2] ölçme konumuna getirilir 
2- makro düğme [3] ile ekrandaki değerin tam sayı kısmı sıfır yapılır 
3- mikro düğme [4] ile ekrandaki değerin ondalik sayı kısmı sıfır yapılır 
4- pipet Şekil 9 veya 10 daki gibi ve orada tarif edildiği şartlarda 
nebülizatör, maske, oksijen kanül ucu veya modifiye edilmiş ambu 
içerisine sokulur. Tarif edilen solunum manevraları yaptırılır. 
5- sayıların yükselmesi yavaşladığında ekrandaki değer not edilir 
6- pipet ağızdan çıkarılır konum düğmesi [2] bekleme konumuna 
getirilir 
 
5- Halitor ile nefes kokusu ölçmek 
 

 
Şekil 11 Tip 4 ağız kokusu (nefes kokusu) ölçümü için balondan faydalanmak 
gerekir. 
Nefes kokusu Tip 4 ağız kokusudur. Ağız kokusundan ayırılması 
şarttır. Aşağıda anlatılan yöntem ile okunan koku değerleri 
ağızdan okunan değerler ile karşılaştırılmak sureti ile Tip 4 ağız 
kokusu açığa çıkarılabilir. 
Ağızdan gelen gazlar balona girmesin diye ağız yıkanır. Ağızdan derin 
bir nefes alınır. (burundan değil). Nefes tutulur, mümkün olduğu kadar 
uzun beklenir. Bu sırada kan gazları akciğer alveollerine dolar. Birey 
sert bir şekilde beklettiği nefesin yarısını dışarı üfler ve akciğerindeki 
havanın ilk yarısını dışarı atar. Beklemeksizin akciğerinde kalan 
havanın ikinci yarısını balona doldurur. Halitor’un pipeti bu balona 
sokulur ve yukarıda anlatılan şekilde ölçüm yapılır.  
Halitor ile nefes kokusu ölçmek 
1- konum düğmesi [2] ölçme konumuna getirilir 
2- makro düğme [3] ile ekrandaki değerin tam sayı kısmı sıfır yapılır 
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3- mikro düğme [4] ile ekrandaki değerin ondalik sayı kısmı sıfır yapılır 
4- pipet Şekil 12 deki gibi şişirilmi ş balonun içerisine sokulur  
5- sayıların yükselmesi yavaşladığında ekrandaki değer not edilir 
6- pipet ağızdan çıkarılır konum düğmesi [2] bekleme konumuna 
getirilir 
 

 
Şekil 12 Hastanın şişrdiği balona hızlı bir hareket ile pipet daldırılır ve 
balonun hava kaçırırak sönmesinşi engellemek için balon 1-2 tur kendi 
etrafında döndürülür. 
 
 
 
 
Halitor ile ağız kokusu dışındaki kokuların ölçümleri yapmak 
Halitor’un pipeti nereye tutulursa oranın kokusunu ölçer. Kasık, ter, 
ayak, mutfak, lağım, bozuk sebze, egsoz, bozuk et, turşu, vesaire... 
Halitor’un nerelerde kullanabileceği kullanan şahısın hayal gücü ile 
sınırlıdır. 
 Buzdolabında bozuk meyve var mı diye aramak, balığın 
bozulup bozulmadığını, birisinin alkol alıp almadığını, kokuyu ölçerek 
ve önceki değerler ile karşılaştırarak anlamak mümkündür. 
 Ağız dışındaki koku kaynakları ölçüleceği zaman 
hatırlanmalıdır ki çok çok yüksek sayılara ulaşmak, çok keskin kokuları 
Halitor’a koklatmak sensoruna zarar verebilir. Bilhassa silisyum içeren 
maddeleri Halitor’a koklatmaktan kaçınınız. (Silikonlu yapıştırıcı gibi)  
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BÖLÜM 5  
HAL İTOR’U OLFAKTOMETRE OLARAK KULLANMAK  
 Bir kokuyu kontrollu bir şekilde ölçerek insan burnuna 
gönderen ve kişinin koku alma hassasiyetini tespit etmeye yarayan 
cihazlara olfaktometre ismi verilir. Halitor hem bir halitometredir hem 
de bir olfaktometredir. 

Halitor emdiği havayı tek bir delikten dışarı bıraktığı için 
olfaktometre olarak kullanılabilir. Bu özellik diğer halitomtrelerde 
bulunmaz. Bir ilktir. Konsantrasyonu bilinmesine gerek olmayan bir 
koku vana üzerinden Halitor’a koklattırılır ve tahliye edilen çıkış 
deliğindeki[9] hava bireyin burnuna verilirse koku alma eşik değerini, 
(anozmi, hipozmi gibi koku alma kayıplarını da) tespit etmek 
mümkündür. 
 Halitor’un hava çıkışına [9] uygun çapta bir plastik boru 
takınız. Buraya takılan boru ile hava girişine takılan boru ayni 
özelliklere sahiptir. Borunun ucuna oksijen kanülü takınız. Oksijen 
kanülünü hastanın burnuna tutturunuz. Halitor’u çalıştırınız, ölçme 
konumuna getiriniz. Şimdi Halitor, ön paneldeki hava emme 
kanalından [6] emdiği havayı hastanın burnundaki oksijen kanülüne 
vermektedir. Dolayısıyla Halitor’a koklatılan her kokulu gaz önce 
Halitor tarafından ölçülmekte ve daha sonra hastanın koklaması için 
buruna gönderilmektedir. Bu sistemde çalışan koku ölçen cihazlara 
olfaktometre adı verilir. 
 Hastaya ağzını kapatarak burnundan düzenli ve sakince nefes 
almasını söyleyiniz, yüzünü cihaza doğru çevirmemesini, cihaza 
bakmamasını, o sırada Halitor’a her hangi bir kokulu madde 
uygulandığını gözleri ile takip etmeye çalışmamasını söyleyiniz. 
Halitor olfaktometrik muayene sırasında hastanın başının arkasında 
yani görüş alanının dışında bulunmaldır. Çünkü hasta kokunun 
uygulandığını görürse koku beklentisi gelişir ve koku algısı değişebilir. 

Bu pozisyonda iken Halitor’a bilinen bir kokulu gaz 
uygulayınız. Örneğin içerisinde alkol bulunan bir şişenin kapağını 
açarak, pipeti şişenin ağızına yaklaştırınız (dikkat: pipeti alkolun içine 
sokmayınız). Halitorun alkol buharını algılayarak ekranındaki sayıların 
yükselmeye başladığını göreceksiniz. Halitor alkol seviyesini tespit 
edecektir, hastanın kokuyu duyduğunu söylediği sırada ekranda 
görünen değer, hastanın kokulu gaza karşı olan duyarlılığına 
indekslidir. 

Bir balon içerisine (FeS+HCl ilave ederek) H2S gazı oluşturup 
Halitor üzerinden geçirerek hastaya koklatırsanız, hastanın ağız kokusu 
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gazı olan H2S’e olan duyarlılığını tespit etmiş olursunuz. Gerçek (Tip 
1) ağız kokusu hastaları H2S gazını duymayacaklar veya diğerlerinden 
daha geç duyacaklardır. Bu durum bize bu hastanın ağız kokusu (H2S) 
ürettiğini yani Tip 1 ağız kokusu hastası olduğunu ifade eder. 

Balon içerisine nişadır (NH4Cl) ve NaOH ilavesi ile amonyak 
gazı elde edebilirsiniz. Balon içerisinde elde debileceğiniz aromatik gaz 
çeşitlili ği hayal gücünüz ve kimya bilginiz ile sınırlıdır. 

Böylece halitometrenizi olfaktometre olarak kullanmış 
olacaksınız. Bu özellik dünyada ilktir. 

Olfaktometre olarak kullanımın bir başka faydası anozmik 
vakaları koku özelinde kıyaslamaktır. Örneğin bir hasta H2S gazını 
duymuyor ama amonyak gazını duyuyor olabilir. Vesaire. 
 
Halitoru olfaktometre olarak kullanmanın akı ş diyagramı 
1- Olfaktometre hava çıkışına [9] boru bağlanır ve oksijen kanülü ile 
buruna irtibatlandırılır (Şekil 9) 
2- konum düğmesi [2] ölçme konumuna getirilir 
3- makro düğme [3] ile ekrandaki değerin tam sayı kısmı sıfır yapılır 
4- mikro düğme [4] ile ekrandaki değerin ondalik sayı kısmı sıfır yapılır 
5- Konsantrasyonu ayarlanabilen bir vana üzerinden bilinen bir kokulu 
gaz kaynağına pipet sokulur. Bu durumda kokulu gaz Halitor’un 
içinden geçerek buruna gönderilmektedir. 
6- Ekranda okunan değer sabitleninceye veya değişimlerin pek az 
olması beklenir 
7- Hasta ağzı kapalı ve sırtı dönük iken koku duyup duymadığını rapor 
ederek bekletilir 
8- Vana biraz açılır. 
9- Hasta koku duymadıysa 6 numaralı maddeye dönülür 
10- Hasta koku duydum diyorsa ekrandaki değer diğer kokular ile 
karşılaştırmak yapmak üzere not edilir. (Dikkat: bu sayı eşik değeri 
ppm olarak yorumlanmaz) 
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Halitometreler 3 sebeple kullanılır:  
1- Ağız kokusunu vakalar arasında karşılaştırmak 
2- Bir vakada farklı dönemlerde ağız kokusunu 

karşılaştırmak 
3- İstatistiksel izleme yapmak 

 
 Sadece halitometrik ölçüme bakarak ağızkokusu var/yok 
bilinemez. Hem bireyin kendisi hem de sosyal çevresi bireyde en 
az 2 ay devam eden çirkin koku tespit edemiyor ise halitometre 
ile yapılan gaz ölçümü patolojik olduğu düşünülen seviyenin 
üzerinde olsa bile ağız kokusu yoktur. 
 Bireyin kendisi veya çevresi ağız kokusundan rahatsız 
oluyorsa, halitometre sıfır gösterse bile ağız kokusu vardır. Ki 
böyle vakalar nadir değildir. 
 

 
 
 
 
 


