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HEMŞİRELİKTE 

PARENTERAL 

UYGULAMALAR 
Atasam Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 

Gülendam EKER 
 

 

1. AMPUL VE FLAKON BİÇİMİNDEKİ İLAÇLARIN 

HAZIRLANMASI 

 
➢ Enjeksiyon yolu ile ilaçların verilmesinin avantajları; 

 

• Verilecek ilaçtan çabuk etki elde etmek, 

• Ağızdan alınamayan ilaçları uygulamak, 

• Ağızdan ilaç alamayan hastaların ilaçlarını vermek, 

• Lokal anestezi etkisi yaratmak, 

• Midede bozulan veya oral yolla etkilemeyen ilaçları 

vermek amacıyla tercih edilir. 

 
➢ Parenteral yolla yapılan tedavinin dezavantajları da vardır, bunlar; 

 
• Enfeksiyon riski, 

• Toksik ve allerjik reaksiyonların/ anafilaktik 

reaksiyonların diğer yollara oranla çok daha sık gelişmesi 

• Uygulama yerine iğne batırmayı ve asepsiyi gerektirmesi, 

• Psikolojik strese neden olabilmesi, 

• Hastanın çoğu zaman kendi kendine enjeksiyon 

yapamaması nedeniyle enjeksiyonu yapacak birinin 

yardımına gereksinim duyması, 

• Ağrılı ve kullanılan farmasötik şekillerin pahalı olması, 

• Hatalı uygulama sonucu damar ya da doku 

zedelenmesine, doku içi yerine yanlışlıkla damar içine 

ilaç verilmesine yol açabilmesidir. 

 

Enjeksiyonda kullanılan çeşitli enjektör ve iğneler vardır. Bunlar kullanılacak ilaçların 

uygulanacağı doku ve ilaçların dozuna göre özel olarak hazırlanmıştır. Uygulamada hangi 

enjektörün ve iğnenin yapılacak enjeksiyona daha uygun olduğuna karar vermek önemlidir 

 

                        Pamuk, enjeksiyon yapılacak bölgenin temizliği için gereklidir. Antiseptik 

solüsyonlu pamuk,                       deri antisepsisinde ve iğnenin dokudan çıkarılmasında 

kullanılmak üzere iki adet hazırlanmalıdır. Antiseptik solüsyonlardan alkol veya antiseptik 

solüsyon, enjeksiyon yapılacak bölgenin antisepsisini sağlamak için kullanılmalıdır. Pamuğa 

dökülen antiseptik solüsyon, yeterli olmalı; az ya da çok olmamalıdır. 
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1.1 Enjektörler ve İğneler 

Enjektör, plastikten yapılmış, tek kullanımlık malzemelerdir. Hazne, ajutaj ve piston 

denilen parçalardan oluşur. 

 

Hazne enjektöre ilacın çekildiği yerdir. Haznenin uç kısmına ajutaj denir. Buraya iğne 

takılır. Piston, haznenin içinde bulunan ilacı çekmeye ve vermeye yarayan hareketli kısımdır. 

Steril paket içerisinde, çoğunlukla iğne ile birlikte bulunmaktadır. Paket üzerinde üretim ve 

son kullanma tarihleri belirtilmektedir. Enjektörler değişik boyutlarda üretilmektedir. 1 ila 50 

ml’ye kadar değişen hacimlerde enjektörler bulunur. Kullanılacak enjektörün boyutu 

uygulanacak ilacın miktarı ve uygulama amacına göre belirlenir. 

Resim 1.1: Enjektörler ve bölümleri 

 
İğneler; farklı uzunlukta ve kalınlıkta paslanmaz metalden üretilmiş, tek kullanımlık 

steril paket içerisinde enjektörle birlikte ya da tek bulunur. Paket üzerinde üretim ve son 

kullanma tarihi belirtilmektedir. Her iğnenin üç özelliği vardır. Bunlar iğne ucunun sivriliği, 

iğne uzunluğu ve iğnenin iç çapıdır. İğne uzunluğu uygulama yoluna göre, iğne kalınlığıysa 

hem uygulama yoluna hem de hastanın durumuna göre (bebek, yetişkin, kaşektik veya obez 

hasta) değişir. İğne kalınlığı numarayla belirtilmektedir. İğnelerin boyutları günümüzde 

genellikle (pratik olarak) ajutajlarının rengine göre ayrılmaktadır. Sarı renkli kalın, yeşil 

renkli orta ve turuncu renkli olanlar daha küçük çap ve uzunluğa sahiptir. Çocuklar ve zayıf 

yetişkinler için kısa iğneler tercih edilmelidir. Numara küçüldükçe kalınlık artmaktadır. 
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Resim 1.2: Farklı kalınlıkta iğne çeşitleri ve iğnenin bölümleri 

 

1.1.1. Güvenli Enjektör 

 
Güvenli enjektör, iğneyi koruma özelliği olan enjektördür. Enjektörün tekrar kullanımı 

ve iğne batması yaralanmaları, milyonlarca insanda enfeksiyon riskine neden olmaktadır. 

 

İğneyi koruma özelliği olmayan enjektör, kullanım sonrası sağlık çalışanlarını, 

etkileşimde bulundukları kişileri yaralayabilir ve enfekte edebilir. Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO); sağlık çalışanlarının iğne ve kesici alet yaralanmalarına maruz kaldığını, 

dünya genelinde her 30 saniyede bir iğne batma kazasının yaşandığını ve bunun sonucunda 

sağlık çalışanlarının kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlara maruz kaldığını, bu yüzden 

ölümlerin görüldüğünü bildirmektedir. Kullanılmış ve kontamine enjektör 20’den fazla virüs 

içerebilir. Sağlık personeli ve tıbbi atıklarla ilgilenen çalışanlar; HIV/AIDS, hepatit, sifiliz, 

sıtma, tüberküloz, herpes, kırım kongo kanamalı ateşi gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklara 

maruz kalma riskiyle karşı karşıyadırlar. Dünyada büyük bir toplum sağlığı tehdidi olan bu 

durum; emniyetli, kullanıldıktan sonra iğneyi geri içine alan (retractable) güvenli enjektörle 

önlenebilir. Güvenli enjektörün fiziksel olarak yeniden kullanımını önlemek için iğneyi 

kilitleme mekanizması vardır. Çeşitli tasarımlarda üretilen güvenli enjektörler, artık 

ülkemizde de kullanılmaktadır. 

 

1.1.1.1. İğnesi Kaybolan (Vanishpoint) Enjektör 

 

İğne, enjeksiyon işleminin sonunda ve kas içindeyken, pistonun sonuna kadar 

bastırılmasıyla yaylı mekanizması sayesinde, enjektörün içine otomatik olarak çekilir. 

Enjektörün güvenli geri çekme mekanizması, piston içindedir ve tek elle kullanılabilir. Bu, 

kontaminasyon riskini azaltır ve iğne batmasına bağlı yaralanma riskini sıfıra indirir. İğne 

enjektörde sabittir, değiştirilemez. Bu durum kapalı sistem sağlar, sızıntı veya 

kontaminasyonu önler ve gereksiz iğne değişimlerini engeller. Enjeksiyon sonrasında iğne, 

silindir şeklindeki piston içine, piston da hazne içine hapsolduğundan ve geri 

çıkartılamadığından atık alanında da güvenliği sağlar. Tıbbi atık kutularında daha az yer 

kaplayarak tıbbi atık maliyetini azaltır. 
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1.1.1.2. Pistonu Döndürülen (Rotate) Enjektör 

 

Enjeksiyon işlemi bittikten sonra piston, tıklama sesi duyuluncaya kadar saat yönünde, 

yaklaşık 30º döndürülüp geriye çekilir. Bu esnada iğne, hazne içine girer. Piston ileri doğru 

bastırılınca iğne, hazne içinde bükülmüş olarak kalır. 

 

Resim 1.3: Pistonu döndürülen enjektör 

 
1.1.1.3. Pistonu Kırılan Enjektör 

 

İğne, enjeksiyon işleminin sonunda ve kas içindeyken pistona tam bastırılıp tıklama 

sesi duyulunca hastadan çıkarılır. Tıklama sesi, emniyet mekanizmasının başlangıcıdır. 

Piston, sonuna kadar geri çekilir ve kırılır (bastır, çek, kır / push pull snap). İğnenin  

koruyucu kapağı da ajutaja tersinden takılır. Piston geri çekilirken iğne, haznenin içine girer 

ve pistonun kırılan parçası hazneyi kilitler. İğne sabit olmayıp gerektiğinde değiştirilebilir. 

Enjektörün emniyet mekanizmasını zamanından önce aktif hale getirmemek için ilaç 

çekilmeden önce piston, sonuna kadar itilmemelidir. 

 

Resim 1.4: Pistonu kırılan enjektör 
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1.1.1.4. Klipsli (Surguard) Enjektör 

İğne köküne yerleştirilmiş kilit vardır. Güvenlik kalkanı da denilen kilitleme 

mekanizması üzerine tıklama sesi duyuluncaya kadar bastırılır. Tek elle uygulanabilir. 

Enjektörle birlikte ya da tek iğne paketlenmiş halde bulunur. 

Resim 1.5: Klipsli enjektör 

 

1.2. Ampulden İlaç Çekme 

Ampul, içerisinde tek dozluk sıvı ilaç bulunan baş, boyun ve gövde olmak üzere üç 

kısımdan oluşan küçük cam şişedir. Baş kısmı üstte kapak vazifesi görür. Boyun kısmı 

ampulün kırılarak açıldığı bölümdür. Ampulün boyun kısmında, kolayca kırılmayı sağlayan 

renkli bir nokta veya halka bulunur. Boyun kısmı, keskiyle inceltilerek de kırılabilir; 

boynunda işaret olan ampuller, işaretli yerden keski kullanılmadan da kırılır. Gövde 

kısmındaysa ilaç bulunur. Ampulde, 0.5-10 ml arasında değişen miktarda ilaç bulunabilir. 

Resim 1.6: Ampul ve bölümleri 

 

1.3. Flakondan İlaç Çekme 

İçinde tek dozluk toz ilaç olan küçük cam şişelere flakon denir. Şişe ağzı kauçuk 

tıpayla kapatılmış üzeri metal ya da plastikle kaplanmıştır. Metal ya da plastik kapak kolayca 
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açılabilir. Flakon içindeki toz ilaç, yanında bulunan ampul içindeki uygun çözücü sıvıyla 

sulandırılır. Ampulün içindeki çözücü sıvı, toz ilacın özelliğine göre değişse de genellikle 

steril distile sudur. Bazı ilaçlar, emilim esnasında ağrıya neden olabileceğinden lidokain 

içeren çözücü sıvı ile sulandırılır. İlaç, lidokain içeren sıvı ile sulandırılmışsa mutlaka İM yol 

ile hastaya uygulanmalıdır. 
 

Resim 1.7: Flakonun bölümleri 

 
Flakon halinde bulunan ilaçlar, mutlaka ampul içerisinde bulunan sulandırıcısıyla 

birlikte satılır. Flakon üzerinde; ilacın adı, etken maddesi, dozu, miktarı ve son kullanma 

tarihi bulunmalıdır. Uygulama öncesi bu bilgiler mutlaka kontrol edilmelidir. 

 

Flakon biçimindeki ilaçlar, uygulama öncesi sulandırılarak sıvı hale getirilir. Bu  

ilaçlar sulandırıldıktan sonra kısa süre içinde kullanılmalı ya da prospektüsünde belirtilen 

şartlarda, belirtilen süre kadar saklanmalıdır. 

 

1.4. Ampul ve Flakon Formdaki İlaçları Hazırlama 

Uygulamanın amacı, ampul ve flakon formundaki ilaçları doğru/uygun teknikle 

hazırlamaktır. 

 

➢ Malzemeler 

 

• İlaç kartı 

• Ampul ya da flakon ve sulandırıcı ampul 

• %10 povidon iyod/ alkol 

• Steril gaz bezi 

• Uygulanacak ilaca uygun enjektör 

• Yedek iğne ucu 

• İlaç tepsisi 

• Testere 
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• Kese kâğıdı 

Ampul ve flakon formdaki ilaçları hazırlama tekniği 

 
Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

➢ Ampulden enjektöre ilaç çekme; 

➢ İlaçlar tedavi odasında veya hemşire 
bankosunda aseptik teknikle hazırlanır. 

➢ Kontaminasyonu önlemek 

➢ Eller yıkanır, kurulanır, eldiven giyilir. 

➢ İlacın hazırlığında steril bir kullanımlık 

enjektör kullanılır. 
➢ İlaç miktarına uygun enjektör seçilir. 

➢ Uygulanacak doğru dozun bir seferde 

verilmesini sağlamak 

➢ İlaç istek formundan ilaç kontrol edilir. 

İlacın adı, zamanı, uygulanacak doz, ilacı 

son kullanma tarihi, önceden 

hazırlanmışsa hazırlanma tarihi ve saati 
kontrol edilir. 

➢ Doğru ilacın uygulanmasını sağlamak 

➢ Enjektörün son kullanma tarihi kontrol 

edilir. Enjektörün sterilitesini bozmadan 

paket piston tarafından açılır. 

➢ Kontaminasyonu önlemek 
 

 

➢ Enjektöre iğne ucu takılır. ➢ Kontaminasyonu önlemek için iğne 

kapağının kapalı olmasını sağlamak 
 

 

➢ Ampul gövdesinden tutulur, göz hizasına 

getirilerek ilacın tamamının gövdede 

olup olmadığı kontrol edilir. 

➢ İlacın bir bölümü, baş kısmındaysa 

parmaklarla birkaç fiske vurularak ilacın 
tamamının gövdeye inmesi sağlanır. 

➢ Doz kaybını önlemek 

➢ Ampulün renkli noktası kendinize doğru ➢ Cam kırıklarının sıçramasını önlemek 
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çevrilir ve ampul kendinizden uzakta 

tutulur. 

 

 

➢ Ampul; bir el gövdede, diğer el baş 

kısmında ve başparmaklar kendinizden 

tarafta olacak şekilde tutulur. 

➢ Ampulün boyun kısmıyla işaret parmak 

arasına alkollü pamuk yerleştirilir. 

➢ Ampulü iyi kavrayarak kolayca ve eli 

yaralamadan kırılmasını sağlamak 
 

 

➢ Başparmakla, geriye doğru (hızla) 

bastırılarak boyundan kırılır. 

➢ Kırılma esnasında, cam parçaları 

ampulün içine girmişse o ampul 

kullanılmaz, atılır ve başka bir ampulle 

aynı işlemler tekrarlanır. 

➢ İlaç kontaminasyonunu önlemek 
 

 

➢ Enjektör, aktif ele alınır. Diğer elle, 
iğnenin ucundaki kılıf çıkartılır. 

➢ İşlem kolaylığı sağlamak 

➢ Ampul, aktif olmayan elin işaret ve orta 

parmakları arasında tutulur ve iğne 

ampulün dış kısmına dokundurulmadan 

direkt ampul içine daldırılarak piston 

geriye doğru çekilir. 

 

 

➢ Kontaminasyonu önlemek 
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➢ Ampul içeriğinin tamamı ya da istenen 

miktar enjektöre çekilir. 

 

 

➢ İğnenin kapağı takılır, enjektör iğne ucu 

yukarı bakacak şekilde dik pozisyonda 

ve göz hizasında tutulur. 

➢ Piston hafifçe geri çekilerek diğer elin 

işaret parmağıyla enjektörün gövde 

kısmına birkaç fiske vurulur. 

➢ Ajutajın yakınına gelmiş olan hava 

kabarcığı piston yukarı doğru itilerek 

dışarı çıkarılır. İlacın dışarı atılmaması 

için dikkatli olunur. 

 

 

➢ Kontaminasyonu önlemek 

➢ İstenilen dozda ilacın verilmesini 

sağlamak 

➢ İlaç dozu tekrar kontrol edilerek enjektör 

üzerine ilaç adı, miktarı, veriliş yolu, 

hazırlanış tarihi ve saati yazılı flaster 
yapıştırılır. 

 

➢ Doğru ilacın doğru yolla yapılmasını 

sağlamak 

➢ Flakondan enjektöre ilaç çekme; 

➢ Flakon toz formdaysa; ampul 

içerisindeki sıvı ‘ampulden enjektöre 

ilaç çekme’ işlem basamakları takip 

edilerek enjektör içerisine çekilir ve 

kapağı kapatılır. 

 

➢ Flakon tepesinde bulunan metal veya 

plastik koruyucu kısım uç kısmından 

hafifçe kaldırılarak açılır. 

➢ Koruyucu kısım daha önceden açılmışsa 

antiseptik solüsyonlu pamukla tek 
hareketle bir kez silinir ancak ilk kez 

açılıyorsa silmeye gerek yoktur. 

 
 

➢ İğne giriş yerini mikroorganizmalardan 

temizleyerek ilacın kontamine olmasını 

önlemek 
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➢ İçinde çözücü sıvı bulunan enjektör 

alınır; iğnenin kapağı çıkarılır. 

➢ İğne, kauçuk tıpanın tam merkezinden 

flakona batırılır. 

➢ İğne ucu, ilaç seviyesinden yukarıda 

tutulmalı, toz halindeki ilaçla temas 

etmemelidir. 

 

 

➢ Enjektör içindeki çözücü sıvının tamamı, 

piston itilerek flakon içine verilir. 
➢ İğne, flakondan çıkarılıp kapağı kapatılır. 

➢ Toz ilacın eriyerek sıvı hale 

dönüşmesini sağlamak 

➢ Flakon, iki el arasında döndürülerek 

içindeki toz ilacın tamamen erimesi 

sağlanır. 

➢ İlacın istenen dozda verilmesini 

sağlamak 

➢ Flakon göz hizasında tutularak içerisinde 

tortu kalıp kalmadığı kontrol edilir. 
➢ İlacın tamamen erimesini sağlamak 

➢ Enjektör içerisine çekilecek ilaç miktarı 

kadar hava çekilir. 

 

 

➢ Aktif olan elle enjektörün gövdesi; aktif 

olmayan elle flakonun gövdesi tutulur. 

 

 

➢ Enjektör flakonun lastik kısmından 
batırılarak hava içeri verilir. 

➢ Flakon içindeki basıncı artırarak ilacın 
enjektöre çekilmesini kolaylaştırmak 



13 

 

 

 

 
 

➢ Flakon ve enjektör, ters çevrilerek göz 

hizasında tutulur. İğne ucu daima sıvı 

içinde olmalıdır. 

➢ Piston geri çekilerek ilaç, enjektöre 

alınır. İlacın tamamı ya da istenen doz, 

flakon içindeki ilaç miktarı azaldıkça 

iğne ucu yavaşça aşağı doğru çekilerek 

enjektöre alınır. 

➢ İlacın tamamı, gerekli olan dozdan fazla 

ise flakonda kalan ilaç, uygun şartlarda 

saklanmak kaydıyla tekrar kullanılabilir. 

 

 

➢ Enjektör içine hava çekilmesini 

önlemek 

➢ İğne, flakondan çıkarılıp kapağı kapatılır. ➢ Kontaminasyonu önlemek 
➢ 

➢ Flakon sıvı formda ise; iğne, kauçuk 

tıpanın tam merkezinden flakona 

batırılır. 

➢ Flakon ve enjektör, ters çevrilerek göz 

hizasında tutulur. 
➢ Piston geri çekilerek ilaç enjektöre alınır. 

➢ Enjektör göz hizasında tutularak ilacın 

dozu tekrar kontrol edilir. 

 

 

 
➢ Doğru doz uygulamak 

➢ Uygulama yoluna göre gerekiyorsa iğne 

ucu değiştirilir. İğnenin dokuyla temas 

edeceği tüm uygulamalarda, deforme 
olan iğne ucu mutlaka değiştirilir. 

➢ Hastanın daha fazla acı hissetmesini ve 

enfeksiyon görülme sıklığını 

engellemek 

➢ İlaç dozu tekrar kontrol edilerek enjektör 

üzerine ilaç adı, miktarı, veriliş yolu, 
hazırlanış tarihi ve saati yazılı flaster 

yapıştırılır. 

 

➢ Doğru ilacın doğru yolla yapılmasını 

sağlamak 

➢ Birden fazla enjektöre ilaç çekilmişse 

karıştırılmamasını sağlamak ➢ Hazırlanan enjektör ilaç tepsisine 
konulur. 

➢ Flakon içinde ilaç kalmışsa flakon 

üzerine hasta adı, soyadı, sulandırılma 

tarihi ve saati içinde kaç ml ve ne kadar 

dozda ilaç bulunduğu yazılı flaster 
yapıştırılır. 

➢ Yanlış ve eksik doz ilaç uygulamalarını 

önlemek 

➢ İlacın kullanım süresinin bilinmesini 

sağlamak 

➢ İşlem sonrası malzemeler toplanır ve 

eller “el yıkama protokolüne” uygun 
yıkanır. 

➢ Mikroorganizmaların yayılmasını 

önlemek 
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➢ Doz hesaplaması 

 

Enjeksiyon yoluyla uygulanacak ilaçlarda doz ayarlamasını yapmak için ölçü birimleri 

bilinmelidir. 1ml = 1cc = 1 cm3 = 10 Dizyem’dir. 

1gr = 1000mg’dır. 

 

Doz hesaplamalarında doğru orantı kullanılması önerilir. 

Eldeki Doz Eldeki Miktar 

İstenilen Doz İstenilen miktar 

 

İstenilen Miktar = İstenilen Doz x Eldeki Miktar /Eldeki Doz 

 

Örnek: Doktor isteminde 20 kg’lık bir çocuk için 2x250 mg (IV ) amoksisilin istemi 

vardır. Amoksisilin 1 gramlık flakonlarda toz şeklinde bir preparattır. 4 ml distile suyla 

sulandırılırsa 250 mg’lık bir doz için hastaya kaç ml ilaç enjekte etmek gerekir? 

 

1000 mg 4 ml 

 

250 mg ? 
 

? = 250 x 4/1000 = 1 ml (Bir defada verilecek miktar) 

 

1.5. İlaçları Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Parenteral ilaç uygulamalarında uygulayan kişinin deneyimli olması ve cerrahi aseptik 

kurallara uyması gerekir. Dikkat edilmesi gereken noktalar: 

 

➢ Hazırlık    aşamasında   enjektör,   iğne ve ilaç hiçbir   şekilde kontamine 

edilmemelidir. 

 

➢ Parenteral verilecek ilaç solüsyonlarının veya süspansiyonlarının steril, vücut 

pH’ına eşit (7.4) veya buna yakın pH’ta, izotonik ve pirojensiz olmaları gerekir. 

 

➢ Parenteral uygulamaya özgü bütün ilaçlar kesinlikle steril olmalıdır. 

 

➢ Büyük hacimde ve özellikle intravenöz yoldan verilecek ilaç solüsyonları için 

önemli olmak üzere, enjeksiyonluk solüsyonda partikül bulunmamalıdır. 

 

➢ Her parenteral solüsyon açılmadan önce son kullanım tarihi ve görüntü kontrolü 

yapılmalıdır. Son kullanım tarihi geçmiş olan veya bulanık olduğu görülen, 

içinde partikül bulunan, kabında çatlak olan veya sızdırdığı fark edilen hiçbir 

parenteral solüsyon kullanılmamalıdır. 
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➢ Parenteral ilaçlar veya katkı maddeleri için mümkün olduğunca tek dozluk 

ampul veya flakonlar tercih edilmelidir. 

 

➢ Ampulün içerisine hava verilmemelidir (Çünkü ilaç ampulden taşarak zayi 

olabilir). 

 

➢ Tek dozluk ampul veya flakonlar içinde kalan solüsyonlar, daha sonra 

kullanılmak üzere birbirine eklenerek saklanmamalıdır. 

 

➢ Parenteral karışımların hazırlanmasına başlamadan önce “El Hijyeni 

Talimatı”na uygun olarak eldiven giyilmelidir. 

 

➢ Sadece içinde koruyucu bulunan ilaçlar, multidoz (çok kullanımlık) flakonlar 

halinde kullanılabilir. Bu tür kullanımlarda şu noktalara dikkat edilmelidir: 

 

• Üretici firmanın önerdiği saklama koşullarına uyulmalıdır. 

• Kullanım öncesinde multidoz flakonların giriş diyaframı %70’lik alkol 

veya antiseptik solüsyonla temizlenmelidir. 

• Multidoz flakonların giriş diyaframına her defasında mutlaka steril bir 

iğne ile girilmeli ve dokunarak kontamine edilmesinden kaçınılmalıdır. 

• Yukarıda belirtilen kurallara uyularak kullanılan ve saklanan multidoz 

flakonlar üzerinde yazılı olan son kullanım tarihine kadar kullanılabilir. 

• Sterilitesi bozulan veya sterilitesinin bozulduğundan şüphe edilen 

multidoz flakonlar kullanılmadan atılmalıdır. 

• Multidoz olarak kullanılacak olan ampul veya flakonlardan enjektöre 

çekilen ilaçların üzerine mutlaka hazırlandığı tarih-saat, ilacın adı ve 

enjektördeki miktarı belirten etiket yapıştırılmalı ve 24 saatten uzun süre 

saklanmamalıdır. 

Resim 1.8: Multidoz flakondan ilaç çekme 
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2. İNTRADERMAL / İNTRAKUTAN (DERİ 

İÇİ) ENJEKSİYON 

İntradermal enjeksiyon (İD/İC), enjekte edilecek maddenin derinin epidermis 

tabakasının altına ve dermis tabakasının içine verilmesidir. Bu, parenteral yollar içerisinde 

emilimin en yavaş olduğu yoldur. İntradermal enjeksiyon genellikle bakteri, bakteri 

toksinleri, ilaç ve allerjenler gibi yabancı proteinlere karşı (PPD, allerji testleri) dokunun 

lokal reaksiyonlarını belirlemek için uygulanır. Böylece ağır vücut reaksiyonlarına neden 

olabilecek etkenler, önceden belirlenmiş olur. Emilim bu bölgede çok yavaş olduğundan 

intradermal enjeksiyonla uygulanacak ilaç miktarı, 1-2 dizyemi geçmemelidir. İD 

enjeksiyonlarda, sinir uçlarına bası olduğundan ilaç miktarı az olsa bile ağrı duyulur. Bu 

nedenle bu işlemlerde tüberkülin enjektörü veya hipodermik enjektörler kullanılmalıdır. 

 

İntradermal enjeksiyonun uygulandığı bölgeler; 

 

➢ Ön kolun iç yüzü, 

➢ Üst kolun arka yüzü, 

➢ Sırtın üst yüzü, 

➢ Üst göğüs bölgesi en sık kullanılan bölgelerdir. 

 

Bu bölgelerde cilt daha az tüylü, renk olarak daha açık ve reaksiyonları gözlemek 

açısından daha uygundur. Tercih edilen bölgede emilimi engelleyecek ya da azaltacak ödem, 

yanık, şişlik ve nedbe dokusu bulunmamalıdır. 

 

Şekil 2.1: İntradermal enjeksiyon bölgeleri 
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2.1. İntradermal Enjeksiyon Tekniği 

➢ Malzemeler: 

• Alkol 

• Pamuk tampon 

• Kirli malzeme kabı 

• Eldiven 

• İlaç çekilmiş olan enjektör 

 

Not: İşlem tanı amacı ile yapılıyorsa iki enjektör kullanılır. Birinci enjektöre ilaç, 

ikinci enjektöre de serum fizyolojik çekilir. 

 
Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

➢ İlaç adı, hasta tabelasından kontrol 
edilir. 

 

➢ Doğru ilacın, doğru hastaya, doğru yolla 

uygulanmasını sağlamak ➢ Hastanın doğru hasta olup olmadığı 
kontrol edilir. 

➢ Yapılacak işlem için hastaya bilgi 
verilerek mutlaka izni alınır. 

➢ Hastayla işbirliği sağlamak 

➢ Ampul veya flakondan, ilaç hazırlama 

prosedürünü izleyerek ilaç enjektöre 

çekilir. 

➢ Malzemeler, kolay ulaşılacak şekilde 

yerleştirilir. 

 

 

➢ Çalışma kolaylığı sağlamak 

➢ Hastaya, oturur ya da yatar pozisyon 
verilir. 

➢ Eller “el yıkama protokolüne” uygun 
yıkanır, eldiven giyilir. 

➢ Kontaminasyonu önlemek 

➢ Enjeksiyon alanı, %70 'lik alkol ile 

ıslatılmış pamuk ile içten dışa doğru 

yuvarlak hareketlerle 5-7 cm çapında 

temizlenir ve kuruması beklenir. 

➢ Not: Cilt üzerindeki alkol iğne aracılığı 

ile intradermal dokuya girip yanma ve 

acı hissi oluşturabilir. 

 

 

➢ Enjektör aktif ele alınır diğer elle 

hastanın ön kolu altından tutup deri 
işaret ve başparmakla gerilir. 

 

 

➢ Cilt gerginliğini sağlayarak iğne girişini 

➢ İğnenin ucundaki eğim yukarı bakar 

durumda iken deride 5-15° lik bir açıyla 

yaklaşık 3-4 mm kadar ilerletilir. 
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 kolaylaştırmak 

➢ İlaç, deride birkaç mm 'lik kabarcık 

oluşturuncaya kadar yavaşça verilir. 
➢ 

➢ İlacın cilt altına verilmesini sağlamak 
 

 

➢ İlaç verilirken kabarcık oluşmuyor ise 

iğne aynı açı ile geri çekilerek 

uygulama yapılan alanın en az 5 cm 

uzağına tekrar uygulanır. 

➢ Not: Kabarcığın oluşmaması ilacın cilt 

altına verildiğini gösterir. Test 
geçersizdir. 

 

 

➢ Kabarcık oluşmuşsa enjeksiyon yeri 

üzerine bastırmadan, iğne aynı açıyla 

çıkartılır. 

➢ Doku yaralanması ve ağrı hissini 

azaltmak 

➢ İğneyi çıkarttıktan sonra bölge 
ovalamadan hafifçe silinir. 

➢ İlacın subkütan dokuya yayılmasını 
engellemek 

➢ Enjeksiyon test amacı ile yapılmış ise 

enjeksiyon bölgesinin etrafı deri 

çizebilen bir kalem ile yuvarlak içine 
alınır. 

➢ Reaksiyonların daha kolay gözlenmesi 

sağlamak 

➢ İşlem, tanı amacı ile uygulanacaksa 

kıyaslamak için diğer kola da aynı 
yöntemle serum fizyolojik uygulanır. 

➢ Cilt reaksiyonunun değerlendirilmesini 

kolaylaştırmak 

➢ Hasta ve bölge reaksiyon yönünden 
kontrol edilir. 

➢ Olası reaksiyonların erken belirlenmesini 
sağlamak 

➢ Eldivenler çıkarılır, atıklar uygun atık 
kutularına atılır. Eller yıkanır. 

➢ Kontaminasyonu önlemek 

➢ İşlem gerekli yerlere kaydedilir, ➢ Yasal dayanak oluşturmak 

➢ Test sonucu rapor edilir.  
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2.2. Dikkat Edilecek Noktalar 

İntradermal enjeksiyon, hasta açısından ağrılı bir enjeksiyondur. Bu nedenle işlem 

esnasında dikkatli olunmalı tekrarlayan uygulamalara engel olunmalıdır. Dikkat edilecek 

noktalar: 

 

➢ Hasta bilgileri, dosyasından kontrol edilmeli ayrıca hastaya ismi ile hitap 

edilerek doğru hasta olduğundan emin olunmalıdır. 

➢ Yapılacak uygulama, hasta tabelasından kontrol edilerek doğru doz ve doğru 

uygulanış yolundan emin olunmalıdır. 

➢ Tercih edilen bölgede emilimi engelleyecek ya da azaltacak ödem, yanık, şişlik 

ve nedbe dokusu bulunmamalıdır. 

➢ Cilt üzerindeki alkol iğne aracılığıyla intradermal dokuya girip yanma ve acı 

hissi oluşturabileceğinden, enjeksiyon alanının silindikten sonra kuruması 

beklenmelidir. 
➢ İşlem esnasında pasif elle enjeksiyon alanı, alttan kavranarak gerdirilmelidir. 

➢ İntradermal dokuya girmeyi kolaylaştırmak için iğne, mümkün olduğu kadar 

paralel tutulmalıdır. 

➢ Enjeksiyon yerine asla masaj yapılmamalıdır (Masaj, ilacın subkütan dokuya 

geçmesine neden olur. Böylece, testin doğruluğu azalır). 

➢ Enjeksiyon bölgesi kalemle daire içerisine alınmalıdır (Böylece reaksiyonların 

daha kolay gözlenmesi sağlanır). 

➢ İşlem sonrası atıklar, uluslararası (üniversal) önlemlere uygun olarak imha 

edilmelidir. 

➢ İşlem, mutlaka kayıt edilmelidir (Kayıtlı olmayan işlem yapılmamış olarak 

algılanır ve hata olasılığını artırır. Yapılan kayıtlar yasal veri olarak kabul 

edilir.). 

➢ Uygulamadan sonra önerilen süre (24-48-72 saat) geçtikten sonra sonuç kayıt 

edilmeli ve gerekli yerlere bildirilmelidir.
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3. DERİ ALTI (SUBKÜTAN) ENJEKSİYON 

Az miktardaki ilaçların enjeksiyon ile dermisin altındaki gevşek bağ dokusu (subkütan 

doku) içine verilmesine, subkütan (SC) enjeksiyon denir. Subkütan doku kan damarlarından 

zengin olmadığı için ilaç emilimi İM enjeksiyondan daha yavaş, intra dermal ve oral yoldan 

daha hızlıdır. Enjeksiyon alanı olarak az duyarlı, kemik ve kan damarlarının olmadığı alanlar 

seçilmelidir. Küçük hacimdeki (0,5-1 ml) insülin, heparin gibi ilaçlar ve bazı aşıların 

verilmesinde bu yol kullanılır. Özellikle kendi kendine insülin enjeksiyonu yapan kişiler 

genellikle laterofemoral ve abdominal bölgeyi tercih eder. 

Şişman kişiler daha fazla, yaşlı ve çok zayıf kişiler daha az subkütan dokuya sahip 

olduklarından iğne boyunun ve iğne açısının seçimi doğru yapılmalıdır. 

 

Şekil 3.1: İğne boyuna göre subkütan enjeksiyon uygulama açıları 
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İğne boyu uzun enjektörle subkütan dokuya enjeksiyon uygulanacaksa subkütan doku 

parmaklar arasında kavrandığında 5 cm ve üzerinde yükseliyorsa 90°lik açı, 2-2.5 cm 

yükseliyorsa 45°lik açıyla enjeksiyon uygulanır. 

 

Hastalara sık sık SC enjeksiyon yapılıyorsa enjeksiyon bölgelerinin değiştirilmesi 

gerekir. Böylece doku yıkımı azalır, emilim kolaylaşır ve gelişebilecek komplikasyonlar 

(lipodistrofi, doku nekrozu, steril apse) önlenir. Bu durum özellikle, sürekli insülin enjekte 

edilen diyabet hastaları için önemlidir. Tek kullanımlık insülin enjektörü veya kalem 

enjektörle insülin uygulanır. Tek kullanımlık insülin enjektörüyle insülin uygulanacaksa 

havası çıkarılır ve kanama kontrolü yapılır. 

 

Resim 3.2: Tek kullanımlık insülin enjektörü 

 
İnsülin için kullanılan kalem enjektörde (pen-injection) doz ayarlama bölümünden 

istenen doz ayarlanır ve enjektör ayarlanan doz kadar ilacı zerk eder. Kalem enjektörün iğne 

ucu küçüktür. 90° açıyla yapılır. Havası çıkarılmaz ve kanama kontrolü yapılmaz. 

 

Resim 3.3: İnsülin kalem enjektör 

 

3.1. Subkütan Enjeksiyon Uygulanan Bölgeler 

Subkütan doku, vücudun her tarafını sardığı için birçok bölgeden bu enjeksiyon 

yapılabilir. En çok uygulanan bölgeler şunlardır: 

➢ Üst kolun lateral yüzü (dış yan yüz) 

➢ Üst bacağın ön yan kısmı (laterofemoral) 

➢ Sırtta skapula altı 

➢ Dorsogluteal bölge 
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➢ Karın (abdominal) bölgesi 

Şekil 3.4: Subkütan enjeksiyon alanları 

 
Subkütan enjeksiyon uygulanan bölgelere göre hastaya verilecek pozisyon ve bölge 

belirleme işlemi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

ENJEKSİYON 

BÖLGESİ 

HASTAYA VERİLECEK 

POZİSYON 

ENJEKSİYON 

BÖLGESİNİN 

BELİRLENMESİ 

➢ Üst kolun lâteral yüzü 

(dış yan yüz) 

 
 

 

 

 

 

 

Hasta veya yaralı ➢ Kol dirsekten katlanıp 
oturuyorsa; 

hasta veya yaralının 

➢ Enjeksiyon uygulanacak 

kol, karın üzerine 

kıvrılmalı ya da hastanın 

kolu gevşek bir şekilde 

vücudunun yanında 

durmalıdır. 

Hasta veya yaralı yatıyorsa; 

 

göğsü üzerinde tutulur. 

Omuz başının 4 parmak 

altından ve dirseğin 4 

parmak üstünden hayali 

➢ Kol, göğüs üzerinde yatay bir çizgi çizilir. İki 
diğer omuza doğru 

yatay çizginin ortasından 
çaprazlanır. 

dikey bir hat çizilir. Bu 

hattın dışında kalan 



25 

 

 

 

 
 

bölüm enjeksiyon 

yapılabilecek bölgedir. 

➢ Üst bacağın ön yan 

kısmı (laterofemoral) 

➢ Hasta oturur ya da yatar 

pozisyonda olmalıdır. 

Bacakların gevşek 

olmasına dikkat 

edilmelidir. 

➢ Femur başının 10 cm 

altından ve diz kapağının 

10 cm üzerinden hayali 

yatay bir çizgi çizilir. Bu 

iki yatay çizginin 

ortasında kalan hattın dış 

yan kısmı enjeksiyon 
alanıdır. 

➢ Sırtta skapula altı ➢ Hastaya yüzüstü, yan 

yatış ya da oturur 
pozisyon verilebilir. 

➢ Skapulanın hemen 

altındaki bölge 
enjeksiyon alanıdır. 

➢ Dorsogluteal bölge ➢ Hasta yüzüstü ya da yan 

yatmalıdır. 

➢ Dorsogluteal bölgenin 

üzerindeki dış yan kısım 

enjeksiyon alanıdır. 

➢ Karın (abdominal) 

bölgesi 
 

 

➢ Hasta semi rekümbent 

pozisyonunda 

uzanmalıdır. Hasta 

kendine insülin 

enjeksiyonu yaparken 

oturur pozisyonda 

olabilir. 

➢ Kostal hattın altından 

spina ilyaka anteriora 

kadar olan karın 

bölgesidir. Göbeğin 3-4 

parmak dışında kalan 

alan enjeksiyon 

bölgesidir. 

Tablo 3.1: Subkütan enjeksiyon uygulanan bölgeler 

 
 

➢ Subkütan enjeksiyon uygulanacak bölge seçilirken dikkat edilecek noktalar 

 

• Enjeksiyon uygulanacak bölgede yara skar dokusu, nekroz, apse ve yanık 

olmamalıdır. 

• Geniş kas tabakasının olduğu bölge seçilmemelidir. 

• Büyük kan damarlarının olduğu bölge seçilmemelidir. 

• Kemik çıkıntılarından uzak bölge seçilmelidir. 

 

3.2. Subkütan Enjeksiyon Tekniği 

➢ Malzemeler 

• İlaç kartı 

• Alkol 
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• Pamuk tampon 

• İlaç çekilmiş olan insülin enjektörü 

• 25/27 numara küçük iğne 

• Eldiven 

• Kirli malzeme kabı 

 

Bu malzemeler tedavi arabası üzerine ya da tepsi içine konur. 

 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

➢ İlaç adı, hasta tabelasından kontrol edilir. ➢ Doğru ilacı doğru hastaya doğru yolla 
uygulamak 

➢ Hastanın doğru hasta olup olmadığı 
kontrol edilir. 

➢ 

➢ Yapılacak işlem için hastaya bilgi 

verilerek mutlaka izni alınır. ➢ Hasta ile işbirliği sağlamak 

➢ Eller “el yıkama protokolüne” uygun 
yıkanır. Eldiven giyilir. 

➢ Kontaminasyonu önlemek 

➢ Ampul veya flakondan, ilaç hazırlama 

prosedürünü izleyerek ilaç enjektöre 

çekilir. 

➢ Malzemeler, kolay ulaşılacak şekilde 

yerleştirilir. 

 
 

➢ Çalışma kolaylığı sağlamak 

➢ Enjeksiyon alanı yara, skar dokusu, 

nekroz, apse, ödem, nodül, yanık ve 
şişlik yönünden kontrol edilir. 

 

➢ Uygun enjeksiyon alanını seçmek 

➢ Hastaya pozisyon verilir. 
➢ Uygulama kolaylığı sağlamak 

➢ Enjeksiyon yeri uygun antiseptik ile 

merkezden dışarı doğru dairesel 
hareketlerle 5 cm çapında silinir. 

 

➢ Kontaminasyonu önlemek 

➢ Enjeksiyon yapıldıktan sonra 

kullanılmak üzere hazırlanan antiseptikli 

pamuk tampon, aktif olmayan elin yüzük 

ve küçük parmakları arasına sıkıştırılır. 

➢ Aktif olmayan elin işaret ve başparmağı 

ile temizlenen bölgeye dokunmadan deri 

hafifçe yaklaşık 2,5 cm kadar yükseltilir 
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➢ İğnenin keskin yüzü yukarı bakacak 

şekilde, 45 derecelik bir açıyla, tek bir 

hareketle deri altına sokulur (Eğer deri 

altı tabakası çok kalın ve iğne boyu çok 

küçük ise iğnenin açısı 90° olmalıdır) 

➢ İğne deri altına sokulduktan sonra deri 

serbest bırakılır. 

 

 

➢ Aktif eli yerinden kımıldatmadan, aktif 

olmayan el ile enjektör pistonu hafifçe 

geri çekilir. 

➢ İğnenin damara girip girmediğini 

anlamak (Hastaya heparin verilecekse 

kan kontrolü önerilmemektedir.) 

➢ Enjektör gövdesi içinde kan görülmezse 
ilaç yavaşça enjekte edilir. 

➢ Dokuda basınç ve ağrı hissini azaltmak 

➢ Aktif olmayan eldeki pamuk tampon 

iğne dibine bastırılarak iğne, aynı açıyla 

çıkarılır. 

 

 

➢ Doku hasarını ve rahatsızlık hissini 

azaltmak 

➢ Enjeksiyon yerine bası yapılır. ➢ İlacın subkütan dokudan geri çıkmasını 
ve kanamayı önlemek 

➢ Atıklar uygun atık kutusuna atılır. ➢ Kontaminasyonu önlemek 

➢ Hastaya rahat pozisyon verilir ➢ 

➢ Eldivenler çıkarılır, atıklar uygun atık 
kutularına atılır. Eller yıkanır. 

➢ Kontaminasyonu önlemek 

➢ Yapılan işlem ve bulgular gerekli yerlere 
kaydedilir. 

➢ Veri toplamak ve yasal dayanak 
oluşturmak 

➢ Hasta ve bölge reaksiyon yönünden 
kontrol edilir. 

➢ Olası reaksiyonların erken 
belirlenmesini sağlamak 

 

3.3. Subkütan Enjeksiyonda Dikkat Edilecek Noktalar 

➢ Ciltte gerilme ve ağrı oluşturmaması için cilt altına verilecek ilaç solüsyonunun 

hacmi 2 ml’yi geçmemelidir. 

➢ Sübkütan doku, iritan ve fazla miktardaki solüsyonlara karşı hassastır. Büyük 

hacimdeki ilaçlar yeterince emilemediği için dokuda birikerek deri altında sert 

ve ağrılı steril apselere yol açar. Özellikle insülin kullanan hastalarda 
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enjeksiyon yerleri rotasyona tabi tutulmalıdır. İnsülin enjekte edildikten sonra 

masaj yapılmamalıdır. 

➢ Heparin, insülin ve aşılar enjektöre çekili hâlde bulunur. Bu enjektörlerin havası 

çıkarılmaz. Normal enjektörle enjeksiyon uygulanıyorsa havası mutlaka 

çıkartılmalıdır. 

➢ Heparin uygulamalarında iğne açısı 90° olmalı, kan kontrolü için enjektörün 

pistonu geri çekilmemeli ve enjeksiyon bitiminden sonra masaj yapılmamalıdır. 

Heparin, doku içerisinde kanamayı artıracağı için ekimoz oluşabilir. Uzun süreli 

heparin tedavisi olanlarda dikkatli olunmalıdır. 

➢ Sık enjeksiyon yapılan hastalarda, enjeksiyon bölgeleri muayene edilmeli, 

lipodistrofi (yağ dokusunun küçülmesi) varsa iyileşinceye kadar o bölgeye 

enjeksiyon yapılmamalıdır. 

➢ Enjekte edilecek solüsyonun hacmi fazlaysa göbek altındaki bölgede gerilme 

olmayacağından enjeksiyon karın derisi altına yapılabilir. 

➢ Birbirini izleyen enjeksiyon noktaları arasında yaklaşık 2 parmak (2-3 cm) 

mesafe olmalıdır. 

➢ Yağlı solüsyon veya süspansiyon şeklindeki ilaçlar, cilt altına enjekte 

edilmemelidir. (Absorpsiyonları yavaş ve değişken olur,lokal reaksiyona ve 

steril abselere neden olabilirler.) Bu nedenle intramüsküler yolla enjekte 

edilmelidirler.
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4. İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON 

İntramüsküler enjeksiyon ilacın kas içine verilmesidir. Daha büyük damar yapısına 

sahip olduğu için kas dokusundaki emilim, subkütan dokuya oranla daha hızlıdır. Bu nedenle 

derin kas dokusuna, iritan olan ve yoğun olan ilaçlar verilebilir. Sistemik etki 20–30 dakika 

içerisinde başlar. Farklı yaş gruplarında, intramüsküler enjeksiyon bölgelerine 

uygulanabilecek ilaç miktarı farklıdır. Normal yapıda yetişkin kişilerde maksimum 4-5ml 

ilaç uygulanabilir. İki yaşın altındaki çocuklarda 1 ml’den fazla ilaç verilmemelidir. İğne 

uzunluğu, hastanın kas yapısına göre belirlenmelidir. Çocuk, yaşlı ve aşırı zayıf hastalara 

verilebilecek ilaç miktarıysa 2 ml’dir. 
 

Bölge Yaş Verilebilecek İlaç Miktarı 

 
Deltoid Kas 

0-3 yaşları arasında önerilmez - 

3-6 yaş 0,5 ml 

6-15 yaş 0,5 ml 

15 yaş üzeri 1 ml 

 
Ventrogluteal Bölge 

0-3 yaşları arasında önerilmez - 

3-6 yaş 1,5 ml 

6-15 yaş 1,5-2 ml 

15 yaş üzeri 2-2,5 ml 

Rektus Femoris Kası 
0-1,5 yaş 0,5 ml 

1,5- 3 yaş 1 ml 

 

Vastus Lateralis Kası 

3-6 yaş 1,5 ml 

6-15 yaş 1,5-2 ml 

15 yaş üzeri 2-2,5 ml 

 
 

Dorsogluteal Bölge 

3 yaş altında tercih 
edilmemelidir. 

- 

3-6 yaş 1,5 ml 

6-15 yaş 1,5-2 ml 

15 yaş üzeri 2-5 ml 

Tablo 4.1: İntramüsküler ilaç uygulama alanları ve yaşa göre ilaç dozları 
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Kas gerginliğini azaltmak için hastaya derin nefes alıp vermesi söylenir. Enjeksiyon 

için kullanılan iğnenin keskin ve pürüzsüz olması gerekir. IM uygulamalarda bölge seçimi 

çok önemlidir. Bölgede sinir, kemik ve kan damarları mevcuttur. IM enjeksiyon, sürekli 

uygulanacaksa mutlaka rotasyon halinde uygulanmalıdır. IM enjeksiyon beş farklı bölgeye 

uygulanabilir; ancak bu bölgelerin hepsi yaygın olarak tercih edilmemektedir. 

 

Kas içine enjekte edilecek ilaç solüsyonunun hacminin 5 ml’yi geçmemesi tavsiye 

edilir ancak 8 ml’lik bir solüsyon, ikiye bölünerek sağ ve sol taraftaki kaslar içine enjekte 

edilebilir. Doku içine (cilt altına veya intramüsküler) ilaç enjekte edildiğinde absorpsiyonun 

hızını kısıtlayan en önemli faktör ilaç verilen bölgedeki kan akımıdır. İstirahat halindeki kas 

içinden geçen kan akımının hızı cilt altı dokusundakinden pek farklı değildir. Genellikle etki, 

bu iki yoldan enjeksiyondan yaklaşık olarak aynı süre (10-30 dakika) sonra başlar. Kas 

içinden ağrı yapan ilaçlar kas içine lokal anestezik ilaç ile birlikte verilebilir. Tahriş edici 

ilaçlar kas içinde steril abse, doku nekrozu ve fibrozis yapabilir. İlaç süspansiyonları 

(örneğin prokainli penisilin), sıvı yağlar içinde çözülmüş ilaçlar (örneğin A, D, E ve K 

vitaminleri ve bazı steroid hormon esterleri) kas içine verilince burada bir depo oluşturur ve 

oradan yavaş yavaş absorbe edilir. Egzersiz kas içinden olan absorbsiyonu artırır. Şişman 

kimselerde (özellikle kadınlarda) gluteal bölgede ciltaltı yağ dokusu çok kalın olduğundan 

yeterince uzun iğne kullanılmazsa enjeksiyon kas yerine cilt altına yapılmış olabilir. 

 

4.1. IM Enjeksiyon Uygulanan Başlıca Kas Grupları 
 

Yetişkinlerde IM enjeksiyon uygulamasında kullanılan başlıca kas grupları aşağıda 

verilmiştir. 

 

4.1.1. Dorsoluteal Bölge 

 
Geniş kas grupları içeren bu bölge IM enjeksiyonda en çok kullanılan alandır. Gluteus 

maksimus ve onun üzerinde yer alan gluteus medius kası, derisi ince ve daha fazla ilaç 

verilebildiği için IM enjeksiyon için uygundur. Gluteal kaslar, yürüdükçe geliştiği için üç 

yaşın altındaki çocuklarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca dorsogluteal bölge, 

çocuklarda idrar ve dışkı ile kirlenme ihtimaline karşı tercih edilmemelidir. 

 

Dorsogluteal bölgede, enjeksiyon yerini dikkatli belirlemek gerekir. Zira alt 

ekstremitelere uzanan siyatik sinir ile gluteal arterler bu bölgeden geçer. Aksi takdirde sinir 

zedelenmesi sonucu paraliziler, (geçici veya kalıcı felç) damar zedelenmesi sonucu hematom 

(kan toplanması) gelişebilir. 

 

Hasta, yüzüstü yatar pozisyonda olmalıdır. Başparmaklar birbirine bakacak şekilde 

ayakları içe çevrilmelidir. 
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Dorsogluteal bölgede enjeksiyon alanı iki şekilde belirlenebilir: 

 

➢ Gluteal bölge; crista iliaca, koksiks ve gluteal kıvrımlarla sınırlı olan bölgedir. 

Gluteal bölge, hayali çizgilerle dört eşit parçaya bölünür. Üstte ve dışta kalan 

1/4’lük parçanın üst dış kısmı, enjeksiyon alanıdır. 

Şekil 4.1: Dorso gluteal bölgede IM enjeksiyon yeri 

 
➢ Spina iliaca anterior superior ile koksiks arasına hayali düz bir çizgi çizilir. Bu 

çizgi, üç eşit parçaya bölünür. Dışta kalan 1/3’lük parçanın orta noktası 

enjeksiyon alanıdır. 

Şekil 4.2: Enjeksiyon yerinin belirlenmesi 
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4.1.2. Ventrogluteal Bölge 

 
Ventrogluteal bölge; deri altı tabakasının ince olması, büyük damar ve sinirlerin 

olmaması, hasta ya da yaralıya verilecek pozisyon seçeneklerinin çok olması nedeniyle 

yetişkinlerde tercih edilir. Enjeksiyon, gluteus medius ve gluteus minimus kaslarına yapılır. 

Hastaya sırtüstü, yüzüstü ya da yan yatış pozisyonu verilebilir. Hasta, yüzüstü 

yatıyorsa başparmaklar birbirine bakacak şekilde ayakları içe çevrilmelidir. Yan yatış 

pozisyonundaysa üstteki bacak kalçadan ve dizden bükülerek alttaki bacağın önüne 

alınmalıdır. Sırtüstü pozisyondaysa dizler karına doğru bükülmelidir. Ventrogluteal bölgede, 

enjeksiyon alanını belirlemek için yetişkinlerde el ayası sırtı, çocuklardaysa el ayası büyük 

trokantere yerleştirilir. Başparmak hastanın kasığına; diğer dört parmak hastanın başına 

dönük olmalıdır. İşaret parmağı, anterior superior krista ilyaka ya yerleştirilir. Orta parmak 

da posterior krista ilyakaya doğru açılabildiği kadar V şeklinde açılarak orta ve işaret parmak 

arasında bir üçgen oluşturulur. Oluşturulan bu bölge sinir, damar ve kemik dokusundan uzak 

olan enjeksiyon bölgesidir. 

 

Şekil 4.3: Ventrogluteal bölgenin bilirlenmesi 

 
4.1.3. Femoral Bölge 

Femoral bölge, özellikle üç yaşın altındaki çocuk ve bebeklerde kullanılır. Enjeksiyon, 

vastus lateralis ve rectus femoris kaslarına yapılır. Vastus lateralis kası, üst bacağın ön dış 

yanında uzun bir şerit halinde yer alan, iyi gelişmiş kalın bir kastır. İlaç emilimi, sinir ve 

damarlar yönünden zengin olmadığından diğer bölgelere göre daha yavaştır. Bu nedenle 

özellikle devamlı uygulamalarda fazla kullanılan bir bölge değildir. Özellikle bebeklerde ve 

üç yaşın altındaki çocuklarda tercih edilir. Dokuya, bir enjeksiyonda 0,5-2,5 ml ilaç 

verilebilir. 
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Şekil 4.4: Femoral enjeksiyon yerinin belirlenmesi 

 
Femoral bölgede enjeksiyon alanı iki şekilde belirlenebilir: 

 
➢ Laterofemoral (ön dış yan uyluk) bölgede, enjeksiyon alanını belirlemek için 

büyük trochanter ile diz arasındaki femur, üç eşit parçaya bölünür. Ortada kalan 

parçanın 1/3’lük dış yan kısmı enjeksiyon alanıdır. 

Resim 4.5: Çocukta IM enjeksiyon yeri 

➢ Anterofemoral (ön uyluk) bölgede, Rectus femoris kası bulunur. Rectus femoris 

kası, uyluğun ön yüzünde düz bir şekilde uzanan kastır. Anterofemoral bölgeye 

enjeksiyon yapabilmek için büyük trochanter ile diz arasındaki femur, üç eşit 

parçaya bölünür. Ortada kalan parçanın 1/3’lük orta kısmı, enjeksiyon alanı 

olarak belirlenir. 
 

Çocuk ve kaşektik hastalarda deri gerdirilmez, kas tabakası biraraya toplanarak 

kavranır. İğne, 90 derece açı ile dokuya batırılır. Zayıf çocuklarda ve aşırı zayıf hastalarda 

iğne, 45-60 derece açı ile dokuya batırılmalıdır. 
 

4.1.4. Deltoid Bölge 
 

Üst kolun dış yan kısmında yer alır. Küçük bir kastır. Kan akımı hızlı olduğu için ilaç 

emilimi de hızlıdır. Küçük bir kas olması, radial sinir ve büyük damarların geçmesi 

nedeniyle tercih edilmez. Bir defada verilebilecek ilaç miktarı 0,5–1 ml’dir. Yetişkinlerdeki 

aşı uygulamalarında tercih edilir. Pratik olarak deltoid bölge, omuz başından 4 parmak aşağı 

olarak belirlenebilir. 



35 

 

 

 

 
 

 

Şekil 4.6: Deltoid kası ve enjeksiyon yeri 

 
Hasta, oturur veya yatar pozisyonda olabilir. Hasta kolunu gevşekçe yana bırakmalı ya 

da dirsekten bükerek göbek hizasında tutmalıdır. Omuz başının alt kenarından boydan boya 

yatay bir çizgi çizilir. Bu çizginin iki ucu kolun dış yan yüzünden aksilla hizasından çizilen 

çizginin orta noktası ile birleştirilerek bir üçgen meydana getirilir. Üçgenin merkezi, 

enjeksiyon bölgesi olarak belirlenir. Çocuklardaysa akromiyon ve aksilla arasında 

oluşturulan dikdörtgenin ortasına ya da akromiyonun iki parmak altına enjeksiyon yapılır. 

IM enjeksiyon için sinir, kemik ve kan damarlarından uzak bir bölgenin seçimi son 

derece önemlidir. Bu nedenle enjeksiyon öncesi bölge çok iyi belirlenmeli ve palpe 

edilmelidir. Enjeksiyonu doğru bölgeye uygulayabilmek için uygulama alanının iyi 

görülmesi gerekir. 

4.2. İntramusculer Enjeksiyon Tekniği 

Enjeksiyon bölgesindeki deri temizliği: Enjeksiyon, küçük bir cerrahi müdahale 

olarak ele alındığından deri temizliği önemlidir. Deri temizliğinde, değişik kurumlarda 

değişik antiseptik ajanlar kullanılmaktadır. ( %96 lık ve % 70 'lik alkol, antiseptik solüsyon 

kullanılmaktadır. Antiseptik solüsyon gibi ajanlarla alkol birlikte kullanılmamalıdır). 

 
İntramüsküler enjeksiyonda izlenmesi gereken basamaklar aşağıda sıralanmaktadır. 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

➢ İlaç adı, hasta tabelasından kontrol 
edilir. 

 

➢ Doğru ilacı doğru hastaya doğru yolla 

uygulamak ➢ Hastanın doğru hasta olup olmadığı 
kontrol edilir. 

➢ Yapılacak işlem için hastaya bilgi 
verilerek mutlaka izni alınır. 

➢ Hasta ile işbirliği sağlamak 

➢ Ampul veya flakondan, ilaç hazırlama 

prosedürünü izleyerek ilaç enjektöre 

çekilir. Hastaya uygun numarada 

enjektör seçilir. 

➢ Malzemeler, kolay ulaşılacak şekilde 

yerleştirilir. 

 

 
➢ Çalışma kolaylığı sağlamak 
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➢ Eller “el yıkama protokolüne” uygun 
yıkanır. Eldiven giyilir. 

➢ Kontaminasyonu önlemek 

➢ Enjeksiyon alanını hastanın yaşına, kas 

yapısına, durumuna ve ilaç miktarına 

göre belirleyiniz. 

➢ Enjeksiyon alanına göre pozisyon 

vermek 
➢ 

➢ Hastanın gizlilik duygusuna saygı 

göstererek enjeksiyon bölgesi gerektiği 

kadar açılır. 

 

➢ Mahremiyetine dikkat etmek 

Dorsogluteal bölgeye enjeksiyon yapılacaksa 

➢ Spina iliaca anterior superior ile koksiks 

arasına hayali düz bir çizgi çizip üç eşit 

parçaya dışta kalan 1/3’lik parçanın orta 

noktası enjeksiyon alanı olarak 

belirlenir. 
➢ yada 

➢ Crista iliaca, koksiks ve gluteal 

kıvrımlarla sınırlı olan bölge, hayali 

çizgilerle dört eşit parçaya bölünür. 

Üstte ve dışta kalan 1/4’lük parçanın üst 

dış kısmı, enjeksiyon alanı olarak 
belirlenir. 

 

 

 

 

 
➢ Uygun bölgeyi tespit etmek 

➢ Hastaya yüzüstü ayak başparmakları 

birbirine bakacak şekilde pozisyon 

verilir. 

 

➢ Kasların gevşemesini sağlamak 

➢ Hastanın enjeksiyon uygulanacak 

bölgesi tamamen görülecek şekilde 
açılır. 

 
➢ 

Ventrogluteal bölgeye enjeksiyon yapılacaksa 

➢ Hastaya uygun (sırtüstü, yüzüstü ya da 
yan yatış) pozisyon verilir. 

➢ Uygun bölgeyi tespit etmek 

➢ Avuç içi, femurun büyük trochanteri 
üzerine yerleştirilir. 

➢ 

➢ Ortaparmak spina iliaca anterior 

superior üzerine koyup işaret parmağı 

crista iliacaya doğru açılır. Ortada 

oluşan üçgen alanı enjeksiyon bölgesi 
olarak belirlenir. 

 
 

➢ 

Latorofemoral bölgeye enjeksiyon yapılacaksa 

➢ Femur, hayali olarak üç eşit parçaya 

bölünür. 
➢ Uygun bölgeyi tespit etmek 

➢ Ortada kalan parçanın 1/3‟lük dış yan 

kısmı enjeksiyon alanı olarak 

belirleyinir. 

 

Anterofemoral bölgeye enjeksiyon yapılacaksa 

➢ Femur, hayali olarak üç eşit parçaya ➢ Uygun bölgeyi tespit etmek 



37 

 

 

 

 
 

bölünür.  

➢ Ortada kalan parçanın 1/3‟lük orta kısmı 

enjeksiyon alanı olarak belirlenir. 
➢ 

Deltoid kasına enjeksiyon yapılacaksa 

➢ Hasta ayakta, oturur ya da yatar 

pozisyonda olabilir. Kolu dirsekten 

bükülür. 

 

➢ Uygun bölgeyi tespit etmek 

➢ Acromion çıkıntının altına hayali çizgi 

çizilir. 
➢ Tepesi koltukaltı çizgisi olan üçgenin 

tam ortasını belirlenir. 

 
➢ 

➢ Alkollü pamuk tamponla enjeksiyon 
yapılacak bölge silinir. 

➢ Deri üzerinde antisepsi sağlamak 

➢ Hazırlanan ikinci pamuk, diğer elin 

küçük ve yüzük parmakları arasına 

sıkıştırılır. 
➢ Enjektör alınır iğnenin kapağı çıkarılır. 

 
➢ 

➢ Silinen bölge, başparmak ve işaret 

parmakları ile hafifçe bastırılarak 

gerdirilir. 

➢ Kas dokusu çok ince olan yaşlı veya 

zayıf hastalarda kas, parmaklarla 
kavranarak toplanır. 

 
 

➢ Hastanın ağrı hissini azaltmak ve ilacı 

uygun dokuya yapmak 

➢ Hastaya, derin nefes alıp vermesi 
söylenir. 

➢ Hastanın rahatlamasını ve kaslarının 
gevşemesini sağlamak 

➢ Enjektör, ortaparmak veya işaret 

parmağı ile ajutajından desteklenerek 

kalem tutar gibi tutulur. 

 

➢ İğne 90° lik bir açıyla ve tek bir 

hareketle batırılır. 

➢ Enjektörü tutan el, iğne batırıldıktan 

sonra hiç hareket ettirilmeden sabit 

tutulur. Silinen bölgeyi gerdirmekte olan 

diğer el, geri çekilir. 

 

 

➢ Enjektörün pistonu geri çekilerek 

enjektöre kan gelip gelmediği kontrol 

edilir. Enjektöre kan geliyorsa iğne 

ucunun damara isabet ettiğini gösterir. 

Bu durumda iğne hemen geri çekilmeli 

ve ilaç yeniden hazırlanmalıdır. Aksi 

takdirde ilacın damar içine verilmesi, 

istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına 
neden olabilir. 
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➢ Enjektöre kan gelmiyorsa piston 

yavaşça itilerek ilaç, kas içine enjekte 

edilir. İlaç, çok hızlı enjekte 

edilmemelidir. 

➢ Dokuda basınç oluşumunu azaltarak ağrı 

hissini hafifletmek 
 

 

➢ Küçük ve yüzük parmakları arasına 

sıkıştırılan pamuk, iğnenin dokuya 

girdiği yere yerleştirilerek hafifçe basınç 

uygulanır. Bu esnada enjektörün iğnesi; 

tek bir hareketle, hızlı bir şekilde, 90º 

lik açıyla dokudan çıkarılır. 

 

 

➢ Pamukla enjeksiyon yerine hafifçe 
basınç uygulanır. 

➢ İlacın emilimini hızlandırmak ve olası 
kanamayı önlemek 

➢ İğne, kapağı kapatılmadan, enjektör ve 

pamuk tıbbi atık kutusuna atılır. 

 

 

➢ Eldiven çıkartılır ve uygun atık 
kutusuna atılır. 

➢ Kontaminasyonu önlemek 

➢ Yapılan işlem kayıt edilir. ➢ Yasal dayanak oluşturmak ve veri 
toplamak 

 

4.3. Z Tekniği ile İM Enjeksiyon 
 

Z (zik zak)tekniği ile demir gibi iritan ve deriyi boyayan ilaçlar "Z' metodu 

kullanılarak IM olarak verilir. İşlem esnasında derialtı dokusu ile kas dokusu birbirine 
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paralel olmadığı için bu adı almıştır. Z tekniği ile enjeksiyon; dorsogluteal, ventrogluteal ve 

femoral bölgelere uygulanabilir. 

Z tekniği ile enjeksiyon uygulanacaksa; 

➢ İlaç çekildikten sonra iğne mutlaka değiştirilir. 

➢ Hava kilidi tekniği uygulanır. 

➢ İğne 90° lik bir açı ile kasa girilmeden önce, deri saptanan enjeksiyon yerinden 

yaklaşık 3-4 cm uzağa itilir. 

Şekil 4.7: Z tekniğinde derialtı dokusunun kaydırılması 

 
 

➢ İlaç verildikten sonra, ilacın emilimi için iğneyi geri çekmeden önce 10 saniye 

kadar beklenir. 
➢ İğne çıkarıldıktan sonra, deri serbest bırakılır. 

➢ Bu yöntem ile ilacın SC dokuya geri dönmesi önlenmiş olur. 

➢ İlacın geri sızmasını önlemek için masaj yapılmamalıdır. 

 
Not: Hava kilidi tekniği ile im enjeksiyon; iritan ilaçların cilt altı dokusunu tahriş 

etmesini engellemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. İlaç enjektöre çekildikten sonra 0,2- 

0,3 ml hava çekilir. Enjeksiyon esnasında enjektör dik tutulur. Önce ilaç daha sonra da hava 

kabarcığı kas dokusuna verilir. Bu yöntemde enjektörde ilaç kalma olasılığı olmadığı için 

doz kaybı olmaz. 

 

4.4. Dikkat Edilecek Noktalar 
 

İntramüsküler enjeksiyonun dikkatli yapılmadığı durumlarda geri dönüşü olmayan 

ciddi komplikasyonlar görülebilir. Bu nedenle uygulamayı yapan kişi yaptığı uygulamanın 

ne kadar ciddi olduğunun farkında olmalı ve en ince ayrıntısına kadar öğrenmelidir. 

İntramüsküler enjeksiyonda dikkat edilecek ilkeler şunlardır: 

 
➢ IM enjeksiyon yerlerinin seçimi doğru yapılmalıdır. (Sinir ve kemiklere zarar 

vermemek için enjeksiyonlar anatomik olarak sinirlerden uzak, güvenli 

bölgelere yapılmalıdır.) 
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➢ Ampulün ağzı açıldıktan sonra bekletilmemelidir. 

➢ Enjeksiyon bölgesi çok kirliyse akıntı veya dışkı ile kirlenmişse öncelikle sabun 

ve su ile durulanıp kurulanmalıdır. 

➢ Ağrısız bir enjeksiyon için işleme uygun olan pürüzsüz ve keskin bir iğne 

kullanılmalıdır. 

➢ Duyarlı bireylerde, enjeksiyondan önce bölgeye soğuk buz ya da kompres 

uygulanabilir. Bu işlem sinir uçlarını uyuşturarak ağrı hissini azaltır. 

➢ İlacın dağılım ve emilimi için enjeksiyondan sonra masaj yapılmamalıdır. 

➢ Kasın gevşemesi ve ağrıyı azaltmak için hastaya uygun pozisyon verilmelidir. 

➢ Gergin kasa enjeksiyon yapmak ağrı hissi oluşturacağından hastaya kasını 

sıkmaması ve gevşek bırakması gerektiği açıklanmalıdır. 
➢ İğne kasa tek bir hareketle batırılmalı, aynı hızla çıkarılmalıdır. 

➢ İğneyi çektikten sonra enjeksiyon yerine kuru pamuk tampon koyulmalıdır.( 

Alkolle ıslatılmış pamuk tampon kanamayı artırır.) 

➢ Enjeksiyon uygulamada, cerrahi aseptik kurallara mutlaka uyulmalıdır. Hazırlık 

sırasında enjektör ve ilacı kontamine etmemeye dikkat edilmeli, derinin 

dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. 
➢ Doku zedelenmesi, inflamasyon ve enfeksiyon olan bölgeler kullanılmamalıdır. 

➢ Skar dokusu ve ödemli dokulara enjeksiyon yapılmamalıdır.( Aksi halde doku 

yıkımı arttığı gibi, verilen ilacın emilimi de yetersiz olur.) 

➢ IM ve subkutan enjeksiyonlar sırasında iğnenin damarda olmadığından emin 

olunmalıdır. 

➢ Piston geri çekildiğinde, enjektöre kan gelirse enjektör hemen geri çekilerek 

çıkartılmalıdır. İşlem yeni ilaç ve enjektörle, farklı yerden uygulanmalıdır. 

➢ İlaç, doku içine verilirken yavaş yavaş verilmelidir.( Bu hem ağrıyı azaltır hem 

de ilacın doku içine yayılımını ve emilimini kolaylaştırır.) 

➢ Her bölgeye yapılabilecek ilaç miktarı bilinmelidir.(Çok miktarda ilaç ağrı 

yapar ve yerel doku yıkımı yapabilir.) 

➢ İşlem esnasında iğnenin eğrilmesi olayı olursa işleme son verilmelidir.( Çünkü 

eğrilen iğnenin kırılma ihtimali yüksektir. Eğer işlem esnasında iğne doku 

içerisinde kırılırsa bölge kalemle işaretlenerek durum hemen bildirilmelidir.) 

➢ Apse, kist, nekroz, doku hasarı, ağrı, kaza ile damara girme; sinir yaralanması 

gibi komplikasyonlar için önlemler alınmalıdır. (Özellikle yenidoğan ve 

prematüre bebeklerde, enjeksiyonlara bağlı olarak siyatik sinir hasarları sonucu 

komplikasyonlar görülebilir.) 
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5. İNTRAVENÖZ (IV) ENJEKSİYON 

İntravenöz enjeksiyon, enjektör içindeki ilacın iğne aracılığı ile doğrudan ven (toplar 

damar) içerisine verilmesi işlemidir. İlaçların derhal etki etmesi istendiği acil durumlarda 

(kardiak arrest gibi), hastanın ciddi enfeksiyon riski altında olduğu durumlarda ilaçların 

tedavi edici kan düzeylerinin devamlı olarak sağlanabilmesi için veya ilaçların yüksek 

derecede alkali olup kas ve cilt altı dokusunu tahriş ettiği durumlarda intravenöz yol 

kullanılır. 

 

IV yolun diğer parenteral yollara göre önemli bir avantajı, büyük hacimdeki 

solüsyonların bu yolla verilebilmesidir. Ayrıca doku içine enjeksiyon ağrı yapan veya 

nekroza neden olabilen bazı irritan ilaçları, intravenöz olarak ağrı oluşturmaksızın vermek 

mümkündür (örneğin kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar) çünkü damar çeperi ağrılı 

uyaranlara duyarsızdır ve ayrıca ilaç iğne ucundan çıkar çıkmaz kan ile dilüe olur; ancak, bu 

nitelikteki ilaçları verirken solüsyonun, damar dışındaki doku içine kaçırılmamasına dikkat 

edilmelidir. 

 
➢ Damar Yolu Açma Endikasyonları 

 

• Ven içine ilaç uygulaması, 

• Sıvı elektrolit kayıplarının yerine konması amacıyla sıvı uygulaması, 

• Kan ve kan ürünleri transfüzyonu, 

• Oral alamayan hastalarda parenteral beslenme amacıyla damar yolu açılır. 

 

5.1. IV Damar Yolu İçin Kullanılan Alanlar 
 

Damar yolu, periferik veya santral venlere açılır. IV uygulamalarda uygun ven 

seçilirken tedavinin süresi, hastanın damar durumu ve hastanın ekstremiteyi kullanma 
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durumu dikkate alınmalıdır. El ve ayak üzerindeki venler 1-2 (bir-iki) saat ya da birkaç gün 

gibi kısa sürecek tedaviler için tercih edilebilirler. 

 

➢ Kullanılan venler: 

 

Ven içi uygulamalarda kullanılan venler genellikle; ön kol, el, ayak, bebeklerde alın  

ve saçlı derinin olduğu alanlardaki venlerdir. Bu bölgelerdeki venler, büyük ve yüzeyel 

olmaları, derinin ince olması, venin kayması ve kanın ven dışına sızmasını engelleyecek 

miktarda bağ dokusu bulunması nedeniyle İV enjeksiyona daha uygundur. 

• Kolda damar yolu açmak amacıyla kullanılan venler; V. basilica ve V. 

cephalica’dır. Antekübital fossada bulunan V. mediana, V. cephalica, V. 

basilica, V. cephalica ve V. basilica’nın el bileği bölgesinden geçen 

dalları ile el sırtındaki dalları İV enjeksiyon için kullanılır. 

• Ayak üzerinde V. saphena magna ve parvanın dalları kullanılır. Bacaktaki 

venler, flebit (ven iltihabı), emboli (damar tıkanması) olasılığı ve hastanın 

hareketini kısıtlayacağından tercih edilmez. Alt ekstremite venleri, 

genellikle çocuklarda ve üst ekstremitelerin her ikisinde de yaralanma 

olan hastalarda kullanılır. Üst ekstremiteden yeni bir vene kateter 

takılınca alt ekstremiteye takılmış olan kateter, en kısa sürede 

çıkarılmalıdır. 

• Bebeklerde damar yolunun açılmasında kullanılan kafa venleri; alında V. 

facialisin frontal dalları, saçlı deride V.temporalis superficialis ve 

dallarıdır. Kafa bölgesinde kullanılan venler ve arterler oldukça 

yüzeyeldir. Bu nedenle girilecek venin arter olup olmadığını anlamak için 

parmak uçları ile palpe edilerek arteriyel atım kontrol edilmeli, atım 

olmadığına emin olduktan sonra vene girilmelidir. 
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Şekil 5.1: Damar yolu açılması için el, kol, ayak ve bacakta kullanılan venler 

Uygulamalarda distal kısımdaki venlerden başlanarak proksimale doğru çıkılmalıdır. 

İlaç miktarı fazla, solüsyon hipertonik ve ilaç tahriş ediciyse ön koldaki geniş venler 

kullanılmalıdır. 

 

5.2. İntraket İle Damar Yolu Açma Tekniği 

Venöz kateter; branül, intraket ve anjioket diye de adlandırılır. Steril paket içinde tek 

kullanımlık tıbbi malzemedir. Venöz kateterler; ven içerisine yerleştirilen, plastikten 

yapılmış malzemelerdir ve çeşitli boyutları vardır. Boyutları belirlemek için farklı renkler 

kullanılmıştır. 

Resim 5.2: Venöz kateter çeşitleri 
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Damara girmeyi sağlayan kılavuz iğne, esnek bir kanül ve sabitlemeyi kolaylaştıran 

kelebek şeklinde kanatlardan oluşmaktadır. Ayrıca kan durdurucu kapak, basit bir valf 

sistemi bulunan enjektör girişi, bu girişi koruyan kilitli kapak ve intraketi kontaminasyona 

karşı koruyan iğne koruyucu kapağı vardır. İntraket, damara girildiğinde kılavuz iğne 

çıkarılır ve esnek kanül damar içinde kalır. 

Resim 5.3: İntraket ve bölümleri 

Turnike; damar yolu açarken venlerin dolgunlaşmasını sağlamak amacıyla kullanılan, 

lastik veya özel esnek malzemeden yapılmış ve çeşitleri olan araçlardır. 

Resim 5.4: Turnike çeşitleri 

 
 Gerekli malzemeler 

Tepsi içinde; 

• İlaç kartı, 

• İlaç çekili enjektör, 

• İntraket 

• Pamuk tamponlar, 

• Turnike, 

• Tedavi muşambası, 

• Deri antiseptiği / alkol % 70'lik, 

• 5–10 ml serum fizyolojik çekilmiş steril enjektör, 

• Eldiven, kesekâğıdıdır. 
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➢ Hasta veya yakınlarına uygulama hakkında bilgi verilerek rızası alınır. 

➢ Eller yıkanır ve eldiven giyilir. 

➢ Hastaya işlem için uygun bir pozisyon verilir. Mümkünse kol, kalp seviyesinin 

altında olacak şekilde yerleştirilir. Örneğin, antecubital fossadaki venler 

kullanılıyorsa hastanın dirseği hiperekstansiyonda olmalı, altı desteklenerek 

kalp seviyesinin altında tutulmalıdır. 
➢ Uygulama yapılacak koldaki venler gözlenir ve palpe edilir. 

➢ Turnike bağlanır. Turnike, seçilen ven noktasının 10-15 cm üstünden, elbise 

üzerinden, tek halkalı fiyonk hâlinde (gerektiğinde kolayca çözülebilmelidir) ve 

serbest uçları yukarıda kalacak şekilde bağlanır. Turnike venöz dönüşü 

engelleyecek, arteriyel kan akımını ise engellemeyecek sıkılıkta bağlanmalıdır. 

(Arteriyel kan akımının engellenip engellenmediği radial nabız palpe edilerek 

anlaşılabilir.)Ven, dolgun görünmüyorsa venin distalinden kalbe doğru 

sıvazlanabilir, hastaya elini yumruk yapması söylenebilir. Ven, yine dolgun 

görünmüyorsa parmak uçları ile vene hafifçe vurulabilir. Turnike 2 dk.dan daha 

uzun süre bağlı kalmamalıdır. 

Resim 5.5: İntraketle damar yolu açma 

➢ Seçilen ven, parmak uçları ile tekrar palpe edilerek doku içindeki ilerleyişi 

hissedilir. 

➢ Seçilen ven, tek bir hareketle ve antiseptik solüsyonlu pamukla venin 

proksimalinden distaline doğru silinerek cilt antisepsisi sağlanır. 

➢ Vene uygun büyüklükte seçilen intraket steril paketinden çıkarılır. 

➢ İntraket, iğnenin keskin yüzü yukarı gelecek şekilde tutulur. 
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Resim 5.6: İntraketle vene giriş 

➢ Veni sabitlemek amacıyla vene girilecek noktanın yaklaşık 3-5 cm alt tarafına 

boşta kalan elin başparmağı ile bastırılarak deri aşağı doğru gerdirilir. Vene 

girilir. 
➢ Vene girerken doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki teknik kullanılır: 

• Doğrudan vene girme tekniğinde iğne ile ven üzerinden deriye 15-20 

derecelik bir açı ile deri ve ven aynı anda hızlıca delinerek vene girilir. 

Bu teknik büyük ve belirgin venlerde tercih edilmelidir. Küçük venlere 

girilirken venin her iki duvarı delinebilir. 

• Dolaylı vene girme tekniğindeyse iğne vene iki aşamada yerleştirilir. İlk 

aşamada iğnenin ucu, vene girilecek bölgenin yaklaşık 1 cm altından ve 

vene paralel olarak 30-45 derecelik açı ile deriye batırılır. İğne ucu, önce 

derialtı dokuya temas eder. İkinci aşamada ise iğnenin açısı 10-15 

dereceye kadar küçültülerek ven içine girilir. Dolaylı teknik, küçük ve 

kaygan venlerde kullanılır. Yavaş hareket edilmelidir. Sert bir hareket 

ven duvarının yırtılmasına sebep olabilir. 

➢ Ven içine girildiğinde kan durdurucu kapağın olduğu yere kan dolar. Kan 

geldiği gözlemlenerek ven içine girilip girilmediği anlaşılabilir. 

 

➢ Kılavuz iğne, 1 cm geriye çekilerek esnek kanülün içine kan gelip gelmediği 

gözlemlenir. Kan geliyorsa esnek kanül damar içinde ilerletilirken kılavuz iğne 

yavaşça geriye doğru çekilir ancak tamamen çıkarılmaz. 

Resim 5.7: Esnek kanül damar içinde ilerletilirken kılavuz iğnenin çıkarılması 

 
 

➢ Bir elin başparmağı ile intraket yerleştirilen bölgenin 1 cm kadar üst kısmından 

ven üzerine baskı uygulanarak diğer el ile önce turnike çözülür. 

➢ Sonra kılavuz iğne tamamen çıkarılır. Bu şekilde intraketin açık ucundan kan 

gelmesi engellenir. 

➢ İçinde serum fizyolojik bulunan enjektörün ajutajı, intraketin sıvı seti girişine 

takılır. 

➢ Birkaç ml serum fizyolojik enjekte edilerek bölgede şişlik, kızarıklık, acı 

hissinin olup olmadığı kontrol edilir. 

➢ Flaster ile intraket, cilt üzerine sabitlenir. 
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➢ Başparmak ile venin üst kısmına bası yapılarak enjektör çıkarılır. 

➢ İntraketin sıvı seti girişine heparinli kapak takılarak sıkıştırılır. 

Resim 5.8: İntraketin sıvı verilerek kontrol edilmesi ve sabitlenmesi 

➢ Kılavuz iğne tıbbi atık kutusuna diğer malzemeler tıbbi atık çöpüne atılır. 

➢ Eldivenler çıkarılarak tıbbi atık çöpüne atılır ve eller yıkanır. 

➢ İntraketin takılış tarihi ve saati uygun formlara kaydedilir. 

İntraketin deriye giriş yeri her uygulamada kontrol edilmelidir. Uzun süre takılı 

kalacak intraket, enfeksiyon ya da başka bir sorun yoksa flebit gibi durumları önlemek için 

48–72 saat aralıklarla değiştirilmelidir. 

 

5.3. Kelebek Set İle Damar Yolu Açma Tekniği 

Kelebek set tek kullanımlık steril paket içerisinde bulunur. Kelebek setin iğnesi, 

çelikten yapılmıştır, uzunluğu 1.5–3 cm, numarası 17–25 arasında değişir. İğnenin numarası 

büyüdükçe çapı küçülür. Farklı boyutlardaki kelebek setlerin renkleri de farklıdır. 

Sabitlemeyi kolaylaştıran kelebek şeklinde plastik kanatları vardır. 10–30 cm uzunluğunda 

,bükülmeye dirençli hortumun ucunda enjektör ya da sıvı setinin takıldığı tıkaçlı konektörü 

bulunur. 

 

İğnenin iç çapı küçük olduğundan ince yapılı damarlarda ve çocuklarda tercih edilir. 

Kelebek setin iğne ucu, kısa olduğu için uygulama esnasında hasta, daha az rahatsız olur ve 

doku, daha az zedelenir. Ancak esnek olmayan çelik iğnesinden dolayı uzun süre damar yolu 

açıklığını sağlamak için uygun değildir. 
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Resim 5.9: Kelebek set 

 Gerekli malzemeler 

Tepsi içinde; 

 

• Turnike, 

• Eldiven, 

• Antiseptik solüsyon, 

• Pamuk veya gazlı bez tampon, 

• Flaster, 

• 5-10 ml serum fizyolojik çekilmiş steril enjektör ile malzemeler 

hazırlanır. 

 
➢ Hasta veya yakınlarına uygulama hakkında bilgi verilerek rızası alınır. 

➢ Eller yıkanır ve eldiven giyilir. 

➢ Hastanın kullanılacak ekstremitesine işlem için kalp seviyesinin altında uygun 

pozisyon verilir. 
➢ Uygulama yapılacak koldaki venler gözlenip palpe edilerek değerlendirilir. 

➢ Vene uygun büyüklükte olan kelebek set seçilir ve paketinden çıkarılır. 

➢ Kelebek setin tıkacı açılır. 

➢ İçine 10 ml serum fizyolojik çekilmiş enjektörün iğnesi çıkarılıp konektöre 

takılır. 

➢ İğne ucundan sıvı gelene kadar kelebek setin içine serum fizyolojik sıkılarak 

havası çıkarılır. İğnedeki koruyucu kapağın ucu açık olduğundan setin havasını 

çıkarırken koruyucu kapağı çıkarmaya gerek yoktur. 

Resim 5.10: setin havasının çıkarılması 

 
➢ Turnike, vene girilecek bölgenin 10-15 cm üzerine bağlanır. 

➢ Seçilen ven, parmak uçları ile palpe edilerek doku içindeki ilerleyişi hissedilir. 

➢ Seçilen ven, yukarıdan aşağıya doğru tek bir hareketle antiseptik solüsyonlu 

pamukla silinir. 
➢ Kelebek iğnenin koruyucu kapağı çıkarılır. 

➢ Bir elin başparmağı ve işaret parmağı ile iğnenin keskin yüzü yukarı gelecek 

şekilde, plastik kanatları bir araya getirilerek tutulur. 
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➢ Diğer elin başparmağı ile venin 3-5 cm alt kısmına bastırılıp deri aşağı doğru 

gerdirilerek ven sabitlenir. 

➢ Venin durumuna göre doğrudan ya da dolaylı teknik kullanılarak vene girilir. 

➢ Kan gelip gelmediği kontrol edilir. Kelebek setin içine kan kendiliğinden dolar. 

➢ Kendiliğinden dolmadıysa setin uç kısmındaki yumuşak kauçuk kısmı baş ve 

işaret parmakları arasında emme hareketi yapacak biçimde sıkıp gevşetilir. Sete 

kan gelmesi iğnenin damar içinde olduğunu gösterir. 
➢ Kelebek iğne damar içinde yavaşça ilerletilir. 

➢ Turnike çözülür. 

➢ Kelebek set, iğnenin deriye girdiği kısmı görülecek şekilde cilt üzerine flaster 

ile sabitlenir. 

➢ Enjektördeki serum fizyolojik yavaşça enjekte edilir. Bölgede ağrı, kızarıklık, 

hassasiyet, şişlik olup olmadığı gözlenir. 

➢ Enjektör, kelebek setten çıkarılıp setin tıkacı kapatılır. 

➢ Eldivenler tıbbi atık çöpüne atılıp eller yıkanır. 

➢ Kelebek setin takılış tarihi ve saati uygun formlara kaydedilir. 

 

5.4. Enjektörle İntravenöz Enjeksiyon Tekniği 

 Gerekli Malzemeler 

Tepsi içinde; 

• İlaç kartı, 

• İlaç çekili enjektör, 

• Yedek iğne, 

• Pamuk tamponlar, 

• Turnike, 

• Tedavi muşambası, 

• Deri antiseptiği / alkol % 70'lik, 

• Eldiven, kesekâğıdıdır. 

Enjektörle intravenöz ilaç verme tekniğinin işlem basamakları aşağıda sıralanmıştır. 

 
Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

➢ İlaç adı, hasta tabelasından kontrol 
edilir. 

 

➢ Doğru ilacı doğru hastaya doğru yolla 

uygulamak ➢ Hastanın doğru hasta olup olmadığı 
kontrol edilir. 

➢ Yapılacak işlem için hastaya bilgi 
verilerek mutlaka izni alınır. 

➢ Hastayla işbirliği sağlamak 

➢ Ampul veya flakondan, ilaç hazırlama 

prosedürünü izleyerek ilaç enjektöre 

çekilir. Hastaya uygun numarada 

enjektör seçilir. 

➢ Hazırlanan malzemeler kolay ulaşılacak 

şekilde tedavi arabasına yerleştirilir. 

 

 
➢ Çalışma kolaylığı sağlamak 

➢ Eller “el yıkama protokolüne” uygun ➢ Kontaminasyonu önlemek 
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yıkanır. Eldiven giyilir.  

➢ Hastaya seçilen enjeksiyon alanına göre 
pozisyon verilir. 

➢ Enjeksiyon alanını yeterince görmek 

➢ Venlerin durumu gözlenir ve dolaşıma 

engel teşkil edecek bir durum 
olmadığından emin olunur. 

 

➢ En uygun vene karar vermek 

➢ Hastanın kolu kalp düzeyinin altına 
indirilir. 

 

➢ Hastanın kolunun altına tedavi 
muşambası serilir. 

 

➢ Turnike, vene girilecek noktanın 15-20 

cm üzerine fiyonk şeklinde bağlanır. 

➢ Venin dolgunlaşmasını sağlamak 
 

 

➢ Deri, antiseptik solüsyonlu pamuk 

tamponla temizlenir. 

 

 

➢ Pasif olan elle uygulama bölgesinin 
altından deri aşağı doğru gerdirilir. 

➢ 

➢ Aktif elin iki parmağıyla enjektörü 

tutup diğer üç parmakla koldan destek 

alınır. 

 
➢ 

➢ Enjektörle ven arasında 30-45 derecelik 

açı kalacak şekilde ve iğnenin kesik ucu 

yukarı olacak şekilde tutulur, damarın 

hemen yanından deriye girilir. 

 

 

➢ Deriye girilir girilmez iğnenin açısı 
deriye paralel olacak şekilde küçültülür 
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ve vene girerek iğnenin üçte biri 
ilerletilir. 

 

➢ Diğer elle piston geri çekilerek iğnenin 

damar içinde olup olmadığının kontrolü 

yapılır. 

➢ Deri altı dokusunda nekroz ve ağrının 

oluşmasını engellemek 
 

 

➢ Eğer enjektöre kan geliyorsa turnike 

çözülür. 

 

 

➢ İlaç, yavaş yavaş verilir.  

➢ Hasta, erken komplikasyonlar yönünden 
gözlenir. 

 

➢ İlaç bitince enjektörü çekerek hemen 

antiseptik solüsyonlu pamuk ya da 

spançla enjeksiyon yerine bastırılır. 

 

 

➢ Atıklar uygun tıbbi atık kutusuna atılır. ➢ Kontaminasyonu önlemek 

➢ Eldiven çıkartılır ve eller yıkanır. ➢ 

➢ İşlem kayıt edilir. ➢ Yasal dayanak ve veri oluşturmak 

 

5.5. IV İlaç Uygulamalarında Yan Etkiler ve Dikkat Edilecek 

Noktalar 

➢ IV ilaç uygulamalarında yan etkiler 

• Lokal yan etkiler; ağrı, enfeksiyon, ödem, hematom, ekimoz, arter veya 

sinir hasarı ve tromboflebittir. İlacın artere verilmesi parmakların, elin ve 

kolun kangrenine neden olur. 

• Sistemik yan etkiler; bayılma, hava embolisi, enfeksiyon, dolaşım 

yüklenmesi ve anaflaktik şoktur. Eğer anafilaksi gelişmişse ortadan 

kaldırmak mümkün değildir. Bu durumda ilacın seyreltilerek yavaş yavaş 
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verilmesi riski azaltabilir. Hastada en küçük bir reaksiyon görülürse işlem 

mutlaka durdurulmalıdır. 

• Çevresel yan etkiler, sistemik hipotermi veya hipertermidir. 

 

 Dikkat edilecek noktalar 

 

• İntravenöz enjeksiyonun, mümkün olduğu kadar yavaş (bir veya bir kaç 

dakikada) ve hastanın reaksiyonu gözlenerek yapılması gerekir. (Bazı 

ilaçların hızlı enjeksiyonu, dolaşımı ve solunumu deprese edip tehlikeli 

durumlara yol açabilir.) 

• Uygulama için hastanın fazla kullanmadığı taraf tercih edilmelidir. 

• Bacaklardaki venler emboli ve flebit riski olduğundan ve hastanın 

hareketini kısıtlayacağından tercih edilmez. (El ve ayaklardaki küçük 

venlerde tromboz riski daha azdır.) 

• Tahriş edici veya vazokonstriktör ilaçlar, küçük venlerden 

verilmemelidir. (Bunlarda kan akışı az olduğu için verilen sıvı, kanla 

yeterince dilüe olamaz; damar büzülmesinden dolayı, kan akışının 

yavaşlaması ve tromboflebit oluşması olasılığı artar.) 

• Uygulama öncesi, alan çok kirliyse önce sabunlu su ile yıkanmalı; daha 

sonra da aseptik solüsyonla silinerek kuruması beklenmelidir. 

• İV ilaç tedavisine başlamadan önce hasta; nabız, ateş, kan basıncı, 

bulantı, bilinç kaybı, idrar çıkışı, genel durum yönünden izlenmelidir. 

• Önceden damar yolu açılmışsa IV enjeksiyon, intraket üzerindeki 

enjektör girişinden yapılır. 

 

5.6. Santral Venöz Kateter 
 

Santral venöz kateter, (SVK) santral venöz damarlara yerleştirilen kateterdir. Santral 

venöz yerleşim amacıyla subklaviyan ven, internal jugular ven ve femoral venler kullanılır. 

Cerrahi aseptik teknikle doktor tarafından geçici ya da kalıcı olmak üzere iki şekilde 

yerleştirilir. 
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Resim 5.11: Santral venöz kateter 
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1. KAN ALMA 

Kan; arterler, venler ve kapillerden oluşan damar ağının içinde dolaşan akıcı plazma 

ve hücrelerden meydana gelmiş kırmızı renkli hayati bir sıvıdır Tanı için gerekli 

mikrobiyolojik ve biyokimyasal incelemeleri yapmak, tedavi sürecini izlemek ve bazı 

hastalıklarda tedavi (kalp yetmezliği, polisitemi vb.) amacıyla damarlardan kan alınır. 

 

6.1. Venöz Kan Numuneleri 

Kan numunesi, steril şartlar altında vene girilerek iğne ucuyla vakumlu tüplere alınır 

veya enjektörle alınıp tetkik tüplerine boşaltılır. Kan numunesi alma işleminde kanın  

hemoliz olmaması için vacutainer kullanılması tercih edilir. Kan numuneleri hastadan tam 

kan olarak alınarak laboratuvar ortamında analiz edilir. 

➢ Tam kan (total kan): Serum veya plazması ayrılmamış kandır. Kan sayımı 

(hemogram); sedimantasyon hızı (ESR) tayini, kan hücrelerinin (eritrosit, 

lökosit, trombosit) sayımı için gereklidir. 

➢ Serum: Pıhtılaşmış kandan şekilli elemanlar (eritrosit, lökosit, trombosit) 

ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısımdır. Birçok analiz için tercih edilir. 

➢ Plazma: Pıhtılaşması antikoagulanlarla önlenmiş kandan şekilli elemanlar 

ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısımdır. Bazı özel analizler için gereklidir. 
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6.1.1. Kan Alınacak Tüplerin Seçimi 
 

➢ Tüpler, kanın laboratuvara sağlıklı bir şekilde gönderilmesi için kullanılan 

materyallerdir. Tüp çeşitleri ve kullanım amaçları: 

• Mor kapaklı tüpler: Hemogram veya kan sayım tüpü olarak adlandırılır. 

Bu tüpler kan sayım cihazlarında kullanılır. 

• Mavi kapaklı tüpler: PTT- PTZ tüpü, koagulasyon tüpü, sitratlı tüp olarak 

adlandırılır. Bu tüpler koagulasyon cihazlarında kullanılır. 

• Kırmızı kapaklı tüpler: Boş kuru tüplerdir. Oto analiz cihazlarında 

kullanılır. 

• Siyah kapaklı tüpler: Sedimantasyon hızının ölçüldüğü tüplerdir. Bu 

tüpler sedim pipetleriyle birlikte manuel olarak işleme tabi tutulur. 

• Pediatrik tüpler: Plastik olup K3 edtalı olarak çocuklarda kan sayımı için 

kullanılır. İster tüpten ister pipet yardımıyla kana bakılır. 

Resim 6.1: Vakumlu kan tüpleri 

 

6.1.2. Venöz Kan Almada Ven Seçimi 

Periferik kan alma amacıyla en çok kullanılan venler ,kol venleridir. Kan almada sıkça 

kullanılan venler şunlardır: 

➢ Basilik ven 
➢ Antekubital ven 

➢ Sefalik venler 

Hastanın kol venlerinden kan alınamadığı durumlarda el üzeri venleri ve ayak sırtı 

venleri de kan alımı için kullanılır. El sırtı üzerindeki venler; sefalik ven, basilik ven, 

superficial dorsal venlerdir. Ayak sırtındaki venler, sephana parva ve sephana magna 

venleridir. 

Bebek ve küçük çocuklarda zorunlu durumlarda baş venlerinden de kan alınır. 
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Resim 6.2: Ven seçimi 

 
6.1.3. Venöz Kan Alma Tekniği 

 

➢ Yetişkinlerde antekubital fossada (kolun iç yüzü) kalın ve derinin yüzeyine 

yakın ven tercih edilir. Elle yoklama ven seçimini kolaylaştırır. Dolaşım 

problemi olan veya mastektomi olan hastalarda kol seçiminde dikkatli 

olunmalıdır. Eğer hastaya infüzyon yapılıyorsa infüzyon üç dakikalığına 

durdurulmalı veya tercihen diğer koldan kan alınmalıdır. 

➢ Kullanılacak malzemeler bir tepsi içinde hazırlanır ve işleme başlamadan önce 

kontrol edilir. 
➢ Hasta işlem hakkında bilgilendirilir. 

➢ Hastanın aç olması gereken tetkiklerde hastaya aç olup olmadığı sorulur (10-12 

saat). 

➢ Hastaya uygun pozisyon verilir. Pozisyon verilirken hastanın rahat edebileceği 

ve rahat çalışabilecek pozisyon tercih edilir. 
➢ İstek formuyla tüplerin uygunluğu kontrol edilir. 

➢ Kan alınacak tüplere kanı alınacak hastanın adı, soyadı yazılır veya hazır 

barkotlar yapıştırılır. 
➢ Eldiven giyilir. 

➢ Her iki antekubital bölge incelenerek venlerin en belirgin olduğu kol seçilir. 

➢ Hastanın kollarının antekubital bölgesi, kolun 1/3 alt kısmı ve ön kolu açık 

kalacak şekilde giysilerini çıkarması sağlanır. 

➢ Vacutainer kullanacaksa steril iğnenin vidalı tarafındaki şeffaf koruyucu kılıfı 

çıkarılır ve iğnenin vidalı kısmı vacutainere takılır. 

➢ Kol, gövde ile 30 derecelik açı yapacak şekilde, ön kolun gergin 

(ekstansiyonda) ve dışa rotasyonda tutulmasıyla birlikte alttan bir destekle 

(sandalye kenarı veya masa) desteklenir. 
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Resim 6.3: Vacutainer 

 
➢ Lastik turnike, dirseğin 3-4 parmak (5-6 cm) üst kısmından, venöz dönüşü 

engelleyecek fakat arteriyel kan akımını engellemeyecek sıkılıkta ve kolayca 

açılabilecek şekilde bağlanır. 

 

Resim 6.4: Turnikenin bağlanması 

 
➢ Kolundan venöz kan alınacak hastanın bilinci yerindeyse kan alınacak taraftaki 

elini yumruk yapması söylenir. 

➢ Kan alınacak bölgedeki venler üzerine parmak uçları hafif darbelerle vurularak 

venlerin daha çok belirginleşmesi sağlanır. 

➢ Seçilen vene girilecek bölge merkez kabul edilerek yukarıdan aşağıya doğru 

silinir. 

Resim 6.5: Bölgenin temizlenmesi 
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➢ Üzerine iğne takılmış olan vacutainer, aktif olarak kullanılan ele alınır ve 

iğnenin koruyucu bölümü çıkarılır. 

➢ Serbest kalan elle kan alınacak kol, dirsek kısmından kavranıp dışa ve aşağıya 

doğru gerdirilerek damara girilecek bölge sabitleştirilir. 

Resim 6.6: Kan alınacak bölgenin sabitlenmesi 

 
➢ İğne, 30-45 derecelik açı ile deri tabakasını geçip deriye paralel olacak şekilde 

15 dereceye küçültülerek vene paralel olarak 0.5- 1 cm ilerletilir. 

➢ Vacutainer veya enjektör, kan alma işleminde aktif olarak kullanılmayan elin 

işaret ve başparmağıyla hasta, kolu arasında sabitleştirilir. 

➢ Kan alınacak enjektör normal ise pistonu kendinize doğru çekerek enjektöre kan 

gelmesi sağlanır. Vacutainer ile kan alınıyorsa venden tüp içine kanın yavaşça 

dolması beklenir. 

➢ Kan tüpe vakum sayesinde akmaya başlayınca turnike gevşetilir veya hastanın 

yumruğunu açması sağlanır. 

➢ Kan alma tüpü kanla dolduğunda aktif olarak kullanılan elin başparmağıyla 

vacutainerin bağlantı yerine basınç uygularken dolu kan alma tüpü 

vacutainerden geri çekilir. 

Resim 6.7: Vacutainerle kan alma 
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Resim 6.8: Enjektörle kan alma 

 

➢ Yeterli kan numunesi alındıktan sonra turnike çözülür. İğne, (vacutainerin yönü 

değiştirilmeden) üzerine kuru bir tampon kapatılarak damardan çıkarılır. 

 

Resim 6.9: Kan almanın sonlandırılması 

➢ Kanı alınan hastaya kolunu kalp hizasından yukarıda tutarak tampon üzerine 2-3 

dakika parmağını bastırması söylenir (kanama problemi varsa 3-5 dakika). 
➢ Vacutainer, iğnesi döndürülerek çıkarılır ve kesici-delici atık kutusuna atılır. 

➢ Antikoagulanlı tüpte kanla antikoagulanın karışması sağlanır. 

➢ Kullanılan malzemeler, uygun atık kutularına atılır. 

➢ Eldivenler çıkarılır. 

 

6.1.4. Venöz Kan Numunesi Alırken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Kan numunesi alma işleminde alınan kan hemoliz olursa ya da yeterli miktarda 

alınmazsa hastadan tekrar kan alınması gerekebilir. Bu, hasta açısından istenmeyen bir 

durumdur. 

 

➢ Hasta rahat bir pozisyonda olmalıdır. 

➢ Kol omuz hizasında düz durmalıdır. 

➢ Fistül, hematom olan, damar grefti uygulanmış ve mastektomili meme 

tarafındaki koldan, ödemli ve skarlı bölgelerden, zorunlu olmadıkça kan 

alınmamalıdır. 
➢ Hematom oluşabileceğinden hastanın kolu kesinlikle bükülmemelidir. 

➢ Hem geniş hem de yüzeye yakın damar seçilmelidir. 
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➢ Hastaya IV infüzyon yapılıyorsa infüzyona 5 dakika ara verildikten sonra veya 

mümkünse diğer koldan kan alınmalıdır. 

➢ Turnike en fazla bir dakika uygulanmalıdır. Daha uzun süren uygulamalarda 

gevşetilerek ekstremitenin kanlanması sağlanmalıdır. 

➢ Kan enjöktöre alınmışsa hemoliz olmaması için iğne çıkarıldıktan sonra yavaşça 

ve tüp kenarından kaydırarak tüpe boşaltılmalıdır. 

➢ İkinci enjektöre kan alınacaksa enjektörün iğnesi sabit tutularak ajutajından 

ayrılır ikinci enjektör yerleştirilir. Kan almaya devam edilir. 

➢ Vene girilmeden önce yumruk açılıp kapatılmamalıdır; bu hareket, plazma 

potasyum, fosfat ve laktat konsantrasyonlarını artırır. 
➢ Önce katkı maddesiz, sonra katkı maddeli tüplere kan alınmalıdır. 

➢ Tüp, kan konulduktan sonra kesinlikle çalkalanmamalıdır. Antikuagulanlı tüpler 

kan alındıktan sonra yavaşça alt üst edilerek antikuagulan maddeyle kanın iyice 

karışması sağlanmalıdır. Aksi hâlde kan pıhtılaşabilir. 

➢ Hemoliz, eritrositlerin parçalanmasıdır. Hemoliz sonucunda, eritrosit içindeki 

maddeler seruma geçip yanlış sonuçlara neden olduğundan tüplere alınan kan, 

fazla bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. 

➢ Kan alınan kol, bası yapıldığı süre boyunca kalp hizasından yukarıda 

tutulmalıdır. 

Resim 6.10: Kan tüpleri 

6.2. Arteryel Kateterden Kan Alma 

Kan gazı analizinde kullanılmak amacıyla arterden kan alınmaktadır. Arter kanı direkt 

olarak heparinize enjektörle alınabildiği gibi arteryel kateterden de alınabilir. Direkt arterden 

kan alma ve arteryel kateter yerleştirme işlemleri son derece önemli, beceri isteyen ve 

komplikasyonları olabilen invaziv bir işlemdir. Bu nedenle bu işlemler doktor tarafından 

yapılır. Daha önce açılmış arteryel kateterden numune için kan alma işlemini birimde görevli 

hemşire, acil tıp teknisyeni ve anestezi teknisyenide gerçekleştirebilir. 

 

Arterden şu durumlarda kan alınır: 

 

➢ Ventilasyonu (PaCO2) değerlendirmek 
➢ Asit baz dengesini (pH, PaCO2) değerlendirmek 

➢ Oksijenasyonu (PaO2, Sa O2) değerlendirmek 
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➢ Oksijen taşıma kapasitesini değerlendirmek (PaO2, HbO2,Total Hb, 

dishemoglobin) 

➢ Tedaviye cevabı değerlendirmek 

➢ Hastalığın şiddetini ve prognozunu değerlendirmek 

 

Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: 

 

➢ Radial arter 

➢ Brakial arter 

➢ Femoral arter 

➢ Dorsalis pedis ve tibial arter 

 

Şekil 6.11: Kan alınan dört bölgedeki arterler 

6.2.1. Arteryel Kataterden Kan Numunesi Alma Tekniği 
 

Arteryel kateterden kan numunesi alma işlemi için aşağıdaki işlem basamakları 

sırasıyla gerçekleştirilir. 
 

➢ Malzemeler hazırlanır. 

➢ Özel kan gazı enjektörü varsa tercih edilir. Kan gazı enjektörü olmadığı 

durumda enjektöre 5000 U/ml olan heparinden 2 dizyem heparin çekilip 

boşaltılarak enjektör yıkanır. Böylece enjektör heparinize edilmiş olur. 

➢ Eldiven giyilir. 

➢ Arteryel kateterin yeri, takılış tarihi ve saati kontrol edilerek arteryel kateter 

olduğundan emin olunur. 

➢ Heparinize enjektör, üçlü musluk takılıysa musluğun ucuna, yoksa kateterin 

arkasına takılır. 

➢ Enjektör takılan yol açık konuma getirilir. 
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➢ Enjektöre kan çekilir. 

➢ Yeterli miktarda kan alındıktan sonra üçlü musluğun enjektör takılı olan yolu 

kapatılarak enjektör çekilir. 

➢ Kan alınan enjektörün kapağı takılarak hava girmesi engellenir. 
➢ Enjektöre hastanın ismi etiketlenir. 

➢ Bekletilmeden laboratuvara gönderilir. 

Resim 6.12: Arteryel kan alma 

 
6.2.2. Dikkat Edilecek Noktalar 

Arteryel kateterden kan alırken aşağıda belirtilen noktalara mutlaka dikkat edilmelidir. 

 

➢ İnvaziv bir girişim olması nedeniyle aseptik kurallara dikkat edilmelidir. 

➢ İşlemi kolaylaştırmak ve enfeksiyon riskini azaltmak için katetere üçlü musluk 

takılmalıdır. 
➢ Arterin üzerine kırmızı kalemle ve büyük harflerle “ARTER” yazılmalıdır. 

➢ Arteryel kateter infüzyon ve ilaç uygulaması için kesinlikle kullanılmamalıdır. 

➢ Özel kan gazı enjektörü tercih edilmelidir. 

➢ Heparinize enjektörün içinde yıkama sonrası fazla miktarda heparin 

bırakılmamalıdır. Bunun sonucunda PaCO2 daha düşük, PaO2 basıncının daha 

yüksek çıkacağı unutulmamalıdır. 
➢ Enjektöre kan dolması sırasında aşırı aspirasyondan kaçınılmalıdır. 

➢ Sonuçların doğruluğunu etkileyen bir durum olduğundan kan alındıktan sonra 

enjektör içinde hava kalmamasına dikkat edilmelidir. 

➢ Materyal hızla ve uygun koşullarda laboratuvara ulaştırılmalıdır. Alınan kan 

örneği, laboratuvar uzaksa buz aküsü üzerinde gönderilmelidir. 

 

6.3. Kapiller Kan Alma 

Kapiller kan; periferik yayma, kanama zamanı (KZ) ve pıhtılaşma zamanını (PZ) 

belirleme, hemoglobin ölçümü, kan gurubu tayini, kan şekeri ölçümü, fenil ketonüri testi için 

alınır. Kapiller kan; elin 3. ve 4. parmak ucundan, kulak memesinin alt kenarından ve 
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bebeklerde topuktan veya ayak başparmağından alınır. Sağlıklı analiz yapılması için 

yapılacak tahlile göre kapiller kan alınacak bölgeler farklılık göstermektedir. 

 

6.3.1. Parmak Ucundan Kan Numunesi Alma Tekniği 
 

Kapiller kan; numunesi elin 3.ve 4. parmak ucundan; hemoglobin, kan grubu ve açlık 

kan şekeri tahlilleri için alınır. Bu işlem için aşağıdaki işlem basamakları sırasıyla takip 

edilir: 

 

➢ Malzemeler hazırlanır. 

➢ Eldiven giyilir. 

➢ Kan alınacak bölge uygun antiseptik solüsyonla temizlenir ve kuruması 

beklenir. 
➢ Kan alınacak parmak başparmakla işaret parmağı arasına alınarak hafifçe sıkılır. 

➢ Lanset koruyucu paketinden çıkarılarak arka kısmından tutulur. 

Resim 6.13: Lanset ve lanset tutucu 

 
➢ Lanset parmağa dik açıyla çabuk bir şekilde batırılır. 

Resim 6.14: Parmak ucundan kan alma 

 
➢ Kanın ilk damlası kuru pamukla silindikten sonra açığa çıkan damlalar; 

• Kan tüpe alınacaksa parmak aşağıya bakacak şekilde damlatılır. 

• Pipete alınacaksa parmak yukarı bakacak şekilde tutulur ve pipete 

hava kabarcığı oluşturmayacak şekilde çekilir. 
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Resim 6.15: Mikropipet ile kan alma 

 
• Lam üzerine alınacak ise parmak aşağıya bakacak şekilde tutularak 

lam üzerine kan damlacıkları damlatılır. 

➢ Kan alınan bölgeye kuru pamuk konulur. 

➢ Hastaya 2-3 dakika üzerine bası yapılması söylenir. 

➢ Eldiven ve lanset uygun atık kutusuna atılır. 

 

6.3.2. Kulak Memesinden Kan Numunesi Alma Tekniği 
 

Kanama zamanını belirlemek için kulak memesinin alt kenarından kan alınabilir. 

Resim 6.16: Kulak memesi 

Kulak memesinin alt kenarından kan almak için aşağıdaki işlem basamakları sırasıyla 

takip edilir. 

 

➢ Malzemeler hazırlanır. 

➢ Eldiven giyilir. 

➢ Kan alınacak bölge uygun antiseptik solüsyonla temizlenir ve kuruması 

beklenir. 
➢ Kulak memesi aşağı ve dışa doğru gerdirilir. 

➢ Lanset çabuk bir şekilde batırılır. 

➢ Kanın ilk damlası kuru pamukla silindikten sonra açığa çıkan damlalar filtre 

kâğıdına aralıklarla alınmalıdır. 

➢ Eldiven ve lanset uygun atık kutusuna atılır. 
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Resim 6.17: Kulak memesinden kan alınması 

 
6.3.3. Bebeklerde Topuktan Kan Numunesi Alma Tekniği 

 

En çok doğumsal fenilketonüri hastalığının teşhisi ve kan uyuşmazlıklarının tespitinde 

bu bölgeden kan alınır. 

Resim 6.18: Kan alınacak işaretli bölge 

Bebeklerde topuktan veya ayak başparmağından kan almak için aşağıdaki işlem 

basamakları sırasıyla takip edilir. 

➢ Malzemeler hazırlanır. 

➢ Eldiven giyilir. 

➢ Bebeğin ayağı soğuksa bir havlu ya da bezle ısıtılır. 

➢ Kan alınacak bölge uygun antiseptik solüsyonla temizlenir ve kuruması 

beklenir. 
➢ Topuk, avuç içine alınarak dış yüzeyine lanset batırılır. 

➢ İlk kan damlacığı kuru pamukla silinir. 

➢ Çıkan kan damlacıkları; 

• Kan tüpe alınacak ise tüpe damlatılır, 
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• Pipete alınacaksa pipete hava kabarcığı oluşturmayacak şekilde çekilir, 

• Lam üzerine alınacak ise topuk tutularak lam üzerine kan damlacıkları 

damlatılır. 
➢ Fenilketonüri testi için kan filtre kâğıdına aralıklarla alınır. 

➢ Topuktan kan alma işlemi bitince delinen yere kuru pamukla bastırılır. 

➢ Eldiven ve lanset uygun atık kutusuna atılır. 

Resim 6.19: Topuktan kapiller kan alma 

 
6.3.4. Kapiller Kan Almada Dikkat Edilecek Noktalar 

 

Kapiller kan alma işlemi esnasında genel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar 

şunlardır: 

➢ Kan alınacak bölge antiseptik solüsyonla temizlendikten sonra mutlaka 

kuruması beklenmelidir. 

➢ Kanın ilk damlası kuru bir pamukla mutlaka silinmeli, sonra gelen kısmı 

kullanılmalıdır. 

➢ Kan alınacak bölgelere işlem öncesi kan akışını uyarmak için masaj 

yapılmamalıdır. 
➢ İşlem sonrası tampone etmek amacıyla kuru pamuk kullanılmalıdır. 

➢ Kesilerin derinliği 2,5 mm’yi geçmemelidir. 

 

Parmak ucundan kan alınırken: 

 
➢ 3. ve 4. parmaklar kullanılmalıdır. 

➢ Bebeklerde parmak tercih edilmemelidir. Mümkünse topuktan alınmalıdır. 

Kulak memesinden alınırken: 

 
➢ Kulak memesi sıkılmamalıdır. 

➢ Lansetin kıkırdak dokuya batırılmamasına dikkat edilmelidir. 

➢ Kanama durmadan hasta gönderilmemelidir. 

 

Topuktan kan alınırken; 

 

➢ Bebeğin bacağı kalp seviyesinin altında tutulmalıdır (venöz kan akışını artırır). 
➢ Fenilketonüri testi için kan, doğumdan en az 48-72 saat sonra alınmalıdır. 

➢ Numune alınması için kullanılacak Guthrie kâğıdı üzerinde bulunan formda yer 

alan bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 
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➢ Çoğul bebeklerde (ikiz, üçüz vb.) kaçıncı bebek olduğu formun üzerine 

yazılmalıdır. Formlar elle, okunaklı olarak ve tükenmez kalemle 

doldurulmalıdır. 

➢ Filtre kâğıdı oda ısısında en az 3 saat, yatay konumda ve açıkta kurutulmalı; 

direkt güneş ışığı, toz nem ve sıcaktan uzak tutulmalıdır. 

➢ Zarf içine koyulup laboratuvara göndermek için tamamen kuruması 

beklenmelidir.
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7. İNTRAVENÖZ ( IV) SIVI TEDAVİSİ 

Bazı zaman hastalara fazla miktarda sıvı vermek gerekir. Ağız yoluyla vermek bazen 

olanaksız veya zordur. Bu gibi durumlarda vücudun sıvı ihtiyacı ve elektrolit dengesini 

sağlamak için doktor istemiyle gerekli miktar sıvı intravenöz yolla verilir. Damar içine 

verilen sıvılar izotonik, hipotonik veya hipertonik olabilir. 

 

7.1. İntravenöz Sıvı Tedavisinin Uygulandığı Durumlar 

Hastalara İntravenöz sıvı; 
➢ Ameliyattan önce ve sonra, 

➢ Acil durumlarda (kardiyopulmoner arrest, şok vb. durumlarda hazır damar yolu 

ile ilaç vermek için), 

➢ Ateşli hastalıklarda, 

➢ Kronik ve ağır dairelerde, 

➢ Sürekli kusmalarda, 

➢ Vücuttaki sıvı ve elektrolit ihtiyacını (diyare, aşırı kusma, yanıklar, kanamalar 

vs.) karşılamada, 

➢ Oral beslenemeyen hastaların beslenmesini sağlamak için uygulanır. 

 

7.2. İntravenöz Sıvı Tedavisinde Kullanılan Solüsyon Tipleri 

➢ %0,9’luk NaCl solüsyonu: İzotonik dehidratasyonun tedavisinde, tuz ve su 

kaybını yerine koymak için İV yolla infüzyon şeklinde uygulanır. Yüksek 

miktarda ve uzun süre kullanımda hiperkloremik asidoz gelişebilir. 

➢ %3-20’lik NaCl solüsyonu: Semptomatik hiponatremi tedavisinde İV yolla 

kullanılır. Hipovolemik şoktaki hastaların resüsitasyonunda öncelikli %3- 

7.5’luk NaCl solüsyonları kullanılır. Hemolize neden olacağından yavaş 

verilmelidir. 

➢ Dekstroz (%5, 10, 20, 30, 50'lik) solüsyonu: Serum glikoz düzeyini hızlıca 

artırır. Kısa dönem ozmatik diürez sağlar. % 5’lik dekstroz solüsyonu, idame 

sıvısı veya intravenöz ilaç tedavisinde damarı açık tutucu ve taşıyıcı sıvı olarak 

kullanılır. % 5’lik dekstroz tek başına su kayıplarında ve sodyum kısıtlaması 

olan hastalarda idame solüsyonu olarak kullanılır. Çocuklarda 4-8 saatlik açlığı 
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takiben, kadınlarda erkeklere oranla 24 saat açlığı takiben hipoglisemi 

gelişebilir. Bu amaçla % 5, % 0.18 (1/5’lik), serum fizyolojik (SF) içinde % 4 

glikoz solüsyonları en çok kullanılan solüsyonlardır. Travmada, kan glikoz 

düzeyi yükseleceğinden glikozlu solüsyonlar replasman sıvı tedavisinde tercih 

edilmemelidir. Hipoglisemi, bilinç değişiklikleri, etyolojisi bilinmeyen nöbet, 

status epileptikus, asit baz dengesi bozuklukları, alkolizm tedavisi ve vücuttan 

sodyum atılmasını artırmak amacıyla kullanılır. Damar dışına çıktığında doku 

nekrozuna neden olur. İntravasküler, interstisiyel, transsellüler sıvı ve elektrolit 

bozuklukları nedeniyle parenteral sıvı tedavisi gerektiren durumlarda, 

hiponatremi, metabolik ve diabetik asidozda kullanılır. 

➢ Ringer solüsyonu: NaCl, KCl, CaCl içerir. Cl içeriği yüksek olduğundan 

asitleştirici etki oluşturabilir. 

➢ Laktatlı ringer solüsyonu: Ringer solüsyonunun, hafif asitleştirici etkisini 

düzeltmek için sodyum laktat ilave edilmiş şeklidir. Asidoz ve hipokalemiyle 

birlikte olan şiddetli diare olgularında (kolera, basilli dizanteri gibi), ketoasidoz 

ve hipokalemi durumlarında İV infüzyon şeklinde uygulanır. 

➢ İsolyte vb: Magnezyum klorür, sodyum sitrat ile sodyum asetat içeren 

zenginleştirilmiş ringer solüsyonudur. Postoperatif dönemde, minimum enerji 

gereksiniminde ve günlük elektrolit ihtiyacının özellikle de potasyum ve fosfat 

kayıplarının karşılanmasında İV infüzyon şeklinde uygulanır. 

 

7.3. İntravenöz Sıvı Tedavisinde Kullanılan Malzemeler 

İntravenöz sıvı tedavisi için gerekli olan malzemeler; hastaya verilecek steril 

sıvı/solüsyon, serum seti, damara girmek için uygun iğne veya intraketler, deri temizliği için 

antiseptik madde ( %70'lik etil alkol), turnike, kol sabitleştirme tahtası, pamuk tampon, gaz 

spanç, flaster, dakikalı saat, eldiven, serum askısı, serum şişesi askısı, doz ayarlama seti 

(doziflometre) ve infüzyon pompasıdır. 

 

İntravenöz solüsyonlar; steril ve vakumlu olarak cam şişe ya da plastik torbalarda 

50, 100, 150, 250, 500 ve 1000 ml (cc) hacminde bulunur. Cam şişelerin ağzı, lastik tıpa ile 

kapatılmış üzeri, metal ya da plastikle kaplanmıştır. Plastik torbaların üzeri koruyucu plastik 

kılıfla kaplanmıştır. Plastik torbalarda sıvı içine ilaç vermek ve set takmak için iki adet port 

(bağlantı girişi) bulunur. Renkli kapak bulunan porta, kapak çıkarıldıktan sonra intravenöz 

sıvı seti takılır. Solüsyon içine ilaç verebilmek için enjeksiyon portu kullanılır. Solüsyonlar 

kullanılmadan önce kullanma tarihi, niteliği ve ısısı kontrol edilmelidir. Oda ısısında olmalı, 

içinde partikül bulunmamalıdır. İnfüzyon esnasında solüsyon şişesi (askıyla) ya da torbası 

serum askılığına takılır. 
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Resim 7.1: İntravenöz solüsyonlar 

 
İntravenöz sıvı seti, IV solüsyonla vene yerleştirilen intraket arasında bağlantıyı 

sağlayan, şeffaf plastikten yapılmış, uzun (100-150 cm) bir hortumdur. Tek kullanımlık, 

steril olup her iki ucunda koruyucu kapak bulunur. Sıvı setinin solüsyona takılan ucunda 

damla odacığı (hazne) ve solüsyonun hava ile yer değiştirip kolayca akmasını sağlayan, 

bakteri filtreli havalandırma kapakçığı yer alır. Solüsyon, vücuda göre yükseğe yerleştirilmiş 

torbasından yerçekimi sayesinde sıvı setinin içinden geçmek suretiyle ven içine istenilen 

hızda verilir. Set üzerinde bulunan kıskaç ya da makara (roller) yardımıyla sıvının akış hızı 

ayarlanır. 

Resim 7.2: Sıvı seti 

Doz ayarlayıcı set (Dosiflow), IV sıvı setiyle intraket arasına takılan, şeffaf plastikten 

yapılmış, döner kapaklı, 40-45 cm uzunluğunda, solüsyonun sabit akış hızını ayarlayan 

mekanizması olan settir. Solüsyonun akış hızı takibini kolaylaştırır. Doz ayarlayıcı, saatte 

verilecek olan solüsyon miktarını ml ölçü birimine göre ayarlar. Yaklaşık akış hızı 5-250 

ml/saattir. 

Resim 7.3: Doz ayarlayıcı set 
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Üç yollu musluk, IV sıvı setiyle intraket arasına takılan, şeffaf görünümde, üzerinde 

solüsyonun akış yönünü gösteren oklar bulunan döner kapaklı mekanizmadır. Üç yollu 

musluk, aynı damar yolundan birden fazla solüsyon ya da ilacın uygulanabilmesi için 

kullanılır. 

Resim 7.4: Üç yollu musluk 

İnfüzyon pompası, IV sıvı setinin takıldığı, hastaya verilecek olan ilaç ve 

solüsyonları, ayarlanan zaman içinde, belirlenen akış hızında verilmesini sağlayan elektronik 

cihazdır. Ekrandaki göstergelerden istem ayarlanır. Çeşitli modelleri olmakla birlikte 

çoğunlukla kontrollü bir step motora bağlı basit bir pompa, infüzyon işlemi sırasında 

meydana gelebilecek aksaklıkları önleyen emniyet ve alarm sistemi mevcuttur. 

Resim 7.5: İnfüzyon pompası 

7.4. İntravenöz Sıvı Tedavisi Uygulama Tekniği 

İntravenöz sıvı tedavisinde sıvılar doğrudan damar içinden dolaşım  sistemine 

verildiği için steril teknikle uygulama yapma zorunluluğu vardır. 

İntravenöz sıvı tedavisinin işlem basamakları aşağıda sıralanmıştır. 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

➢ Hastaya verilecek sıvının adı, hasta 
tabelasından kontrol edilir. 

➢ Doğru sıvının doğru hastaya uygulanmasını 
sağlamak 

➢ Her solüsyonun açılmadan önce son 

kullanım tarihi ve görüntü kontrolü 

yapılır. 

➢ Not: Bulanık olduğu görülen, içinde 

partikül bulunan, kabında çatlak olan 
veya sızdırdığı fark edilen hiçbir 

parenteral solüsyon kullanılmaz. 

 

 

➢ Olası komplikasyonları engellemek 
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➢ 

➢ Verilecek sıvı şişedeyse haznesinde 

hava girişi olan infüzyon seti, 

torbada ise haznede hava deliği 

olmayan infüzyon seti hazırlanır. 

➢ Sıvı akışını kolaylaştırmak 
 

 
 

➢ 

➢ Verilecek sıvı cam şişedeyse şişe 

boyutuna göre şişe askısı seçilir. Şişe 

askısının iç halkası ile dış halkası 

karşılıklı çekilerek açılır. 

 

➢ Cam şişe ya da torbadaki koruyucu 

bariyerleri çıkartılır. 

 

  

➢ 

➢ 

➢ Set torbasından çıkartılır. 

➢ Setin hazne ucundaki kapağı 

dikkatlice çıkartılır. 
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➢ Setin ucu, sıvı şişesi ya da torbasının 

lastik ucuna çevrilerek itilir. 

 

 

➢ Set takıldıktan sonra klempi kapatılır ➢ Sete hava dolmasını engellemek 
 

 

➢ Şişe ya da torba ters çevrilir. Hazne 

sıkılarak 1/3 oranında sıvı ile 

doldurulur. 

 

 

➢ Setin iğne ucundaki muhafazası 

çıkartılır ve setin ucu böbrek küvet 

üzerine tutulur. Steriliteye dikkat 

edilerek klemp açılıp setin içinde 

hava kalmayana kadar sıvı akışı 

sağlanır. 

 
 

➢ Setin içinde hava kabarcığı oluşmasını 

önlemek 

➢ Setteki hava tamamen çıktıktan 

sonra kıskaç kapatılır. Koruyucu 

kılıf yerine takılır. 

 

➢ Kontaminasyonu engellemek 
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➢ Eğer solüsyon içine ilave edilen ilaç 

varsa üzerine hastanın adı, ilacın adı 

ve miktarı, hazırlandığı saat, tarih 

mutlaka yazılmalıdır. 

 

 

➢ Doz ayarlama seti kullanılacaksa doz 

ayarlama setinin de içinde hava 

kalmayacak şekilde sıvı ile dolması 
sağlanır. 

 

➢ İnfüzyon pompası kullanılarak ilaç 

ve sıvı uygulaması yapılacaksa, 

solüsyon şişesine infüzyon 
pompasına özel infüzyon seti 

takılarak setin içinden hava çıkartılır. 

 

➢ Hastanın kimliği kontrol edilir. 

➢ Kendisine veya yakınlarına 

yapılacak işlem hakkında bilgi 
verilir. 

 

➢ Yanlış uygulamaları önlemek 

➢ Hasta ve yakınlarıyla işbirliği sağlamak 

➢ Solüsyon torbası, serum askılığına 

takılır. 

➢ Yer çekimi etkisiyle serumun kolay 

akmasını sağlamak 
 

 

➢ İntraket takılı değilse 

➢ İntraket takma işlem basamakları 

uygulanır. 
➢ İntraket takılıysa 

➢ İntraketin takılı olduğu damara 

üstten bası yapılarak heparinli kapak 

çıkarılır. 
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➢ Sıvı setinin intrakete takılacak 

ucunda bulunan koruyucu kapak 

çıkarılıp uç, intrakete takılır. 

 

 

➢ Sıvı setinin, intraketten çıkmasını 

önlemek için deri üzerine kıvrım 

yapılarak flasterle sabitlenir. 

 

 

➢ Kıskaç ile doktor istemine uygun 

olarak solüsyonun akış hızı 
ayarlanır. 

➢ Doktor istemine göre ayarlanan damla 

sayısını kontrol etmek 

➢ İnfüzyon esnasında hastada sorun 
olup olmadığı gözlemlenir. 

 

➢ Eldiven çıkarılıp tıbbi atık çöpüne 
atılır, eller yıkanır. 

➢ Kontaminasyonu engellemek 

➢ Yapılan işlem mutlaka kayıt 
edilmelidir. 

➢ Yasal dayanak sağlamak ve veri oluşturmak 

 

Pediatrik hastalarda diğer periferik venlerin yanı sıra kafa venlerinden de infüzyon 

yapılmaktadır. Genellikle temporal venler tercih edilmektedir. Eğer pediatrik hastada 

temporal venlerden damar yolu açma işlemi gerçekleştirilecekse önce ven üzerindeki saçlı 

deri tıraş edilerek temizlenir. Girişim yapılacak bölge tekniğine uygun olarak antiseptik 

solusyon ile silinir. İşlem sırasında baş ve boyun bölgesine turnike uygulanmadan intraket 

uygulama işlem basamakları sırasıyla gerçekleştirilerek damar yolu açılır. 

 

7.5. İntravenöz Sıvı Akış Hızının Hesaplanması ve Sıvı Takibi 

IV sıvı uygulamasında, solüsyon, ilaç ve ne kadar sürede verilmesi gerektiği doktor 

tarafından yazılı ve imzalı olarak belirtilir. IV sıvılar, hastanın durumuna göre kontrollü ve 

belirli bir akış hızında damara verilir. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. 

 

Sıvının akış hızı; sıvı miktarının, sıvının gitmesi gereken süreye bölünmesi ile 

hesaplanır. Sıvının akış hızı; saatte verilecek ml (ml/saat) ya da dakikada verilecek damla 

(damla/dk.) sayısı olmak üzere iki şekilde hesaplanabilir: 
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➢ Saatte verilecek ml miktarını hesaplamak için sıvı miktarının toplam süreye 

bölünmesi gerekir. Örnek: 1000 ml solüsyonun 5 saatte verilmesi istenildiğinde; 
 
 

 

Saatte 200 ml sıvı verilmelidir. 

 

➢ Dakikada verilecek damla miktarını hesaplamak için damla faktörü formüle 

eklenir. Damla faktörü, 1 ml solüsyonun kaç damla olduğunu belirtir. Sıvı 

setinin imalatına göre damla sayısı değişse de ülkemizde 1 ml de 20 damla olan 

setler kullanıldığı için damla faktörü 20 olarak kabul edilir. Akış hızını 

dakikadaki damla sayısına göre ayarlamak gerekirse süre dakika olarak ifade 

edilmelidir. Örnek: 500 ml solüsyonun 4 saatte verilmesi istenildiğinde; 
 

 

 
Dakikada 41 ya da 42 damla sıvı verilmelidir. 

 

Solüsyon hızının istenilen akış hızına ayarlanması yukarıdaki formüllere göre 

hesaplandığı gibi, gelişen teknoloji sayesinde damla ayar setleri ya da infüzyon pompaları 

gibi araçlarla da istenilen akış hızına ayarlanabilir. 

 

Özellikle bebek ve çocuk hastalarda damla ayar setleri kullanılır. Yoğun bakım ve 

reanimasyon gibi ünitelerde infüzyon pompaları daha sık kullanılır. 

 

İntravenöz sıvılar bazı durumlarda sadece damar yolu açıklığını sağlamak amacıyla 

uygulanır. Bu durumda damar yolu açıklığı sağlanacak şekilde yetişkin hastalar için 

dakikada 14-16 damla gidecek şekilde akış hızı ayarlanır. 

 

7.6. İnfüzyon Hızını Etkileyen Faktörler 

Hastaya verilen sıvı, bazı nedenlerle akmayabilir ya da hızı azalıp artabilir. Bu 

nedenler; 
➢ Ekstremitenin pozisyonu, 

➢ Sıvı setinin bükülmesi, 
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➢ Damara girilen iğnenin çapının küçük ya da büyük olması, 

➢ Sıvının yoğunluğu, 

➢ Damar dışına infiltrasyon olması, 

➢ İntraketin damarın iç duvarına dayanması, 

➢ İntraketin pıhtı ile tıkanması, 

➢ Sıvı şişesinin yüksekliği gibi faktörlerdir. 

Sıvı kaydı, intravenöz sıvı tedavisi yapılan her hastaya tedavi ile ilgili kayıt tutulması 

zorunludur. Özellikle hastaya verilen tüm solüsyonların cinsi ve miktarı mutlaka 

yazılmalıdır. Kayıtlarda; 

➢ Sıvı/ solüsyonun cinsi ve toplam miktarı, 

➢ Tedaviye başlama zamanı, 

➢ Dakika damla sayısı, 

➢ Varsa sıvı içerisine eklenen ilaçların adı ve miktarı, 

➢ Hastada ortaya çıkan istenmeyen tepkiler mutlaka yazılmalıdır. 

 

7.7. İnfüzyon Solüsyonun ve Setinin Değiştirilmesi 

IV sıvı seti, yeni takılan her solüsyon için değiştirilmelidir. Bu durum uygulama 

kolaylığı sağladığı gibi sıvı setine hava girmesi ve kontaminasyon risklerini de azaltır. Ancak 

bazı durumlarda sıvı setini değiştirmeden (bir set en fazla 24 saat kullanılmalı) solüsyonu 

yenilemek gerekiyorsa setin haznesi yarısına kadar solüsyonla dolu hâlde iken setin kıskacı 

kapatılmalı, steril bölümler muhafaza edilerek eski set yeni solüsyona takılmalıdır. Yeni 

solüsyonun infüzyonu için sette hava olup olmadığı kontrol edilerek sıvı akış hızı yeniden 

ayarlanmalıdır. 

7.8. İntravenöz Sıvı Tedavisinde Görülebilecek Komplikasyonlar ve 

Hemşirelik Bakımı 
 

➢ İnfiltrasyon: İğnenin damar duvarını delmesi sonucu, sıvının deri altında 

birikmesidir. İğnenin girdiği yerde şişme, ağrı ve renk değişikliği görülür. 

İnfiltrasyon intraket takılırken veya uygulama sırasında ani pozisyon değişikliği 

nedeniyle oluşabilir. Bu durumda işlem durdurulur ve iğne çıkarılır. Elevasyona 

alınır. İğne giriş yeri steril spançla kapatılır. Verilen sıvı irritan maddeyse buz 

uygulanır. Ilık, yaş kompres 20 dk’lık sürelerle uygulanır. İntravenöz sıvı 

tedavisine diğer extremiteden bir başka venden devam edilir. 
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Resim 7.6: İnfiltrasyonlu sol el 

 
➢ Dolaşım yüklenmesi: İntravenöz sıvılar hastaya eğer kısa sürede, çok miktarda 

verilirse özellikle bebek, yaşlı, konjestif kalp yetmezliği olan hastalar ve böbrek 

hastalarında volüm yüklenmesi gelişir. Baş ağrısı, venöz dolgunluk, siyanoz, 

kan basıncında yükselme, göğüs ağrısı, solunun sayısında artma; dispne, senkop 

ve şok gelişebilir. 

➢ Pulmoner ödem: Dolaşıma aşırı sıvı yüklenmesi sonucu gelişir. Solunum 

derinliğinin azalması, sayısının artması; nabızda hızlanma, tansiyonun 

yükselmesi, öksürük ve siyanoz gibi semptomlarla karakterize olan akciğer 

ödemidir. 

➢ Hava embolisi: Sıvı setinde kalan hava kabarcıkları neden olur. Dispne, 

taşikardi, hipotansiyon, göğüs ağrısı, siyanoz, hasta korku ve endişe duyar. 

Bilinç kaybı gelişebilir. Hayati tehlike oluşturabilir. Bu reaksiyonlar 

görüldüğünde, Hastaya oksijen verilir. Hasta; başı aşağıda olacak şekilde sol 

lateral pozisyonda yatırılır (Başın aşağıda olması; intratorasik basıncı arttırarak, 

inspirasyon sırasında havanın ven içinde hareketini azaltır. Sol lateral 

pozisyonsa havanın pulmoner artere geçişini önler.). infüzyon durdurulup 

hekime haber verilir. 

➢ Tromboemboli; Bir trombüsün (kan pıhtısı) venöz dolaşıma katılması ve bir 

veni tıkaması sonucu gelişir. 

 

➢ Flebit: İnfeksiyon nedeniyle ven boyunca ağrı, kızarıklık, sıcaklık ve şişme 

belirtilerinin olmasıdır. Flebit geliştiğinde, derhal ilgili venden yapılan sıvı 

tedavisi sonlandırılır. Bölgeye, ıslak sıcak uygulama yapılır. IV sıvı tedavisine 

başka bir venden devam edilir 

 

➢ Tromboflebit: İntravenöz sıvıya eklenen ilaçlar ve aynı damara uzun süre 

infüzyon uygulaması yapılması nedeniyle ven duvarının iltihabı reaksiyonu ile 

birlikte, ven lümeninin tam veya kısmi olarak tıkanması durumudur. İnfüzyon 

yeri ödemli, duyarlı, ağrılı ve kızarıktır. Palpasyonla sertlik hissedilir. 

Tromboflebit kanın pıhtılaşmasına neden olur. Aniden damarın pıhtı ile 

tıkanması emboliye neden olur. 

 

• Tromboflebiti önlemek için dikkat edilmesi gerekenler 
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o Yatak istirahatindeki hastalara aktif-pasif ve derin soluk alıp verme 
egzersizleri yaptırmak. 

o İnfüzyon için seçilen veni, sıvının çeşidine veriliş hızına, 
infüzyonun uzunluğuna göre seçmek. 

o İntravenöz sıvı verilmesi ve başlanılması sırasında tam aseptik 
teknik uygulamak. 

o IV kateteri 48 saat sonra mutlaka değiştirmek (Ağrı, hassasiyet, 
kızarıklık varsa hemen değiştirmek) 

o Serum setlerini her gün mutlaka değiştirmek 
 

➢ Ekstravazasyon: Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların uygulama sırasında 

doku içine yayılması sonucu hücre harabiyetinin oluşmasıdır. 

Resim 7.7: Ekstravazasyon gelişmiş sağ kol 

 
 

➢ Enfeksiyon ve pirojenik reaksiyon: İntravenöz sıvının; serum seti, kateterler, 

malzemeler hazırlanırken ve işlem esnasında aseptik kurallara uyulmaması 

sonucu gelişir. İntravenöz sıvı kataterinin aynı damarda 48 saatten fazla kalması 

da enfeksiyon gelişmesine neden olabilir. Enfeksiyon, lokal ya da sistemik 

olabilir. Sistemik reaksiyona pirojenik reaksiyon denir. Pirojenik sistemik 

reaksiyon, hastaya sıvı başlanmasından 30 dakika ile 1 saat sonra ortaya çıkar. 

Hastada vücut ısısının yükselmesi, titreme, yüzde kızarıklık, ani nabız 

değişikliği, sırtta ağrı, bulantı kusma, siyanoz, vasküler kollaps olabilir. Bu 

durumda intravenöz sıvı infüzyonu durdurulur, hayati bulgular alınır ve doktora 

haber verilir. 

 

7.9. İntravenöz Sıvı İnfüzyonu Uygulamasında Dikkat Edilecek 

Noktalar 
 

IV sıvı uygulamasında, hastanın durumu, istemlerin çokluğu ve mevcut imkânlar 

uygulama çeşitliliğini de artırmaktadır. IV sıvı uygulama tekniğinin yanında aşağıda 

belirtilen hususlara dikkat edilmelidir: 
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➢ Doz ayarlayıcı set kullanılacaksa setin havası çıkarılmadan önce sıvı setinin 

ucuna takılır. Sıvı seti ile doz ayarlayıcı setin birlikte havası çıkarılır. Doz 

ayarlayıcı set intrakete takılarak üzerindeki göstergeden solüsyonun akış hızı 

ayarlanır. Akış hızı ayarlanırken ve infüzyon esnasında sıvı setinin kıskacı tam 

açık olmalıdır. 

➢ Aynı damar yolundan birden fazla solüsyon ya da ilaç uygulanacaksa üçlü 

musluk kullanılmalıdır. Üçlü musluk, sıvı setine takılıp havası çıkarıldıktan 

sonra intrakete takılmalıdır. 

➢ İnfüzyon pompası kullanılacaksa sıvı setinin havası çıkarıldıktan sonra cihaza 

yerleştirilir. Sıvı seti, intrakete takılır. Sıvı setinin kıskacı tam açık 

konumdayken cihazın ekranındaki göstergeden solüsyonun akış hızı ayarlanır. 

➢ Akış hızı ayarlanırken ve infüzyon esnasında sıvı setinin kıskacı tam açık 

olmalıdır. 

➢ IV sıvı, doz ayarlayıcı set ya da infüzyon pompası kullanılarak verilecekse 

saatte gitmesi gereken ml miktarı belirlenip cihaz ayarlanır. Sadece sıvı seti 

kullanılarak verilecekse dakikada gitmesi gereken damla miktarı belirlenip sıvı 

seti üzerinde bulunan kıskaç kullanılarak hazneye düşen damla sayısı bir dakika 

süresince sayılarak ayarlanır. 

➢ İnfüzyon, ayarlanan sıvı akış hızında sürdürülmeli ve tamamlanmalıdır. Sıvı 

akış hızını etkileyen unsurlar infüzyon esnasında dikkatlice gözlenmelidir. 

Bebek ve çocuklarda intraket ve sıvı setinin sabitliği güvenli bir şekilde 

yapılmalı, gerekirse tespit tahtası (kol tahtası) kullanılmalıdır. 

➢ IV sıvı seti, yeni takılan her solüsyon için değiştirilmelidir. 

➢ İnfüzyon esnasında solüsyon torbasının içine ilaç vermek gerekirse enjeksiyon 

portu antiseptik solüsyonlu pamukla tek bir hareketle silindikten sonra ilaç 

solüsyon içine verilmelidir. 

➢ Solüsyon torbası içine konan ilacın ismi, mutlaka torbanın üzerine herkesin 

görebileceği şekilde yazılmalıdır. 

➢ IV sıvı setinden ve hazneden kesinlikle ilaç verilmemelidir. Setin dış yüzeyinin 

kontamine olduğu unutulmamalıdır. IV bolus enjeksiyon ile ilaç verilmesi 

gerekiyorsa intraketin enjektör girişi kullanılmalıdır. İlaç verilirken sıvı setinin 

kıskacı kapatılmalı, ilaç verildikten sonra sıvı akış hızı yeniden ayarlanmalıdır. 

➢ IV sıvı, damar yolu açık kalacak şekilde (DAKŞ) uygulanıyorsa izotonik bir 

solüsyon yetişkinlerde yaklaşık 14-16 damla/dk olacak şekilde ayarlanabilir. 

 

7.10. Kateteri olan hastada hemşirelik bakımı 

Damar içi uygulama sırası ve sonrasında gelişebilecek enfeksiyonları önlemek, damar 

yolunu ve bölgeyi gözlemlemek amacıyla kateter bakımı yapılır. 

 

➢ Temel ilkeler: 

 

• Kateter bakımı her 24 saatte bir kez mutlaka yapılmalıdır. 

• İlk enfeksiyon belirtisinde kateter çıkarılmalıdır. 

• Kateter bölgesi nemli bırakılmamalı ve çıkış yeri kuru tutulmalıdır. 
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• Sete enjeksiyon yapılmadan önce giriş yeri %2’lik klorheksidin içeren 

antiseptik solüsyonlar tercih edilmekle birlikte, iyodofor, %70’lik alkol 

veya % 10 ‘luk batticon ile temizlenmelidir. 

• Erişkin hastalarda kısa PVK’leri flebit riskini azaltmak için 72-96 saatte 

bir değiştirilmelidir (Eğer yeni periferik venöz damar yolu bulma 

konusunda sorun yaşanıyor ve flebit veya enfeksiyon bulguları yoksa 

PVK’ler daha uzun aralıklarla değiştirilebilir. Ancak bu durumda hem 

hasta, hem de kateter giriş yerleri çok yakından takip edilmelidir. -her 

shiftte en az bir kez-). 

• Çocuk hastalarda, komplikasyon (flebit veya enfeksiyon) gelişmediği 

sürece, PVK’ler İV tedavi tamamlanana kadar değiştirilmemelidir. 

• Acil durumlarda açılan kateterler ilk 24 saat içinde değiştirilmelidir. 

• İnfüzyon setleri 48 saatte,hiperalimantasyon setleri 24 saatte 

değiştirilmelidir 

• Lipid içeren parenteral beslenme sıvılarının infüzyonu, sıvının hastaya 

takılmasını takiben 24 saat içinde tamamlanmalıdır. 

• Dosiflow ve üçlü musluklar 48 saatte bir değiştirilmelidir. 

• Hasta kateterin neden takılacağı, dokunmaması gerektiği ve ağrı 

olduğunda hemşireye haber vermesi gerektiği konusunda eğitilmelidir. 

• Damar yolu sürekli olarak açık tutulmayan ve sadece günün belirli 

zamanlarında infüzyonla parenteral ilaç verilen hastalarda (örneğin, 

günde iki, üç veya dört kez “minibag” içinde hazırlanarak verilen 

antibiyotikler) her seferinde yeni set kullanılmalıdır. 

• Katetere bağlı enfeksiyon kanıtlanmadığı veya bu yönde bir şüphe 

olmadığı sürece, sürekli infüzyon için kullanılan setler ve bunlarla ilgili 

her tür bağlantı 72 saatten daha kısa aralıklarla değiştirilmemelidir. 

• Kateter takılmadan önce ve pansuman değişimi sırasında cilt uygun bir 

antiseptik solüsyonla temizlenmelidir. 

• Kateter takılmadan önce giriş yerine sürülen antiseptik solüsyonun hava 

ile temas ederek kurumasını beklenmelidir. 

• Kateter giriş yerinin örtülmesi için steril gazlı bez veya steril, şeffaf, yarı 

geçirgen örtüler kullanılmalıdır. 

• Hasta fazla terliyorsa kateter giriş yerinden kanama veya sızdırma varsa 

gazlı bez örtüler, şeffaf örtülere tercih edilmelidir. 

• Kateter pansumanı, nemlendiğinde, gevşediğinde (bütünlüğü 

bozulduğunda) veya gözle görülebilir kirlenme meydana geldiğinde 

mutlaka değiştirilmelidir. 

• Kateterler su ile temas ettirilmemelidir. Hasta duş almadan önce kateter, 

bağlantı cihazları ve kateter giriş yerini su geçirmez bir örtü ile 

kaplanmalıdır. 

• Giriş yerinde pürülan materyal (enfeksiyon göstergesi) görülen kateter en 

kısa sürede değiştirilmelidir. 

• Kullanım endikasyonu ortadan kalkar kalkmaz kateter çıkarılmalıdır. 
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➢ Periferik venöz kateter bakımında uygulama 

 
 

• İşlem öncesi ve sonrası eller yıkanır. Eldiven giyilir. 

• Hastaya işlem açıklanır. 

• Kateterin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. 

• Eğer çalışıyorsa; flaster, alkol veya serum fizyolojik ile ıslatılır ve 

çıkarılır. 

• Steril gaz bezi üzerine povidon iyot dökülerek, kateterin cilde giriş kısmı 

silinir kuruduktan sonra tekrar flaster ile tespit edilir. Üzerine tarih, saat 

yazılır (kateterin takılış tarihi). 

• Kateter çalışmıyorsa kateterin flasteri alkol veya serum fizyolojikle  

ıslatıp yavaşça flaster çıkarılıp kateter çekilir 

• Kateter çıkış yeri antiseptik solüsyonla (povidon iyotla) temizlenir. 

• Yapılan işlemler hemşire dosyasına kaydedilir. 

7.11. Bebek ve Çocuklarda Parenteral İlaç Uygulama Farklılıkları 

Bebeklerde baş bölgesinde en çok tercih edilen temporal venlerdir. Bu venler, 

hareketli bebekler için yerinden oynama olasılığı az olması nedeniyle tercih edilir. Temporal 

bölgedeki saçlar tıraş edilir. Bebek, uygulama sırasında biri tarafından tutulup başı hafif yan 

çevrilerek mümkün olduğunca hareketsiz hâle getirilmelidir. 

 

Çocuklarda ekstremiteye takılacaksa tesbit tahtasıyla tesbit edilmelidir. İnfüzyon yeri 

kızarma, şişme yönünden gözlenir. Akım hızı ve çocuğun reaksiyonu kontrol altında 

tutulmalıdır. 

7.12. Yanlış İlaç Uygulamada Alınacak Güvenlik Önlemleri ve 

Kazaların Rapor Edilmesi 

İlaç hatası; hasta güvenliğini etkileyen en yaygın hata tipi olmasının yanında, tıbbi 

hatalar arasında da en yaygın hata tipidir. 

 

Hemşire kaynaklı ilaç uygulama hataları; yasal olmayan isteme göre ilacın verilmesi, 

hekim istemi olmadan ilacın verilmesi, ilacın okunuş ve görünüş benzerliği sonucunda yanlış 

ilacın verilmesi, ilaç dozunun yanlış hesaplanması ya da yanlış dozda ilaç verilmesi, ilaç 

kutusu veya paketi üzerindeki bilgilere dikkat etmeme ve ilaç uygulamasının unutulması 

şeklindedir. 

 

➢ Hemşire kaynakli ilaç uygulama hatalarina ilişkin bazi örnekler 

• Yanlış ilaç verilmesi (örn; hastaya siprofloksasin yerine siprolam 

verilmesi), 

• İlacın yanlış dozda verilmesi (örn; morfinin sulandırılmadan verilmesi 

sonucu yüksek dozda uygulanması), 
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• İlacın yanlış yolla verilmesi (örn; intramüsküler verilmesi gereken 

benzatin penisilinin intravenöz verilmesi), 

• İlacın yanlış zamanda verilmesi (örn; yemekten sonra verilmesi gereken 

aspirinin birey aç iken verilmesi), 

• İlacın yanlış hızla verilmesi (örn; intravenöz metoprololün yavaş 

infüzyonla verilmesi gerekirken bolus verilmesi), 

• İlacın yanlış hastaya verilmesi (örn; yoğun bakımda kan basıncını 

yükseltici adrenalinin hipotansif hasta yerine hipertansif hastaya 

verilmesi), 

• İlacın hiç verilmemesi (örn; unutulması), 

• Uygulanan ilacın kayıt edilmemesi, 

• Uygulanan ilacın etkisinin gözlenmemesidir. 

 

Tablo 7.1: İlaç hatası tipleri 

 

➢ İlaç uygulama hatalarında hemşire açısından alınması gereken önlemler: 

• Yapılan hatalar kaydedilmelidir. 

• İstemler yazılı ya da elektronik ortamda alınmalı, doktor tarafından yazılı 

istem yapılmamış ilaçlar hazırlanmamalıdır. 

• Çalışılan kliniğe özgü ilaçlar iyi bilinmelidir. 

• Hastayı ilaç ve uygulaması konusunda eğitmeli, hastaya ilaçların verilme 

nedenleri ve yan etkisi olan ilaçlar veriliyorsa bunlar açıklanmalıdır. 

• İlaç dozu hesaplama becerileri geliştirilmelidir. 

• İlaç uygulama hataları ile ilgili makaleler yakından takip edilmelidir. 

• İstemin doğru okunduğundan emin olunmalıdır. 

• Hastanın hangi ilaçlara alerjisi olduğu bilinmelidir. 

• İlaç uygulamalarında 8 ilkeye dikkat edilmelidir. 

• 8 ilkeye aykırılık istemden kaynaklanıyorsa hekim uyarılmalıdır. 
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• Uygulamaya yoğunlaşmayı engelleyen etmenlerden uzak durmalı, ilaçlar 

hazırlanırken dikkat dağılmaması için başkaları ile konuşulmamalıdır. 

• Hasta bireye ilaç uygulamayı etkileyecek fiziksel ve laboratuvar 

özellikler bilinmelidir. 

• Bir ilacın rengi, koyuluğu normalden farklıysa bu ilaç kullanılmamalıdır. 

• Hiçbir zaman başkası tarafından hazırlanmış ilaç hastaya verilmemeli, 

ilacı mümkünse her hastaya bakımından sorumlu hemşire vermelidir
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8. TOTAL PARENTERAL BESLENME VE 

YÖNTEMLERİ 

Total parenteral beslenme, oral veya enteral beslenmenin uygun olmadığı durumlarda 

gerekli besin desteğinin, paranteral yoldan verilmesi işlemidir. Total paranteral beslenme 

periferik ven veya santral ven yoluyla iki şekilde olur. 
 
 

Şekil 8.1: Beslenme desteği yöntemleri 

 
➢ Santral venöz beslenme (Total parenteral nutrisyon): Santral venöz kateterin 

ucunun vena cava superior veya sağ atrium içine yerleştirilmesi ve bu yolla 

hipertonik solüsyonların kolaylıkla verilmesi işlemidir. Çoğunlukla subclavian, 

jugular, femoral yoldan takılır. İki hafta veya daha uzun süre ağızdan veya 

gastrointestinal yoldan gıda alamayacak hastalarda uygulanır. Kullanılan 

solüsyonların hiperosmolar olması nedeniyle, uygulama için akımı hızlı ve 

büyük bir ven seçilir (vena cava superior). Kateterin yerleştirilmesi ve bakımı 
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sırasında kesinlikle asepsiye uyulmalıdır. Pansumanlar ve kullanılan setler 

hergün değiştirilmelidir. 

 

➢ Periferik venöz beslenme (Periferik parenteral nutrisyon): Kısa dönem 

beslenme ihtiyacı olan hastalarda kullanılabilen bir yöntemdir. 10-14 günden 

kısa süreyle beslenmeye gereksinim duyulduğunda düşünülmelidir. Daha az 

konsatre solüsyonlar kullanılmalı, özellikle dekstrozun ve lipidin 

konsantrasyonları %10’u geçmemelidir. Periferik venlerde konsantrasyonu fazla 

olan sıvıların flebit yapma riskleri yüksektir. Periferik parenteral beslenmede 

venöz komplikasyonlar santral ven yoluyla beslenmeden daha azdır; yöntem 

ucuz ve pratikdir. Başlıca komplikasyonu tromboflebit gelişmesidir. 

Tromboflebit oluşumunu önlemek için kateter takma işlemi esnasında asepsiye 

dikkat edilir. 800-1000 mOsm'den fazla hiperosmolar sıvılardan ve  

antibiyotikler gibi veni irrite eden solüsyonların verilmesinden kaçınılır. Kolda 

antecubitial bölgeden uygun olan ven seçilir. İnce iğne kullanılır. Periferik ven 

yolu kullanılacaksa enfeksiyonun önlenmesi için, aynı venin 48-72 saatten 'fazla 

kullanılmaması ve 48 saatten önce aynı venin tekrar kullanılmaması gerekir. 

 

Total parenteral beslenme solüsyonları değişik karışım ve konsantrasyonlarda glikoz, 

amino asit, emülsifiye edilmiş yağ solüsyonları, vitaminler, mineraller, eser elementler 

(bakır, çinko) ve sudan oluşmaktadır. 

 

8.1. Total Parenteral Beslenme Endikasyonları 
 

➢ Konjenital anomaliler: Özefagus atrezisi, trakea-özafageal fistül, diyafragma 

hernisi, malrotasyon, volvulüs, intestinal atreziler. 

 

➢ Metabolik ihtiyacın arttığı durumlar: Geniş yanıklar, uzun süreli yüksek ateş 

durumları, Hipertiroidizm, septisemiler, politravmatize hastalar. 

 
➢ Cerrahiye bağlı gastro-intestinal nedenler: İnce bağırsak rezeksiyonları, 

bağırsak fistülleri, uzun süreli paralitik ileus, ameliyat öncesi hazırlık ve 

ameliyat sonrası destek amacıyla, 

 

➢ Cerrahiye bağlı olmayan gastro-intestinal nedenler: Kısa bağırsak 

sendromu, malabsorbsiyon; idiopatik inatçı diareler; akalazya; özefagus 

stenozları; mide kanseri; pilor tıkanmaları; absorbsiyonu bozan ve motiliteyi 

arttıran durumlar (örneğin: şupru; nekrotizan enterokolit; crohn, ülseratif kolit; 

pankreatit; peritonit, tüberküloz enterit) geri dönüşümlü akut böbrek yetmezliği; 

radyasyon enteriti; kemoterapi sonrası gastro-intestinal bozukluklar. 

 

➢ Gastrointestinal sisteme bağlı olmayan cerrahi nedenler: İntrakranial cerrahi 

sonrası, merkezi sinir sistemi travmaları; malign tümör varlığında destek 

tedavisi olarak; malnütrisyonlu-kaşektik hastaların ameliyat öncesi hazırlığında, 
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➢ Gastrointestinal sisteme bağlı olmayan nedenler: Ağır depresyon, bilinç 

bozuklukları gibi oral ya da nazogastrik beslenmenin aspirasyon ya da 

regürjitasyon tehlikesi nedeniyle yapılmadığı durumlar, nörolojik hastalıklar 

(Örneğin anoreksia nevroza, psikolojik kusma vb.) 

 

➢ Yenidoğanın özel durumları: İleri prematüre, düşük doğum ağırlıklı bebekler, 

yenidoğanın respiratuvar distres sendromu, transplantasyonlar (Organ nakilleri, 

kemik iliği nakilleri) 

 

8.2. Total Parenteral Beslenme Kateterinin Uygulanması 

Hasta ve yakınları işlem hakkında bilgilendirilmeli, işlemin olası yarar ve 

komplikasyonları anlatılmalı ve yazılı onay alınmalıdır. Hemşire işlem sırasında steril 

şartların korunmasında hekime yardımcı olur. 

 

Subclavian veya jugular ven kateterizasyonu için hasta sırtüstü ve hava embolisini 

önlemek için başı aşağıda olacak şekilde yatırılmalıdır. Boyun ve gövde antiseptiklerle 

temizlenmeli ve steril olarak örtülmelidir. Günümüzde en yaygın olarak Seldinger tekniği 

kullanılmaktadır. Vene giriş yapıldığından emin olunduktan sonra kılavuz tel vene 

ilerletilerek üzerinden dilatör geçirilir. Santral venöz kateter kılavuz tel üzerinden 

ilerletilerek yerleştirilir. 

 

Resim 8.2:Santral venöz poliüretan kateter 

 
 

Kısa süreli parenteral nütrisyon uygulamalarında genellikle tünelsiz kateterler 

kullanılmaktadır. Eğer uzun süreli TPN (> 3 ay) uygulanması gerekliyse tünelli kateterler 

tercih edilmelidir. Kateter takılırken ultrasonografi (USG) rehberliğinde takılması ve asepsi 

antisepsi kurallarına tam uyulması komplikasyonları azaltır. Kateter takarken floroskopi 

kullanılamıyorsa kateter takma işlemi bitiminde kateter yeri mutlaka röntgen ile kontrol 

edilmeli ve kateter daha sonra kullanılmalıdır. 
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Santral bir kateterin kullanılma süresi, doğrudan kateter bakımının kalitesiyle ilgilidir. 

Kateter infeksiyonlarını önlemek ve kateterin tıkanmasını engellemek için ucu dışarıda olan 

santral venöz kateterlere ve tamamen implante kateterlere çok iyi bakım yapılması  

gereklidir. Santral kateterin çıkış yeri steril gazlı bez veya hava geçiren kendiliğinden 

yapışan ürünlerle kapatılmalıdır. Gazlı bez pansumanı 48 saatte bir veya ıslandığında ya da 

kirlendiğinde değiştirilmelidir. Pansuman veya diğer işlemler sırasında steriliteye uyulması 

gerekmektedir. Parenteral nütrisyon için kullanılan tüm kateterlerin her kullanım sonrası 

serum fizyolojik ile yıkanması gerekir. Kateter sekiz saat veya daha fazla kullanılmayacaksa 

100 IU/mL heparinle yıkanmalıdır. 

 

8.3. Total parenteral Beslenme Solüsyonları 

Total Parenteral beslenmede kullanılan solüsyonlar şunlardır: 

 

➢ Hipertonik Dextroz (% 20'lik Dextroz): Kalori gereksinimini karşılamak için 

kullanılır. 1000 ml’sinde 680 kilokalori bulunmaktadır. (Aynı miktardaki % 

5'lik Dextroz 200 kalori vermektedir ve normal bir erişkinin günlük kalori 

gereksinimi 2500 kaloridir. Bu gereksinim ameliyat sonrasında 3000, ciddi 

yanıklar ve sepsiste 10.000 kaloriye kadar çıkar.) 

 

➢ Aminoasit çözeltileri (Aminosteril I, Amino II, Nephramine, Hepat Amin, 

Troph Amine vb.): Protein sentezinin devam etmesi, bağışıklık fonksiyonları 
ve yara iyileşmesi için gereklidir. 

 

➢ Lipid solüsyonları (%10-20'lik intralipos): Esansiyel yağ asitleri içerir ve 

kalori ihtiyacını tamamlayarak fazla sıvı yüklenmesini önler. 

 

Bu solüsyonların hastanın gereksinimine göre karışımlarının yapılması gerekir. 

Karışımlar hastane eczanesinde ya da kliniklerde yapılacaksa aseptik koşullara dikkat 

edilmesi gerekir. Mümkünse laminar hava akımlı izole yerlerde hazırlanmalıdır. Böyle bir 

olanak yoksa solüsyonların ayrı setlerden ya da ayrı infüzyon pompalarına bağlanarak aynı 

kanüle ulaşması sağlanmalıdır. 

 

Karaciğer fonksiyon bozukluklarında lipid solüsyonları verilmez. Yetişkinlerde, 

karaciğer fonksiyon bozukluğu yoksa 2 gr/ kg/gün yağ infüzyonu güvenle verilebilir. 

 

Normal erişkinin protein ihtiyacı 1-1.5 g/ kg'dır. Metabolizması artmış olan hastalarda 

protein ihtiyacı artarak 2.5-3 g /kg'a çıkar. Enerji gereksinimi karbonhidrat ve lipidlerden 

karşılanırsa aminoasitler endojen proteinlerin sentezi, dolaşımdaki proteinlerin idamesi, 

enzimlerin üretimi gibi yapısal amaçlarla kullanılır. Protein dışında ek olarak kilo başına 40 

kcal enerji verilmesi azot dengesini en iyi şekilde düzenler. TPN uygulama örneği: 

 

Orta decede malnütrisyon = Enerji ihtiyacı: (70 kg hastada 1250-2000 kalori) 

Aminoasit (protein) 1.5 g/kg : 100 gr 

Dextroz 3-4 g/kg : 200-300 gr 
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Lipid 0.7 - 1.5 g/kg : 50-100 gr 

Ek sıvı, elektrolitler, vitamin ve eser elementler verilir. 

8.4. Total Paranteral Beslenme Komplikasyonları 

➢ Dehidratasyon 

➢ Sıvı yüklenmesi 

➢ Alkaloz 

➢ Asidoz 

➢ Hipokalsemi 

➢ Hiperkalsemi 

➢ Hiperglisemi 

➢ Hipoglisemi 

➢ Aseptik tekniğe uyulmaması nedeniyle enfeksiyon 

➢ Kateterin yerinden çıkması tıkanması, kıvrılması vb mekanik sorunlar 

8.5. Total Parenteral Beslenmede Hemşirelik Bakımı 

➢ Parenteral beslenme solüsyonu kesinlikle diğer sıvılarla karıştırılmamalıdır. 

➢ Kateter giriş yeri kızarıklık, ödem, akıntı gibi infeksiyon belirtileri yönünden 

çok iyi gözlenmeli, değişiklik olduğunda hekime bildirilmelidir. 
➢ Kateter pansumanı cerrahi aseptik tekniğe uygun olarak yapılmalıdır. 

➢ Parenteral beslenme solüsyonları 24 saatte bitecek şekilde hazırlanmalı; setler 

24 saatte bir değiştirilmelidir. 

➢ Parenteral beslenme önce düşük dozdan başlayıp 6 saatte bir göreceli olarak 

arttırılmalıdır. 

➢ Parenteral beslenme solüsyonları mutlaka infüzyon pompaları ile 

gönderilmelidir. 

➢ Parenteral beslenme birden kesilmemeli, doz yavaş yavaş azaltılarak 

sonlandırılmalıdır. 

➢ Hastanın düzenli olarak 4 saatte bir kan şekeri takibi yapılmalıdır. 

➢ Parenteral solüsyon giden line’dan hiçbir ilaç verilmemelidir. 

➢ Solüsyon için kullanılan kateterden kan alınmamalıdır. 

➢ Hastaya yapılan tüm girişim öncesi ve sonrasında eller aseptik tekniğe uygun 

olarak yıkanmalıdır.
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