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AÇIKLAMALAR
ALAN

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı

DAL

Veteriner Sağlık

MODÜLÜN ADI

İlaç Uygulama

MODÜLÜN SÜRESİ

40/10 ders saati
Bireye / öğrenciye hekim tarafından uygulanmasına
karar verilen tedaviyi uygulayabilecek şekilde oral,
haricen damar, meme ve uterus içine ilaç verebilmeye
yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN AMACI

Ağız yoluyla ilaç uygulayabileceksiniz.
1. Hayvana tekniğine uygun olarak serum takabileceksiniz.
MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

2. Haricen ilaç uygulaması yapabileceksiniz.
3. Meme içine ilaç uygulayabileceksiniz
4. Uterus içine ilaç uygulayabileceksiniz.

Ortam: Derslikler, laboratuvar ortamı, hayvan
hastanesi, veteriner klinikleri, açık alan, hayvan
barınakları

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, internet bağlantısı,
muşamba önlük, tulum, beyaz önlük, hayvan türüne uygun
zapturapt araç gereçleri, eldiven, plastik enjektör, çizme,
sabun, havlu, temiz su, dezenfektan madde, uygun boyda
tepsi, eğri makas, traş bıçağı, kağıt havlu, deterjan,
steteskop, tablet, ölçülü kaşık, mezür, damlalık, biberon,
ölçülü ilaç içirme aleti, muayene masası, serum, sıvı askısı,
sıvı seti, iğne, pomad, alkol, betadin solüsyonu, pamuk
tampon, turnike, flaster, veteriner ıv kompenent sistemi,
meme içi kullanıma uygun ilaç, meme sondası, uterus içi
kullanıma uygun ilaç, pistole, pistole kılıfı, spekulum, ince
lastik hortu, yumuşak sonda, rektal muayene eldiveni.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Veteriner hekimin reçete ettiği ilaçların hayvana uygulanması veteriner sağlık
teknisyeninin görevleri arasında yer alır. İlaçları uygulama işleminin veteriner sağlık
teknisyenlerince güvenli bir şekilde yapılabilmesi için ilaç uygulama ilkelerinin bilinmesi
gerekir. İlaçların; hangi amaçla kullanıldığı, hayvan üzerindeki etkileri, oluşması muhtemel
yan etkileri ve ilacın hayvana uygulanış tekniği bilinmelidir.
Hasta hayvana, ilaçların doğru bir şekilde uygulanması çok önemli olup ilaçların
istenilen düzeyde etki göstermesi, ilaçların istenen dozda ve uygulama yolundan tekniğine
uygun şekilde verilmesine bağlıdır.
İlaçların gereğinden fazla alınması zehirlenmeye; antibiyotik grubu ilaçların doğru
kullanılmaması, ilaçların etkinlik düzeyinde azalma ile birlikte hastalığa neden olan
mikroorganizmaların ilaca karşı direnç geliştirmesine neden olur.
İlaçların yanlış kullanılması sonucu hastalarda oluşan zararla birlikte ülke ekonomisi
de zarar görür. Bu yüzden veteriner, sağlık teknisyeni ilaçların hazırlanması ve uygulanması
konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.
Modülü tamamladığınızda; hayvana ağız yoluyla ilaç uygulama, tekniğine uygun
olarak serum takma, haricen ilaç uygulama, meme ve uterus içine ilaç uygulama ile ilgili
bilgi ve becerilere sahip olacak, yetenek ve tecrübelerinizi geliştirerek bu alanda donanımlı
ve başarılı meslek elemanı olabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyet kapsamında hayvana ağız yoluyla ilaç uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bulunduğunuz bölgede hayvan hastanesi veya bir veteriner kliniğine giderek
ağız yoluyla ilaç uygulamanın hayvan türlerine göre farklılıklarını araştırınız.



Hayvanlarda ağız yoluyla uygulanan ilaç şekillerini araştırınız.



Edindiğiniz bilgilerden sunum dosyası hazırlayarak bunu sınıfta arkadaşlarınızla
ve öğretmeninizle paylaşınız.

1. AĞIZ YOLUYLA İLAÇ UYGULAMA
İlaçlar, canlı tarafından alındığında vücudun çalışmasında değişiklik yapan
maddelerdir. Diğer bir ifadeyle ilaçlar; hastalıktan korunma, hastalığı tedavi etme, hastalık
tanısı, hastalık belirtilerini azaltma gibi amaçlarla kullanılan maddelerdir.
İlaçlar; hayvansal, bitkisel, mineral ve sentetik olmak üzere dört kaynaktan oluşur.
İlaçlar her biri özel içeriğe sahip olan farklı formlara sahiptir. Draje, kapsül, tablet,
solüsyon, süspansiyon, şurup, damla, merhem (pomat) sık kullanılan ilaç formlarıdır.


İlaçların Uygulanma Yolları: İlacın uygulanma yolu, ilacın özellikleri ve tedavi
amacına göre belirlenir. Örneğin ilacın, su ve yağda çözünürlüğü, iyonizasyonu
gibi özellikleri ve hızlı etki etmesinin istenmesi, uzun süre kullanılması
gerekliliği veya lokal uygulama ihtiyacı uygulama yollarını belirler.


Lokal Uygulama Yolları : İlacın etki yeri vücudun yüzeyinde ise ya da
enjektör iğnesi ile erişilmesi mümkün bir derinlikte ise ilaç doğrudan
oraya verilir. İlaçların vücudun bir bölgesine, doğrudan doğruya
uygulanmasıdır. Bu işleme lokal ilaç uygulama denir.



Sistemik Uygulama Yolları : İlaçların kana karışarak kan yoluyla vücuda
yayılması ile tüm vücutta etkisini göstermesi amacıyla tercih edilen
uygulamalardır.
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Enteral Yol : lacın sindirim kanalına verilmesi ve bu kanalın
mukozasından emilerek kana karışması sağlanır. Oral (ağızdan, per
os), sublingual (dil altı) ve rektal olarak üç şekilde uygulanır.
Parenteral Yol : İlaçların damar veya doku içine (deri altı bağ
dokusu ve kas içine) steril enjektör ile tekniğine uygun şekilde
verilmesidir. Parenteral uygulanan ilaçların biyoyararlanımları
genellikle tamdır.
İnhalasyon Yolu : Gaz ve oda ısısında buharlaşan uçucu sıvı
özelliğinde olan ilaçların hayvan tarafından solunması ile sistemik
dolaşıma geçmesini sağlayan uygulamadır.

İlaçların Etkileri : Veteriner sağlık teknisyeni ilaçların etkilerini bilmeli,

ilaçları uygularken hastada ne tür etki gösterdiğini ya da hangi bölgelere etki
ettiğini gözlemleyebilmelidir.


Lokal (Yerel) Etki : Bu tür ilaçlar genellikle uygulandığı bölgeye etki
eder. Örneğin diş çekimi sırasında yapılan lokal anestezi gibi. Bazen
sistematik etkileri de ortaya çıkar. İlacın etkisinin lokal ya da sistematik
oluşu, ilacın özelliğine ve uygulandığı dokunun yapısına bağlıdır.
Farmasötik Şekiller

Lokal Uygulama Yeri

Epidermal (Cilt üzeri)

Pomad, merhem, krem, losyon, solüsyon

Konjonktiva kesesi

Kolir: Oftalmik damla ve merhem

Burun içi

Burun (Nazal) damla ve spreyi

Uterus ve vajina içi

Ovül, süpozituvar, tablet, merhem, jel, köpük

Ağız içi

Pastil, solüsyon

Rektal

Merhem, süpozituvar, enema

Dış kulak yolu

Kulak damlası (solüsyon, süspansiyon)

Tablo 1.1: İlaçların lokal uygulama yerleri ve bu yerlere özgü farmasötik şekiller





Sistemik (Genel) Etki : İlacın kan dolaşımına geçtikten sonra tüm
organizmaya etki etmesidir.
Selektif Etki : İlacın, dolaşıma geçtikten sonra belli organda daha fazla
etkili olmasıdır.
Terapötik (İstenen Etki) : Veriliş amacına uygun olarak ilacın, beklenen
ya da istenen tedavi edici etkisidir.
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Yan Etki : İlaçlar, istenen etkiyi göstermeleri için uygulanır. Bazen
ilaçlardan istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Bu durum, yan etki olarak
adlandırılır. Bu yan etkiler, hafif olabileceği gibi ciddi boyutlarda da
olabilir. Bu yüzden ilacı uyguladıktan sonra belirli bir süre hasta
gözlemlenmelidir. :
Toksik Etki : Uzun süre yüksek dozda alınması veya metabolizmadaki
bir problem sonucunda ilaç kanda birikir ve toksik etki oluşturur. Bu
durum geri dönüşümü olmayan hasarlara neden olabileceği gibi ölümle
de sonuçlanabilir.
Alerjik Reaksiyon : İlaç grupları içerisinde özellikle antibiyotikler alerjik
reaksiyona sebep olur. İlacın vücuda girmesinin ardından vücut
tarafından yabancı madde “antijen” olarak algılanır. Bu yabancı maddeye
karşı yine vücut tarafından “antikor” oluşturulur. Bunun sonucunda da
alerjik reaksiyon ortaya çıkar. Alerjik reaksiyon ilacın uygulanmasının
hemen ardından çıkabileceği gibi sonra da ortaya çıkabilir.
İlaçların Ters Etkisi : İlaç uygulamalarındaki amaç, ilaçtan istenen
etkiyi göstermesidir. Ancak vücuda alınan ilaçların bazılarında istenen
etkilerinin yanında istenmeyen etkiler de ortaya çıkar. İlaçların bu ters
(zıt) etkileri sonucunda önlenemeyen ve vücut için zararlı durumların
ortaya çıkmasına neden olur.

Bazı hayvanlar, bazı ilaçların içinde bulunan maddelere karşı
duyarlıdır. Bunun sonucunda istenmeyen alerji ve anafilâksi gibi
durumlar meydana gelebilir. Bu tepkiler, hemen (penisilin
ilacında olduğu gibi) veya daha sonra da ortaya çıkabilir. İlacı
uyguladıktan sonra bir müddet hasta gözlemlenmelidir.
İlaç uygulamalarında, ilacın vücut üzerindeki etkisi kadar
birbirleriyle olan etkileşimleri de önemlidir. İlaç etkileşimlerinde
iki önemli olay vardır.
Sinerjizm : İki ya da daha fazla ilacın bir arada kullanıldığında, ayrı
ayrı kullanımındaki etkisinden daha güçlü olmasıdır. Örneğin Penisilin ile
streptomisinin birlikte kullanılması.
Antagonizm : Bir ilacın, diğer bir ilacın etkisini azaltması veya ortadan
kaldırması durumudur. Penisilinlerle tetrasiklinlerin birlikte verilmesi bu
duruma örnektir.

1.1. Ağız Yoluyla Verilen İlaç Şekilleri
İlacın ağızdan verilmesi per os uygulama olarak da ifade edilir. Oral yolla ilaçların;
tablet, draje, kapsül gibi katı şekillerinin yanı sıra şurup, solüsyon ve süspansiyon gibi sıvı
şekilleri de vardır. Ağız yolu ile verilen ilaçlar, mide ve ince bağırsaklarda emilecek şekilde
üretilmiştir. Yutulan ilaçlar sindirim kanalından emilerek kan dolaşımına geçer.
Oral uygulamanın en önemli sakıncaları; ilaçların tamamen emilememesi, sindirim
enzimleri veya mide asitlerinde yıkılması, besinlerle emilimlerinin azalması, karaciğerden
geçerken bazen önemli ölçülerde yıkıma uğramasıdır.
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Tablet: Toz hâlindeki ilaçların çeşitli bağlayıcı maddeler karıştırılarak özel
makinalarda sıkıştırılması ile elde edilir. Silindir, disk veya mercimek şeklinde olabilir.
Mide- bağırsak kanalında su alıp şişer ve dağılır.
Draje: Tabletlerin şeker, çikolata gibi maddelerle kaplanması sonucu elde edilir.
Pilül: Toz hâlindeki etkin maddelerin bal, koyu şurup gibi inert yapıştırıcı maddeler
ile yoğurulduktan sonra küçük küreler hâline getirilmeleri ile elde edilir.
Kapsül: Lezzet ve kokuları hoşa gitmeyen katı ve sıvı ilaçların kolay alınmasını
sağlayan silindir şeklinde jelatin muhafazalardır. Mide asidinden veya enzimlerinden
bozulan ilaçlar keratin veya mide sindirimine dayanıklı başka maddelerle kaplanmış
kapsüller hâlinde hazırlanır. Bunlar bağırsakta açılan kapsüller adını alır.
Kaşe: Lezzet ve kokuları hoşa gitmeyen ilaçları koymak için hazırlanmış, nişastadan
yapılan yassı silindirik şekilli muhafazalardır.
Toz (Poudre): İlaçların toz hâline getirilmesiyle elde edilir. Paket, toz hâlindeki
ilaçların bir kezlik dozlarının kâğıttan yapılmış muhafazalara konulmasıyla hazırlanır.
Solüsyon: Etkin maddelerin su veya başka bir çözücüde çözülmesiyle elde edilir.
Süspansiyon ve Emülsiyon: Birbiri içinde çözünmeyen iki fazlı sistemlerdir.
Emülsiyonlarda her iki faz da sıvı, süspansiyonlarda ise bir faz sıvı, diğer faz katıdır.
Süspansiyon, katı ilaçların bir sıvı içinde ufak partiküller hâlinde dağılması suretiyle elde
edilir, bekleyince katı madde dipte çökebilir. Kullanılmadan önce çalkalanmalıdır. Bir sıvı
diğer bir sıvı içinde ufak damlacıklar hâlinde dağılıp kolloidal bir karışım oluşturursa buna
emülsiyon adı verilir.
Şurup: %60 dan fazla şeker içeren sıvı ilaçlardır. Şeker miktarı yüksek olduğundan
bakteri veya mantar üreyemez. Yalnız şeker hastalarında diyet ayarlanmalıdır.
Posyon: Az miktarda şeker içeren, etkili maddenin çözünmüş olarak bulunduğu sıvı
farmasötik şekillerdir. Şeker oranı düşük olduğundan içerisinde bakteri ve mantar üreyebilir.
Majistral olarak 4-5 günlük hazırlanır.
Eliksir: Alkol ve su içeren, şeker ile tatlandırılmış, kokusu düzeltilmiş bir çözeltidir.
Bol: Haplara göre daha yumuşak kıvamda, yuvarlak veya yumurta biçiminde ilaç
şeklidir. Boller ağızdan çiğnenmeden yutularak kullanılır; kokulu, acı lezzetli, kusturucu ve
irkiltici maddeler içerdiklerinden ağız mukozası ile uzun süre temas etmemelidir.

1.2. Ağız Yoluyla (Oral) Verilen İlaçların Hazırlanması
İlaçların, doğru ve güvenli bir şekilde hazırlanmasında aşağıdaki noktalara dikkat
edilmelidir.
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Uygulanacak ilacın hangi amaçla uygulandığı, etki ve yan etkileri bilinmelidir.
İlaçlar kilitli bir yerde saklanmalıdır. İlacın son kullanma tarihine bakılmalıdır.
İlaçlar hazırlanmadan önce ve sonra eller yıkanmalı, eldiven giyilmelidir.
İlacın çeşidine ve hayvanın canlı ağırlığına göre doz hesaplanmalıdır.
Uygulanacak ilaç süspansiyon ise şişe iyice çalkalanmalıdır.
İlaçların muhafaza kutuları kırılmış veya hasara uğramış ise ilaç
kullanılmamalıdır.
Yere düşen ilaçlar mutlaka atık kutusuna atılmalıdır.

1.2.1. Doz Hesaplama
Veteriner sağlık teknisyeninin, hekimin verdiği reçeteye uygun olarak ilaç dozunu
hesaplaması gerekir.İlaçların verilmesinde dikkat edilecek en önemli noktalardan birisi ilaç
dozunu doğru olarak hesaplamaktır. İlaçların dozu hesaplanırken hayvanın yaşı, vücut
ağırlığı, vücut yüzey alanı vb. göz önünde bulundurulur.
Tedavi dozu; hastada tedavi edici etki gösteren ilaç miktarıdır. İlaçların dozları
belirlenirken reçete ve prospektüste (ilacın özellikleri ve kullanımı hakkında bilgi veren
kâğıt) belirtilen normal doz ve en yüksek doz değerlerine dikkat edilmelidir. Bir ilaçtan en
üst düzeyde etki; gerekli dozda ve uygun zaman aralığında kullanılmasına bağlıdır.
Etken maddeler için kullanılabilir dozlar kilogram başına hesaplama yapılarak
belirlenir. Bu hesaplamada hayvanın vücut ağırlığından faydalanılır.
İlacın az dozda uygulanması hastaya etki etmeyeceği gibi çok fazla doz uygulaması da
organizmada olumsuz etkilere yol açar. Doz hesabı orantı kurularak ve bazı formüllerden
yararlanılarak yapılır.

Örnek: Bir defada 1000 mg Amoksisilin tabletin ağız yoluyla uygulanması istenmiştir.
Elimizde 250 mg’lık Amoksisilin tablet vardır. Hayvana bir defada kaç tablet Amoksisilin
verilmelidir?

Örnek: Bir ilacın dozu 20 mg/kg’dır. Bu doz 50 kg olan hayvana uygulandığında kaç
mg ilaç gereklidir.
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1.2.2. İlaç Uygulamalarında Kullanılan Ölçüler
Hacim Ölçüsü (ml)

Pratikteki Karşılığı

1 ml

20 Damla

4 – 5 ml

1 Tatlı kaşığı

15 ml

1 Yemek kaşığı

100 ml

1 Çay bardağı

250 ml

1 Su bardağı
1 ml = 1 cc = 1 cm3 = 10 Dizyem = 20 Damla

Tablo 1.2: İlaç uygulamalarında kullanılabilecek ölçüler

1.3. İlaçların Ağız Yoluyla Verilme Tekniği
Ağız yolu ile ilaç uygulaması acısız bir yöntemdir. Ağız yoluyla alınan ilaçlar,
sindirim kanalını geçmek zorunda olduklarından emilim hızları ve miktarları diğer yollara
göre daha düşüktür. Midenin boşalma hızı yavaş ise ilacın emilimi de gecikir. Bu nedenle
ilaçların yeterli miktarda su ile beraber mide boşken alınması, emilim alanı geniş olan ince
bağırsağa ilacın ulaşmasını kolaylaştıracağından emilimi hızlandırır.
 Malzemeler, işlem sırasında kolay ulaşılabilmesi için yakın ve temiz bir yere
konmalıdır.





İlaç uygulanmadan önce ilacın kullanılması ile ilgili bilgi kağıdı (prospektüs)
incelenmelidir.
Hayvana uygun pozisyon verilmelidir. Böylece, hayvanın ilacı daha kolay
yutması sağlanmalı ve ilacın solunum yoluna kaçması engellenmelidir.
Hayvana ilacı yutturmak için bir miktarda su, uygun şekilde verilmelidir.
Hayvanın ilacı yuttuğundan emin olana kadar teknisyen yanından
ayrılmamalıdır.
Bazı ilaçlar uygulama kolaylığı açısından ölçülü enjektör içerisinde ağız yoluyla
verilebilir.
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1.3.1. Ruminantlarda Ağız Yoluyla İlaç verilmesi
Bir yardımcı ile hayvan ayakta uysal hâle getirtilerek hayvanın başını yukarı
pozisyonda tutması sağlanır.
Hayvana verilecek ilaçlar avuç içerisine alınır. Bir elle ağzın dişsiz olan yan
kısmından ağız açılırken tabletlerin olduğu diğer elle ilaç dilin gerisine bırakılır. Bir miktar
su içirilerek hayvanın ilacı yutması beklenir. Hayvan gözlemlenerek hayvanın ilacı
yuttuğundan emin olunur.

Resim 1.1: Koyun hap yutturma enjektörü

Jel şeklindeki ilaçlar özel pompası ile verilir. Ağzın yan tarafından, dişsiz olan
boşluktan sokulan pompa içerisindeki ilaç sıkılarak verilir.
Sığırlarda ağız muayenesinde ve ilaç içirmede kullanılan çene askısından
yararlanılabilir. Portatif özellikte olan ilaç içirme aparatı yemliklere takılarak hayvana kolay
bir şekilde ilaç içirmek için kullanılabilir.

Resim 1.2: Sığıra ilaç içirme

1.3.2. Tek Tırnaklı Hayvanlarda Ağız Yoluyla İlaç verilmesi
Bu yolla verilen ilaçların tadı yüzünden at tarafından alındığından emin olmak gerekir.
Birçok at suyuna ve yemine katılan maddelerden dolayı yemini yemek ve suyunu içmek istemez. Oral yolla antihelmentikler, antienflamatuar, elektrolitler, vitaminler, antibiyotikler
gibi birçok ilaç verilebilir. Fakat bunların hepsi mide ve bağırsaklarda tam olarak
emilmeyebilir. Bu durumda parenteral yol tercih edilmelidir.
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Atlara macun formundaki ilaçlar, dişler arasından tek kullanımlık plastik enjektörler
ile verilebilir. Bu enjektörlerin üzerinde atın kilosuna göre ata verilecek miktar
işaretlenmiştir. Ağız yolu ile ilaç verilirken ilacın ağızdan akmaması, düşmemesi için atın
kafasının biraz yukarıda tutulması gerekir. İlacın atın soluk borusundan akciğerlerine
kaçmaması için atın kafasının çok yukarıda olmamasına dikkat edilmelidir. Macun şeklinde
hazırlanmış olan ilaçların uygulanması ile bu durumun gelişmesi önlenmiş olur. Sıvı ilaçlar
burun meri sondası ile verilebilir. İlaçlar, kesif yem içerisine iyice karıştırılarak da
verilebilir.
Atın ağırlığı doğru tespit edilmelidir. Uygulama sırasında hayvanın ağzında yiyecek
olmamasına dikkat edilmelidir. İlaç enjektör içerisinde verilebilir şekilde hazırlanmışsa
enjektör arka ve ön diş arasına yerleştirilir. Enjektör içerisindeki oral pat hayvanın diline
bırakılır. Hemen sonra hayvanın kafası yutmayı sağlamak için kaldırılır.

1.3.3. Köpeklerde Ağız Yoluyla İlaç Verilmesi
Köpeğin ayakta ya da oturur pozisyonda zapturaptının yapılması gerekir. Köpeğe
ayağa kalkamayacak şekilde bir köşede oturma pozisyonunda iken ilaç verilebilir.
1.3.3.1. Köpeklere Katı İlaçların Ağız Yoluyla Verilmesi
Tablet ve kapsül şeklinde hazırlanmış katı ilaçların köpeklere verilmesinde güvenlik
önlemleri alındıktan sonra aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.








Tablet bir elin işaret parmağı ile baş parmağı arasına alınır.
Diğer elle üst çene, köpek dişinin arkasından işaret ve baş parmağıyla sıkıca
kavranır.
Dudaklar dikkatlice dişlerinin üzerine kıvrılarak ağzı açılır. Bu yöntem ısırılma
ihtimalini azaltır.
Bilek yukarı çevrilerek köpeğin kafası yukarı kaldırılır.
Diğer elle ortanca parmak kullanılarak alt çenenin en ön kısmı aşağıya doğru
nazikçe çekilerek alt çene açılır.
Ortanca parmak öndeki körelmiş dişlerin üzerindeyken tablet dilin olabildiğince
gerisine arka kısmının ortasına yerleştirilir.
Hemen ağız kapatılır. Elle ağız kapatılırken yutkunabilmesi için kafası eğilir ve
boğaz okşanarak veya burna üflenerek yutkunması teşvik edilir. Hayvan yutana
veya burnunu yalayana kadar ağız kapalı tutulur.

Resim 1.3: Köpeğe hap verilmesi
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Tabletler yemeğin içine de gizlenebilir. Ancak hayvanın yemeği içerisindeki ilacı
atmadığından emin olunmalıdır. Köpekler tuza karşı duyarsızdır. Köpekler için, fıstık yağı
oldukça işe yarar. Yapışkan olduğu için tabletin tutulmasını sağlar.
Hayvan kusuyorsa kusmayı uyarabileceği için ya da ishalse ilaç yemeğin içine
gizleyerek verilmemelidir. Piyasada ilaç içirmeye yönelik hazırlanmış tabancalar da vardır.
Bunlar ilacı tutan ve elinizi hayvanın ağzına koymadan ilacı hayvanın boğazının arka
kısmına yerleştirmenizi sağlayan plastik tüplerdir. Yatan, bilinçsiz olan, kusan, agresif ve ani
nöbet hâlindeki hayvana asla ağızdan ilaç verilmeye çalışılmamalıdır.
1.3.3.2. Köpeklere Sıvı İlaçların Ağız Yoluyla Verilmesi
Köpek ve kedilere sıvı ilaçların ağız yoluyla uygulanmasında bebeklere ilaç vermede
kullanılan bir şırınga ya da göz damlasından yararlanılabilir. Doğru doz için ilacın üzerindeki
etiketi okuyunuz. Üzerinde çalkalayın yazıyorsa çalkalayınız.
Göz damlasının ucu, hayvanın ağzının içine, dişlerin en kısa ve düz olduğu yere
(köpek dişlerinin hemen arkasına) yerleştirilir. Damlayı alt dişlerin üstüne ya da diş eti ve alt
dişler arasındaki torbacıklara nazikçe konumlandırınız.
İlacı dişlerin üzerine yerleştirmek torbacıklara yerleştirmeye oranla daha az ilacın
tükürülmesine neden olur. İlaç, hayvanın yutabileceği hızda verilmelidir.

Resim 1.4: İlaç içirme enjektörü





Önce ilaç enjektöre çekilir. İlaç, köpeğin yanağı ve dişlerinin arasından
uygulanır.
İlaç uygulandıktan sonra köpeğin ağzı kapalı tutulur ve kafası yavaşça yukarı
kaldırılır.
Yutkunmasını teşvik için boğazı okşanır veya burnuna üflenir.

Resim 1.5: Köpeğe sıvı ilacın verilmesi
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Köpek verilen ilacı tükürüyorsa veya ağzını açmıyorsa sakinleştirilir. Bir süre
beklenir ve yeniden denenir.
İlacın köpeğe verilmesinde kaymayan bir yüzeyi olan masa tercih edilmelidir.
İlaç uygulanırken sakin olunmalıdır. Hayvanlar gergin olunduğunu hisseder ve
ilacı yutturmak güçleşir.
İlaç verildikten sonra hayvan sevilmeli ve ödüllendirilmelidir.

1.3.4. Kedilerde Ağız Yoluyla İlaç verilmesi
Kediyi sadece başı gözükecek şekilde bir havluya sarmak tırmalanmaya karşı önleyici
olur.








Hap bir elin baş ve işaret parmakları arasına yerleştirilir.
Diğer elle baş ve işaret parmakları kanin dişlerin hemen arkasından elmacık
kemiğini kavrayacak şekilde kedinin kafasının üstünden tutulur.
Kedinin gözleri yukarı bakana kadar kafası arkaya eğilir.
Genellikle kedinin alt çenesi kendiliğinden açılacaktır. Açılmazsa hapı tutan
elin orta parmağıyla biraz baskı uygulanır.
Hap kedinin ağzına getirilir. Orta parmak küçük kesici dişler üzerine konarak
çene açık tutulur.
Hap dilin olabildiğince gerisine bırakıldıktan sonra hemen ağız kapatılır.
Yutmayı teşfik için kedinin boğazı nazikçe okşanır ya da burnuna üflenir.
Isırılmamak için hızlı hareket edilmelidir.

Resim 1.6: Kediye hap verilmesi

Tabletler köpeklerde olduğu gibi yemeğin içine gizlenerek de verilebilir. Kedinin
yemeği içerisindeki ilacı atmadığından emin olunmalıdır. Kediler şekere karşı duyarsızdır.
Kedi, köpek ve diğer ev hayvanları için, uç kısmında tablet koyulabilecek bölmesi
olan tablet yutturma aparatları ile ağız yoluyla ilaç uygulaması yapılabilir. İlaç yutturma
aparatı ile kedilere ve küçük ırk köpeklere ilaç veya tabletler hızlı ve kolay yoldan verilebilir.
Su haznesi ile hayvanlara kolay bir şekilde hap yutturulabilmesi sağlanır.
İlaç yutturma aparatı, içinde sert plastik piston ve ucunda bulunan güçlendirilmiş
tablet ağızlığı ile birlikte uygun uzunlukta şeffaf enjektör şeklindedir. Tutulacak ve asıl
işlemi yapacak olan kısmı parmaklarla rahat ve kolayca kullanabilecek şekildedir.
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Resim 1.7: İlaç yutturma aparatı (enjektörü)






İçme suyu enjektörün içine çekilir.
İlaç tableti tablet ağızlığına tutturulur.
Tableti tutturduktan sonra ilaç yutturma aparatı hayvanın ağzına yerleştirilir.
Piston ittirilerek tablet kedi ya da köpeğe yutturulur.

Şekil 1.1: Kediye ilaç yutturma aparatı ile ağızdan ilaç verilmesi

Kedilere sıvı ilaçların içirilmesi köpeklerde olduğu gibidir.

Resim 1.8: Kediye sıvı ilaç verilmesi

1.3.5. Kanatlı Hayvanlara Ağız Yoluyla İlaç Uygulanması
Kanatlı hayvanlara (tavuk, muhabbet kuşu vb.) sıvı ilaçlar veya sıvı içerisinde
çözündürülmüş katı ilaçlar enjektöre monte edilmiş küçük bir lastik veya plastik sonda
yardımıyla uygulanabilir. Kanatlı hayvanlara ağız yoluyla ilaç uygulanabilmesi için
geliştirimiş ilaç özel aparatlarda vardır.
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Resim 1.9: Kanatlı hayvan ilaç içirme aparatı

Kanatlı hayvanlara ilaç uygulaması öncesi tekniğine uygun şekilde hayvanın zapturapt
altına alınması gerekir. Bir elle hayvanın gagası açılırken diğer elle ilaç çekilmiş enjektöre
bağlı sondanın veya aparatın ucu sağ tarafa doğru yönlendirilerek yutaktan yemek borusuna
sokularak kursağa kadar ilerletilir. Daha sonra ilaç kursak içerisine yavaşça enjekte edilir.
İlaç verildikten sonra aparat dışarı çıkarılır. Hayvan bir süre gözlemlenir. Bu uygulamada
yemek borusu yerine soluk borusuna girmemeye dikkat edilmelidir.

Resim 1.10: Muhabbet kuşuna ağız yoluyla ilaç verilmesi

1.4. Ağız Yoluyla İlaç Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar






İlaç uygulamasından sonra hayvan gözlemlenirse ilacın etki, yan etki ve alerji
varlığı kontrol edilmiş olur. Uygulanacak ilacın hangi amaçla uygulandığı, etki
ve yan etkileri bilinmelidir.
Bilinci kapalı olan, yutkunma güçlüğü olan, yutkunma refleksi olmayan,
bulantı ve kusması olan, ağır ishali olan hayvanlara oral yolla ilaç
verilmemelidir.
Hayvanın yanına gitmeden önce tüm malzemeler hazırlanıp kontrol edilmelidir.
Malzemeler, kolay ulaşılabilmesi için yakın ve temiz bir yere konulmalıdır.
İlaçlar, zamanında ve doğru dozda verilmelidir. Süspansiyon türü ilaçlar
çalkalanmalı ve daha sonra hazırlanmalıdır. Etiketsiz ilaçlar kullanılmamalıdır.
Hayvanın ilacı yuttuğundan emin oluncaya kadar yanında kalınmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak bir köpeğe ağız
yoluyla tablet uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler





 Kişisel hijyeni sağlayınız.
 Ağız yoluyla ilaç uygulamasında gerekli
araç gereçleri hazırlayınız.
 Hayvanın ağırlığına göre ilaç hesaplaması
yapınız.






 Hayvanı uysal hâle getiriniz.

Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
Kişisel hijyen kurallarına uyunuz.
İş elbisesi ve eldiven giyiniz.
İlaçların son kullanma tarihini kontrol
ediniz.
İlacın prospektüsünü inceleyiniz.
Köpeğin canlı ağırlığını ölçünüz.
İlacın aç ya da tok olarak verilip
verilmeyeceğine dikkat ediniz.
Köpeği kaymayan bir yüzeyi olan
masa üzerinde oturur şekilde bir
yardımcıya tutturunuz.

 Tableti bir elinizin işaret parmağı ile baş
parmağınız arasına alınız.

 Diğer elinizle üst çeneyi köpek dişinin
arkasından işaret ve baş parmağınızla  Üst çeneyi sıkıca kavrayınız.
kavrayınız.
 Bu yöntem ısırılma ihtimalini azaltır.
 Bileğinizi yukarı çevirerek kafasını
yukarı kaldırınız.

 Dudaklarını dikkatlice dişlerinin üzerine
kıvırarak ağzını açınız.

 Diğer
elinizin
ortanca
parmağını
kullanarak alt çenenin en ön kısmını  Alt çeneyi nazikçe çekiniz.
aşağıya doğru çekerek alt çeneyi açınız.
 Ortanca parmağınız öndeki körelmiş
dişlerin üzerindeyken tableti dilinin
gerisine arka kısmının ortasına
yerleştiriniz.

 Tableti dilin olabildiğince gerisine
bırakınız.
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 Elinizle ağzını kapalı tutarken
yutkunabilmesi için kafasını eğiniz.

 Tableti dilin gerisine bırakır bırakmaz
köpeğin ağzını kapatınız.

 Boğazını okşayarak veya burnuna
üfleyerek yutkunmasını teşvik ediniz.
 Hayvan yutana veya burnunu
yalayana kadar ağzını kapalı tutunuz.
 Hayvana bir miktar su içirebilirsiniz.
 İlacı verdikten sonra hayvanı severek
ödüllendiriniz.

 Hayvanın ilacı yuttuğundan emin
olunuz.

 Hayvanı bir süre gözlemleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi lokal etki ile ilgilidir?
A) İlacın, tüm organizmayı etkilemesi
B) Yanık olan bölgeye ya da ağrı olan yere analjezik pomad uygulanması
C) İlacın damar içi yolla uygulanması
D) İlacın ağız yoluyla uygulanması
E) Her zaman sistematik etki göstermesi

2.

Aşağıdakilerden hangisi ilaç etkilerinde rol oynayan faktörlerden değildir?
A) İlaçların veriliş yolu
B) Cinsiyet ve canlı ağırlık
C) Birlikte kullanılan diğer ilaç
D) İlaçların veriliş şekli
E) Uygulayan kişi

3.

İki ya da daha fazla ilacın bir arada kullanıldığında, ayrı ayrı kullanımındaki
etkisinden daha güçlü olmasına ne ad verilir?
A) Sinerjizm
B) Antagonizm
C) Toksik etki
D) İstenen etki
E) Yan etki

4.

Bir defada 500 mg Amoksisilin tabletin ağız yoluyla uygulanması istenmiştir.
Elimizde 250 mg’lık mg Amoksisilin tablet vardır. Hayvana kaç tablet Amoksisilin
verilmelidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

5.

100 ml sıvı ilacın pratikteki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100 damla
B) 1 tatlı kaşığı
C) 1 yemek kaşığı
D) 1 çay bardağı
E) 1 su bardağı
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6.

Bir sıvı diğer bir sıvı içinde ufak damlacıklar hâlinde dağılıp kolloidal bir karışım
oluşturursa buna ne ad verilir?
A) Süspansiyon
B) Embolüsyon
C) Emülsiyon
D) Heterojen Karışım
E) Ensizyon

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
7.

( ) İlaçların ağız yoluyla veriliş tekniği hayvan türlerinde farklılıklar gösterir.

8.

( ) Ağız yoluyla uygulanan ilaçlar tablet ya da jel şeklinde olabilir.

9.

( ) Ağız yoluyla verilen ilaç önlem alınmazsa hayvan tarafından dışarı çıkarılabilir.

10.

( ) Bazı ilaçlar hayvanın yiyeceği içerisine karıştırılarak verilebilir.

11.

( ) Ağız yoluyla ilaç içirirken hayvanın dilini tutmak gerekir.

12.

( ) Hayvana tablet şeklinde ilaç verirken ilaç dilin gerisine bırakılmalıdır.

13.

( ) İlaç yutturma aparatı ilaçların daha kolay yutturulmasını sağlar.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Hayvana tekniğine uygun olarak serum takalabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Piyasada mevcut olan veteriner kullanıma uygun serum çeşitlerini araştırınız.



Hayvana serum verirken dikkat edilmesi gereken hususları araştırınız.



Edindiğiniz bilgilerden sunum dosyası hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla ve
öğretmeninizle paylaşınız.

2. HAYVANLARA SERUM VERME
Fazla miktardaki sıvı ilaçların / solüsyonların intravenöz yolla (toplardamar içine)
verilmesidir. Emilim ve etki hızlı olduğundan ilaç uygularken çok dikkatli olunmalıdır.
Hayvan sakin değilse hayvanı uysal hâle getirmek için zapturapt gerekir. Serum verme
işlemi için hayvanlar türüne uygun yöntemle Zapturapt ve Enjeksiyon Dersine ait zapturapt
modüllerinde açıklandığı şekliyle zapturapt altına alınmalıdır.

2.1. Hayvanlara Toplardamardan Serum Verilmesi
Hayvanın sıvı-elektrolit gereksinimi oral yolla karşılanamazsa ya da karşılanması
riskli ise çeşitli sıvılar intravenöz yolla doğrudan kan dolaşımına verilir. Tüm işlem
basamaklarında kişisel hijyen ve aseptik tekniklere uyulmalıdır.

2.1.1. Hayvanlara Toplardamardan Serum Verilmesini Gerektiren Durumlar







Organizmada sıvı volümünü sağlamak ya da volümü sürdürmek
Bazı ilaçları vermek
Elektrolit dengesini düzenlemek ya da dengeyi sürdürmek
Asit baz dengesinin düzenlenmesi
Oral yolla beslenemeyen, bilinci kapalı hayvanların besin ihtiyacını karşılamak
Hayvanın solunum ve/veya dolaşımının aniden beklenmedik bir şekilde durması
ve zehirlenme gibi acil durumlarda gerekli ilaçları verebilmek için bir yol
oluşturmak
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2.1.2. Hayvana Verilen Serumların Özellikleri
İntravenöz solüsyonlar izotonik, hipotonik ve hipertonik olmak üzere üç çeşittir.





İzotonik Solüsyonlar : Ozmolaritesi vücut sıvılarının ozmolaritesi ile aynıdır
bu nedenle bu solüsyonlara dengeli solüsyonlar da denir. Sıvı elektrolit
ihtiyacını karşılamak ve ilaç uygulamak için kullanılır. Örneğin; % 0,9 NaCl,
(serum fizyolojik) % 5 Dekstroz ve Laktatlı ringer :
Hipotonik Solüsyonlar : Ozmolaritesi vücut sıvılarının ozmolaritesinden daha
düşüktür. Hücrelerin sıvıyı absorbe etmesi ile hücreler şişer ve patlar. Örneğin;
% 0,45 NaCl.
Hipertonik Solüsyonlar : Ozmolaritesi vücut sıvılarının ozmolaritesinden
daha yüksektir. Hipertonik solüsyon, hücrelerin büzülmesine neden olur.
Örneğin; % 10 Dekstroz, % 20 Dekstroz vb.

2.1.3. İntravenöz İnfüzyonda Görülen Başlıca Komplikasyonlar



İnfiltrasyon: İğnenin damar dışına çıkması ve sıvının deri altına birikmesidir.
Pulmoner Ödem: Dolaşıma aşırı yüklenme sonucu; solunum derinliğinin
azalması, sayısının artması, nabızda süratlenme, tansiyonun yükselmesi,
öksürük ve siyanoz gibi semptomlarla karakterize olan akciğer ödemidir.

Filebit: İnfeksiyon nedeni ile ven (toplardamar) boyunca ağrı, kızarıklık,
sıcaklık ve şişme belirtilerinin bulunmasıdır.

Pirojenik Reaksiyon: Ateşin ani yükselmesi (38 - 41°C), titreme, sırt ağrısı,
baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik gibi pirojenik reaksiyonların meydana
gelmesidir.

Hava Embolisi: Aniden şuur kaybı ve şok görülmesi hava embolisinin
belirtisidir. Hayati tehlike oluşturabilir.

Uygulama Alanı: Ağrı, ödem, kızarıklık, hassasiyet, açıklanamayan ateş
yönünden değerlendirilmelidir.
Belirtilen reaksiyonlar görüldüğünde, infüzyon durdurulup hekime haber verilmelidir.

2.2. Serum Takma İşleminde Kullanılan Araç Gereçler
Hayvan türü ve büyüklüğüne uygun iğne (intraket, branül), eldiven, pamuk tampon,
kullanılacak serum ve seti, deri antiseptiği, flaster, makas, turnike, serum askısı serum takma
için gerekli standart malzemeler arasında yer alır.
Venöz kateter: Branül, intraket ve anjioket olarak da adlandırılır. Venöz kateterler;
ven içerisine yerleştirilen, steril paket içinde plastikten yapılmış tek kullanımlık
malzemelerdir. Damara girmeyi sağlayan kılavuz iğne, esnek bir kanül ve sabitlemeyi
kolaylaştıran kelebek şeklinde kanatlardan oluşur. 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.
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Resim 2.1: İntraket

İntraket, değişik uzunluk ve çaplarda üretilmiştir, numarası büyüdükçe çapları
küçülür. İntraketin boyutlarına göre renkleri de farklıdır.

Kanül
Uzunluğu
(mm)

Numara

Renk

Kanül çapı
(mm)

14

Turuncu

2,10

45

16

Gri

1,75

45

18

Yeşil

1,20

45

20

Pembe

1.11

32

22

Mavi

0,80

25

24

Sarı

0,60
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Tablo 2.1: İntraketin rengine göre boyutları

Resim 2.2: İntraket çeşitleri

Turnike: Damar yolu açarken venlerin dolgunlaşmasını sağlamak amacıyla
kullanılan, lastik veya özel kalın lastikten yapılmış ve çeşitleri olan malzemelerdir.
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Resim 2.3: Turnike (Kauçuk lastik)

Solüsyon (eriyik; çözelti): Bir maddenin çözücü sıvı içinde çözünmesiyle oluşan
homojen karışımdır. İntravenöz solüsyon, cam şişe veya özel plastik torbalarda saklanan,
içinde farklı oranlarda elektrolitleri içeren sıvı ilaçlardır. İntravenöz solüsyonlar, 100 ml’den
3000 ml’ye kadar farklı boyutlarda steril koşullarda hazır ambalajlarda bulunur. İçerikleri
farklıdır, hastanın durumuna ve ihtiyacına göre bu sıvıların içine ek maddeler ya da ilaçlar
ilave edilebilir.

Resim 2.4: Serum seti

Serum/ İnfüzyon seti: 1.5 m uzunluğunda ve üzerinde akış ayarlayıcı makara veya
klempi bulunan, steril şişe veya torba içerisindeki solüsyonların sterilitesini bozmadan
hastaya verilmesi için kullanılan yardımcı malzemedir. Serum seti, steril paket içerisinde ve
tek kullanımlıktır. Her serum seti; seruma takılan hazneli uç, akış hızını ayarlamayı sağlayan
klemp ya da makara ve intravenöz kanüle takılan iğneli uçtan oluşur. Her iki uç steril olup
bir kılıfla kapatılmıştır. İntravenöz sıvı infüzyonu için solüsyon hazırlarken dikkat edilmesi
gereken nokta; solüsyon cam şişede ise haznesinde hava girişi olan, solüsyon özel plastik
torbada ise haznesinde hava deliği olmayan set kullanılmasıdır.
Serum şişesi askısı: Cam şişe içerisinde bulunan sıvıların serum askısına yerleştirme
işlemine yardımcı bir aparattır. Şişelerin boyutuna göre çeşitleri vardır.
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Serum askısı:İki adet serum asma kancası olan, yüksekliği 135 cm ile 200 cm arasında
ayarlanabilir, ayaklı, taşınabilir veya hasta yatağına monte edilebilen paslanmaz metalden
yapılmış yardımcı ekipmandır. Serum askısı, intravenöz sıvı tedavisinde solüsyonların yer
çekiminin etkisinden yararlanarak akışın sağlanması amacıyla hasta seviyesinden yüksekte
tutulması için kullanılır.
Antiseptik solüsyon: Mikrobiyal bulaşmayı önlemek için % 2’lik klorheksidin,
povidon iyot, iyodofor veya % 70’ lik alkol, antiseptik solüsyon olarak kullanılabilir.

2.3. Serum Verilebilecek Toplardamarlar
Serum takmak için tercih edilecek toplardamar, hayvan türlerinde değişiklik gösterir.
At ve sığırlarda damar içi infüzyona en uygun toplardamar Vena jugalaris’tir.
Sığırlarda ayrıca Vena subcutanea abdominis’ten de damar içi infüzyon yapılabilir.
Köpek ve kedilerde damar içi infüzyon için tercih edilen toplardamarlar ön bacakta
“Vena cephalica antebrachii” ve arka bacakta “Vena saphena parva”dır.
Koyun ve keçilerde Vena jugularis’ten veya köpeklerde olduğu gibi arka bacaklarda
Vena saphena parva’nın ramus dorsalis’inden ya da ön bacaklarda Vena cephalica
antebrachii’den damar içi infüzyon yapılabilir.

2.4. Serum Verme Tekniği
Hayvana verilecek serumun sıcaklığı vücut ısısına yakın olmalıdır.

2.4.1. Serum Setinin Hazırlanması







Eller yıkanır. Solüsyon şişesi/torbası ve seti kontrol edilir, son kullanma tarihine
bakılır.
Plastik torbadaki solüsyonun koruyucu kılıfı yırtılarak açılır, sıvı seti portundaki
renkli kapak çekip çıkarılır. Solüsyon şişede ise şişeye askı takılıp metal ya da
plastik koruyucu kapak sterilliğe dikkat edilerek kaldırılır.
IV sıvı seti yırtılarak açılır ve set üzerinde bulunan kıskaç (klemp) kapalı
konuma getirilir.
Setin haznesi ucundaki koruyucu kapak çıkartılarak uç, sıvı torbasının set
portuna takılır, şişede ise lastik tıpanın tam merkezinden şişeye sokulur.
Solüsyon içine ilaç verilecekse ilaç, plastik torbanın enjeksiyon portundan ya da
şişenin lastik tıpasından verilir. Solüsyon içine birden fazla ilaç verilecekse
ilaçların geçimsizliğine dikkat edilmelidir.
Şişe ters çevrilip yükseltilerek askıya asılır. Setin havalandırma kapakçığı açılır,
setin damlalık bölmesi bastırılıp serbest bırakılarak bölmenin 2/ 3’ü sıvı ile
doldurulur.
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Sıvının set içinden geçerek damlalık bölmesinden iğneye geçişini sağlamak için
silindir klempi serbest bırakılır. Setin kıskacı açılarak hava kabarcığı
kalmayacak şekilde setin içi solüsyon ile doldurulur. Setin havası çıkarılırken
hızlı akıştan kaçınılmalı, yavaş akışla hava kabarcığı oluşmadan setin havası
alınmalıdır.
Set dolduktan sonra klemp kapalı pozisyona getirilir. İğnenin steril koruyucusu
takılır. Sette hava ve hava kabarcıkları olmadığından emin olunur.
Eller yeniden yıkanarak hazırlanan malzemelerle hayvanın yanına gidilir.

Resim 2.5: Serumun hazırlanması

2.4.2. Toplardamara Girilmesi ve Serum Setinin Takılması
Vena jugularis’ten infüzyon yapılacaksa en uygun nokta boynun orta üçte biriyle üst
üçte birinin birleştiği noktadır. Bu infüzyon noktasının 5-6 parmak altından turnike
yapılabilir. Damar üzerindeki deri bölgesinin temizliği yapılarak tıraş edilir. Sonra damara
giriş yerindeki deri uygun antiseptik solüsyon ile yukarıdan aşağıya doğru tek bir hareketle
silinir. Hayvanın başı kaldırılır ve infüzyon yapılacak venanın ters tarafına doğru boyun
hafifçe gerdirilir. Temizlenen alanın kontamine olmamasına dikkat edilir.

Resim 2.6: İntravenöz kateterin tutulması

Damara girme ve damardan çıkılması aşamaları, enjeksiyon modülünde damar içi
enjeksiyon işleminde uygulandığı gibidir. Damarın hareket etmesini önlemek için deri
hafifçe çekilir. Önce iğnenin keskin yüzü yukarı doğru tutularak damara girmek istenilen
bölgenin yaklaşık 1-2 cm altından deriye 30-45° 'lik açı ile sonra iğneyi yaklaşık 15° 'lik
açıya getirerek ven içine yavaşça sokup ilerleterek damara girilir. Damara girdiğinizi bir
boşluk şeklinde hissedersiniz ve kanülün ucuna kan gelir. İğne yavaşça damara paralel olarak
ilerletilir.
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Resim 2.7: Köpeğe Vena cephalica antebrachii’den serum takılması

Resim 2.8: Takılan serumun sabitlenmiş hâli

Eğer iğneli plastik katater (branül) ile giriş yapıldıysa yarısına kadar gelince plastik
ucu damara doğru ilerletirken iğne hafifçe geri çekilir. Plastik uç yerleşince iğne tümden
çıkarılır. Ancak sıvı takana kadar kan akmaması için plastik ucun üzerine gelecek şekilde
damara baskı yapılabilir. Sıvı setinin kateter takılacak ucunda bulunan koruyucu kapak
çıkarılıp ucu katetere takılır. Kıskaç ya da doz ayarlayıcı set (dose- flow) ile hekim istemine
uygun olarak solüsyonun akış hızı (damla sayısı) ayarlanır. Setten hava gitmemesine dikkat
edilir. Hayvan düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.
İnfüzyon sona erdiğinde iğne uygun yöntemle çıkarılır. Kateter giriş yerine tercihen
antisepsisi yapılır ve steril olarak kapatılır. Kateterin giriş yeri bir eklem üzerinde ise bölge
desteklenmelidir.





Solüsyonda partiküller görüldüğünde,
Kristaller oluştuğunda,
Renk değişimi veya bulanıklık görüldüğünde,
Hava kabarcıkları ve karışmayan ayrı iki tabaka oluştuğunda, solüsyon
verilmemeli ve kullanılmadan imha edilmelidir.
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Sterilitesi bozulan veya sterilitesinin bozulduğundan şüphe edilen solüsyon ve ilaçlar
(kapağı önceden açılmış solüsyonlar) kullanılmadan atılmalıdır.

Resim 2.9: Koyuna serum verilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak bir hayvana intravenöz
yolla serum uygulayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Kişisel hijyeni sağlayınız.
 Serum setini kontrol ediniz.

 Serum takma işlemi için gerekli araç
gereci hazırlayınız.

 Şişeye uygun boyutta askı seçiniz.

 Cam şişedeki serum şişesine serum
askısını geçiriniz.

 Seti torbasından çıkartınız.

 Kapağını çıkardıktan sonra set ucunu
sıvı şişesi ya da torbasının lastik ucuna

 Set ucunun sterilliğinin bozulmamasına
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çevirerek sokunuz.

dikkat ediniz.

 Serum şişesini serum askısına taktıktan
sonra klempi kapatınız.

 Serum setinin haznesini sıkarak sıvı ile
1/3 oranında doldurunuz.

 Setin iğne ucundaki muhafazasını
çıkararak klempi açık konuma

 Hava kalmamasına dikkat etmelisiniz.
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 Set içinde kalan havanın damar yoluyla
hayvana giderek ciddi komplikasyonlara
neden olacağını unutmayınız.

getirdikten sonra setin içinde hava
kalmayacak şekilde sıvı akışını
sağlayınız.
 Serum setinin havasını çıkardıktan sonra
klempi yeniden kapatarak muhafaza
kapağını kapatınız.

 Kontaminasyona karşı dikkatli olunuz.
 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
 Hayvan hakları evrensel kurallarını
hatırlayınız.

 Hayvanı zapturapt altına alarak kan alma
için uygun pozisyona getiriniz.

 Kan alınacak toplardamarın bulunduğu
bölgeyi belirleyiniz.

 Hayvan türüne ve büyüklüğüne göre en
uygun toplardamarı seçiniz.
 Toplardamarın görülebilir hâle
gelmesini sağlayınız.
 Bölgenin temiz olmasına dikkat ediniz.

 Toplardamarın bulunduğu bölgenin
tüylerini tıraş ediniz.

 Girilmek istenen toplardamarın kalp
tarafına turnike uygulayınız.

 Damarın kanla dolarak belirginleşmesini
bekleyiniz.

 Girilecek damarı palpe ediniz.

 Damarın yerini tespit ediniz.

 Bölgeyi antiseptikle siliniz.

 Kan alınacak bölgeyi yukarıdan aşağıya
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doğru antiseptik solüsyonla siliniz.
 %70’lik izopropanolle doymuş gazlı
bezle antisepsi işlemini yapabilirsiniz.
 Antisepsisi yapılan alanın kontamine
olmamasına dikkat ediniz.
 Enjeksiyon modülünde damar içi
enjeksiyon öğrenme faaliyetinde
açıklandığı gibi damar yolunu açınız.
 Kanül ile tekniğine uygun şekilde
damara giriniz

 Tespit işleminde flasterden
yararlanabilirsin.

 İntraketi bölgeye tespit ediniz.

 Kanülün sıvı seti ile bağlantısını yapınız.
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 Her iki elle bağlantıyı sağlamlaştırınız.

 Setten hava gitmemesine dikkat ediniz.

 Akış ayarlayıcı makara veya klempi
açarak sıvı akışını ayarlayınız.

 Sıvı akışını gözlemleyiniz.
 Serum bitene kadar hayvanı
gözlemleyiniz.

 Serumun damar içine gittiğinden emin
olunuz.

 Serum şişesini vücut seviyesinden daha
aşağı tuttuğunuzda kan geliyorsa serum
damar içine gidiyor demektir.

 Serum bittiğinde ya da sıvı akışının
sonlandırılması gerektiğinde klempi
kapatınız.

 Klempi tamamen kapattığınızdan emin
olunuz.

 İğne ya da intraketi tespit ettiğiniz
flasteri çıkartınız.

 Flasteri uygun antiseptik solüsyonla
ıslatarak yumuşatabilirsiniz.

 İğne ya da intraketi deriye paralel olacak
şekilde dışarı doğru çekiniz.

 Bir elinizle de antiseptik solüsyonla
hafif ıslatılmış gaz tamponu intraketin
deriyi deldiği alanın üzerine hafifçe
bastırınız.

 Kuru steril gaz bezi ile 2-3 dakika damar
üzerine parmağınızla basınç uygulayınız.

 Kanamanın durduğundan emin olunuz.

 Kanama durduktan sonra steril yara
bandı ile kapatınız.

 Gazlı bez ve flaster yardımıyla da
kapatabilirsiniz.

 Kullanılan malzemeleri tıbbi atık
kutusuna atınız.

 İş güvenliğine uygun hareket ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi intravenöz sıvı infüzyonunda gerekli olan standart
malzemelerden değildir?
A) Sıvı seti
B) Turnike
C) Serum askısı
D) Serum tozu
E) Antiseptik solüsyon

2.

Damar içi yolla verilecek solüsyonların özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) İzotonik sıvılara, intravenöz tedavide sık kullanılan %5 Dextroz, örnektir.
B) İzotonik sıvıların yoğunlukları vücut sıvılarının yoğunluğuna eşittir.
C) Hipertonik sıvıların yoğunluğu, plazma ve ekstraselüler sıvı yoğunluğundan daha
fazladır.
D) Hipertonik sıvılara % 10, % 20, % 30 Dextroz örnektir.
E) Hipotonik sıvılar, yoğunlukları vücut sıvısından daha fazla olan sıvılardır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi evcil memeli hayvanlarda intravenöz sıvı infüzyonu
uygulamasında kullanılan bir toplardamar değildir?
A) Vena jugularis
B) Vena cephalica antebrachii
C) Vena sublingualis
D) Vena subcutanea abdominis
E) Vena saphena parva

4.

Aşağıdakilerden hangisi intraket uygulaması tekniğinde doğru bir işlem değildir?
A) İğne vene paralel olarak sokulur ve ucu longitudinal aks boyunca lümene çevrilir.
B) Metal iğne kısmı damara yerleşince iğneyi çevreleyen plastik kısım çıkarılmalıdır.
C) İğnenin keskin yüzü yukarı bakmalıdır.
D) Plastik uç damara yerleşince metal iğne tamamen çıkarılır.
E) İşlem öncesi bölge antiseptikle silinmelidir.

5.

İntravenöz sıvı infüzyonu için hazırlık aşamasıyla ilgili işlemlerden hangisi yanlıştır?
A) Solüsyonun açılmadan önce son kullanım tarihi ve görüntü kontrolü yapılır.
B) Verilecek sıvı cam şişedeyse şişe boyutuna göre şişe askısı seçilir.
C) Serum setinin haznesi sıkılarak tamamen sıvı ile dolması sağlanır.
D) Set içerisinde hava kalmaması sağlanır.
E) Solüsyon içine ilaç verilecekse ilaç, plastik torbanın enjeksiyon portundan ya da
şişenin lastik tıpasından verilir.
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6.

Aşağıdakilerden hangisi intravenöz sıvı infüzyonunun amaçları arasında yer almaz?
A) Elektrolit dengenin düzenlenmesi
B) Asit-baz dengesinin düzenlenmesi
C) Ağız yoluyla beslenemeyen hayvanın besin ve kalori ihtiyacının karşılanması
D) Üriner sistem faaliyetlerinin engellenmesi
E) Bazı ilaçların verilmesi

7.

Aşağıdaki hangisi intravenöz sıvı tedavisi sırasında görülebilecek komplikasyonlardan
biri değildir?
A) Eksizyon
B) Pulmoner ödem
C) İnfiltrasyon
D) Pirojenik reaksiyon
E) Filebit

8.

Uzunluk ve çaplarına göre farklı renklerde üretilen intraketlerden en küçük olanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Turuncu
B) Sarı
C) Pembe
D) Yeşil
E) Gri

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Tekniğine uygun olarak haricen ilaç uygulaması yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Hayvanlara haricen uygulanan ilaç şekillerini ilaç satış yerlerine giderek
araştırınız.



Haricen ilaç uygulamanın tercih edildiği hastalık ve durumları araştırınız.



Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız.

3. HARİCEN İLAÇ UYGULAMA
Haricen ilaç uygulamaları, vücudun dış kısmına deri (cilt) ve bazı görülebilir mukoza
bölgelerine yapılan ilaç uygulamalarını kapsar.

3.1. Haricen Kullanılan İlaç Şekilleri
Haricen uygulamada kullanılan ilaçlar; merhem (pomad), solüsyon, süspansiyon,
losyon, krem, pudra (toz), ve pat (macun) şeklinde, doğrudan lezyon veya hastalık
bölgesinde cilt üzerine uygulanır. Cilt, lipidde çözünür olmayan maddelere karşı geçirgen
değildir. Lipidde çözünür maddeler ciltten absorbe edilebilir.

3.2. Haricen İlaç Uygulanmasının Endikasyonları
Deri (cilt) üzerinde meydana gelen hastalıkların tedavisinde haricen deri üzerine ilaç
uygulaması yapılır.
Başta mikroorganizmaların neden olduğu deri hastalıkları (çiçek, mantar, akne vb.)
olmak üzere alerjik deri hastalıkları (kurdeşen, egzema vb.), yara, yanık, deri üzerinde
görülen paraziter hastalıklar (uyuz, bit, pire, kene vb.), ödem ve tümöral oluşumların
tedavisinde haricen ilaç uygulaması yapılır.

3.3. Haricen İlaç Uygulama Yöntemleri
Merhem, krem ve losyon şeklinde hazırlanmış ilaçlar deri üzerine sürülerek uygulanır.
Sıvı hâldeki ilaçlarda; pour on, spot on, daldırma veya sprey formülasyonlarından en
uygunu kullanılmalıdır. Bazı ilaçlar uygulayan kişinin elinden de emilebilir. Bu yüzden
mutlaka eldiven giyilmelidir.
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İlaç, toz şeklindeki uygulamada hayvanın derisi üzerine serpilir. Hayvanın üzerine
serpilecek toz miktarı ihtiyaca göre ayarlanmalıdır. Tavuklarda tozun tüy diplerine iyice
nüfuz edebilmesi için ilacın ovularak uygulanması gerekmektedir.

3.3.1. Sıvı İlaçların Deri Üzerine Uygulanması
Sıvı ilaçlar, banyo, dökme, damlatma ve püskürtme (spreyleme) şeklinde hayvan
derisi üzerine uygulanır. Sıvı dökme ilaçların uygulama şekilleri ve dozları hayvan türüne,
canlı ağırlığa ve hayvan üzerindeki dış parazitin türüne ve miktarına göre değişiklikler
gösterebilir.
Pour on formülasyonlar kullanıma hazır olarak imal edilir. Bu nedenle ilaç
sulandırılmadan sığırlarda baş hariç, sırta belkemiği boyunca uygulanır. Koyun ve keçiler
kırkılmışlarsa sırtlarına, kırkılmamışlarsa karın altına, bacak aralarına akıtıp dağıtarak
uygulanır. Bu ilaçlar daha çok büyük baş hayvanlar için tercih edilir.
Spot on formülasyon, deri üzerinde belli bir bölgeye uygulanarak kullanılır. İlaç, kıl
örtüsü elle aralanarak deri üzerine bir iki damla veya kısa bir çizgi hâlinde damlatılır. İlaç
uygulama sonrası 24 saat içinde uygulama noktasından etrafa doğru deriye yayılır. Kontakt
yolla etkili olan bu ilaçlar daha çok kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar için tercih edilir.
Daldırma yönteminde hayvanlar ilaçlı su ile doldurulmuş havuzun içine, göz ve
kulaklar da suyun içine girecek şekilde batırılır. Banyo sonrası hayvanlar havuzun diğer
kenarından çıkartılır. İlaç içeren şampuanlarla da hayvana banyo yaptırılır.
Spreyler en kolay uygulanan formülasyonlardır. Tek yapılacak olan ilaç kutusunu
salladıktan sonra belirli bir mesafeden bölgeye püskürtmektir.
3.3.1.1. Sıvı Dökme İlaçların Deri Üzerine Uygulanması
Dökme şeklindeki uygulamada ilaç, sırt derisi üzerine boyundan başlayarak kuyruk
sokumuna kadar omurga boyunca ince bir hat hâlinde dökülerek uygulanır. Ayrıca ilaç
emdirilmiş süngerle koltuk altı, kasık bölgesi, tırnakların çevresi, meme ve kulak dipleri gibi
vücudun değişik bölgeleri ıslatılarak ilaç uygulanır. Uygulama sonrası hayvanların su
kaynaklarına girmelerine ve birbirlerini yalamalarına engel olacak tedbirler alınmalıdır.
İlaçlama iyi havalandırılabilen ortamlarda veya açık havada yapılmalıdır.
Uygulayıcıların koruyucu iş elbisesi giyinmeleri, lastik eldiven kullanmaları ve ilacı cilt ile
gözlerine bulaştırmamaya özen göstermeleri gerekir. Bulaşma durumunda, en kısa sürede
temiz su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Uygulama aşamasında hiçbir şey yenilip
içilmemelidir. Uygulama işleminden sonra, eller ve yüz yıkanmalıdır. Yanlışlıkla ve kaza
sonucu ağızdan alındığında, kişi kusturulmaya çalışılmalı ve en kısa sürede sağlık
kuruluşuna başvurulmalıdır.
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Resim 3.1: İlacın omurga üzerine uygulanışı

3.3.1.2. Sıvı İlaçların Damlatma Şeklinde Deriye Uygulanması
Damlatma şeklindeki uygulamada sıvı ilaçlar genellikle topikal olarak yani deri
üzerindeki belli bir bölge üzerine damlatma şeklinde uygulanır.
Damlatma çözeltisi iki omuz arasında, boynun başlangıç kısmındaki deriye topikal
olarak uygulanır. Damlatma çözeltisi içeren tüp koruyucu paket içinden çıkarılır. Tüp ağzı
yukarı pozisyonda tutularak kapak üzerine bastırılır. Aplikatör koruyucusu üzerinde bir delik
açılır. Sonra kapak çıkartılır. İki omuz arasında boynun başlangıç kısmındaki tüyler
aralanarak küçük bir sahadaki deri açığa çıkarılır. Damlatma çözeltisi tüpünün ucu deriye
masaj yapmaksızın uygulanır. Tüp tamamen sıkılarak içeriğin tamamı bir nokta üzerine
boşaltılır.Uygulayıcı parmaklarını damlatma çözeltisinin temasından kaçınmalıdır.
Tüyleri ıslak olan hayvana damlatma çözeltisi uygulanmamalıdır. Damlatma çözeltisi
uygulamasından 2 saat sonra hayvanın şampuanlanması veya ıslanması ilacın etkinliğinde
azalmaya neden olmaz.

Resim 3.2: Damlatma yöntemi
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3.3.1.3. Sıvı İlaçların Banyo Şeklinde Uygulanması
Hayvanın tüm vücudunun hazırlanan ilaçlı su içine daldırılması şeklinde yapılır.
İlaçların uygulanabilmesi için prospektüsünde belirtildiği şekli ile sulandırılması gerekir.
Küçükbaş hayvanlarda yazın tercih edilen bir yöntemdir. Banyoluklar su ile
doldurulduktan sonra ilaç bir kovada banyodaki su miktarına göre sulandırılır. Sulandırılan
ilaç, banyolukların içine bir yöne doğru dökülmek suretiyle yavaş yavaş güzelce karıştırılır.
Banyo yaptırılacak hayvanlar, 12 saat öncesinden yemi kesilerek aç karnına banyo
yaptırılır. Fakat 3 saat öncesinde su içirilerek banyonun ilaçlı suyundan içmesi engellenir.
Banyoluğun baş tarafına hayvanlar toplanır. Sonra teker teker banyoluğa bırakılır. Bir
baştan suya giren hayvan, yüzerek öte baştan çıkar. Orta yerde hayvanın başı bir çatal
değnek ile suya bastırılır. Böylece hayvanın başı dâhil her yeri ilaçlı suyla ıslanmış olur.
Banyodan çıkan hayvanlar, üzerlerindeki suyun süzülmesi için ayrı bir bölmede
bekletilmelidir.

Şekil 3.1: Koyunlarda ilacın banyo şeklinde uygulaması

Hayvanlar banyoya sokulmadan önce dinlenmiş ve sulanmış olmalıdır. Hayvanlar
banyoda yeteri kadar tutulmalı ve başları banyo suyuna bir iki defa daldırılmalıdır. Banyodan
sonra hayvanların rüzgârsız ve gölge bir yerde kurumaları temin edilmelidir.
Püskürtme şeklindeki uygulamada hazırlanan ilaçlı çözelti pülverizatör veya sprey ile
vücudun parazitli bölgelerine püskürtülür. İlaçlar, uygulama öncesi prospektüsünde
belirtildiği gibi sulandırılmalıdır.
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3.3.2. Toz İlaçların Deri Üzerine Uygulanması
Toz şeklindeki ilaç, ince bir tabaka hâlinde tüyler arasına serpilir ve deri üzerine
gelecek şekilde ovuşturulur. Hayvanların kulak içi, bacakların iç kısmı, boyun, göğüs ve
anüs bölgesinin yeterince ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.
Koyun, tavuk, horoz, köpek ve kedinin; sırt bölgesine, karın altına, bacak aralarına,
kuyruk altına, anüs civarına, kulak içlerine, kanat altlarına ve kloaka civarına toz ilaçtan
serpilerek ilacın elle tüm vücuda ve tüylerin diplerine yayılması sağlanmalıdır.
Toz ya da pudra tarzındaki ilaçların hayvan tarafından solunmamasına ve
yalanmamasına dikkat edilmelidir.

3.3.3. Yarı Katı İlaçların Deri Üzerine Uygulanması
Merhem, krem, yağ ve losyonlar bu amaçla uygulanan ilaçlardır. Bu ilaçlar cilt
üzerine masajla yayılarak uygulanır.






Tüm işlemlerde olduğu gibi eldiven giyilmelidir. Hayvan uygulama için uygun
pozisyona getirilir.
Daha önce uygulanan ilaç kalıntıları temizlenmeli, kullanılacak ilaç losyon ise
kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
İlaç uygulanacak bölge temizlenerek uygulama için uygun hâle getirildikten
sonra yeter miktarda ilaç parmak ucuna sıkılır veya ilaç uygulanacak bölgeye
istenilen dozda dökülür.
Kullanılacak ilaç losyon formunda ise ilaçlar çalkalanarak hazır hâle getirilir.
Hayvanın ürpermemesi için, ilaç bir süre avuç içinde ısıtılır. Gerekli dozdaki
ilaç bir gaz bezi ya da eldiven yardımı ile deriye sürülür.
İlaçlar uygulanırken ovma öneriliyorsa ovma ve yayma hareketi ile ilaç deriden
emilinceye kadar sürülür. Ovma önerilmiyorsa yumuşak hareketlerle ilaç deri
üzerine yayılır.

3.3.4. Kulak İçine İlaç Uygulanması
Kulak, işitme işlevini gören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapıdaki
organdır. Kulağa ilaç uygulama, bir damlalık aracılığı ile dış duyma kanalından içeriye
ilacın damlatılmasıdır.
Damla, ufak hacimde verilen ve damla saymak suretiyle kullanılan solüsyonlardır.
Ağızdan kullanılabilir, ayrıca göz damlası (kolir) burun ve kulak damlası gibi dıştan
kullanılan şekilleri de vardır.
Kulağa ilaç uygulama işlemi; dış kulak yolundaki kiri yumuşatmak, ağrıyı azaltmak,
lokal anestezi sağlamak, enfeksiyonu tedavi etmek ve bazı acil durumlarda örneğin, kulağa
kaçan böceği etkisiz hâle getirmek için yapılır.
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3.3.4.1. Kulağa İlaç Uygulama Tekniği









İhtiyaç duyulan araç gereçler hazırlanır. Hayvan zapturapt altına alınır. Eldiven
giyilir.
Hayvana, ilaç uygulanacak kulak yukarı bakacak şekilde uygun pozisyon
verilmesi sağlanır. İlaç verilecek kulağın bulunduğu tarafta durulur. Baş lateral
pozisyona getirilir.
Gerekirse kulağın sarkık kısmı kaldırılır. Böylece açılan kulağın içi net olarak
görülebilir. Kanalın iyice görünmesi için ışık kaynağı kullanılır. Kulağın içinde
akıntı ya da herhangi bir yabancı madde varsa kulak temizlenir. Böylece ilaç
kulağın içine kolayca verilmiş olur.
Uygulanacak miktar damlalığa doldurulur. Kulağa uygulanan ilaçların kapağı
genelde damlalık şeklindedir. Damlatılan ilacın kolayca kanal içine yayılarak
kulak zarına ulaşabilmesi için diğer el ile kulak kepçesinin kıkırdak kısmı
yukarı ve geriye doğru çekilmelidir.
İlaç, önerilen dozda dış kulak yolunun çeperine damlatılır.
İlaç kanal içerisinde tamamen ilerleyene kadar kulak kepçesi aynı pozisyonda
tutulur. İlacın kulağın daha iç kısmına ulaşabilmesi için kulağın altı ovulur.
Ardından kulak kepçesi rahat bırakılır.

3.3.4.2. Kulağa İlaç Uygularken Dikkat Edilecek Noktalar




Hayvana ilaç uygulamaya başlamadan önce, kulak kontrol edilmelidir.
Kulağa damlatılacak ilaç oda ısısında olmalı, soğuk olmamalıdır.
Damla damlatılırken damlalığın ucu, kulak kepçesi ya da kulak yoluna
değdirilmemeli ve doku zedelenmemelidir.

Resim 3.3: Kulağa ve göze ilaç damlatmada kullanılan araç gereçler

3.3.5. Göz İçine İlaç Uygulanması
Görme organı olan gözün dış tabakasına “sklera” denir. Skleranın göz küresi
önündeki saydamlaşmış kısmına da “kornea” denir. Sklera, fibroz yapıda ve dış etkenlere
karşı dayanıklıdır. Fakat kornea, herhangi bir travmayla kolayca zedelenebilir. Bu nedenle
de uygulama doğrudan göz küresi içine değil, genellikle alt konjunktiva kesesi içine
yapılır.
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Göze uygulamaya özgü preparatlara “Oftalmik preparatlar” veya “kolir” adı verilir.
Bunlar genellikle solüsyon veya süspansiyon (göz damlası) ya da pomad (göz merhemi)
şeklinde hazırlanırlar. Kolirlerin aseptik (mikropsuz) olarak hazırlanmaları ve steril olmaları
gerekir.
Göze ilaç uygulama işlemi, göz hastalıkları ve göz travmalarının tanı ve tedavisi, bir
tanı girişimi öncesi lokal anestezik ilaçların verilmesi, antibiyotik ve antienflamatuar
ilaçların uygulanması ve gözü nemlendirmek amacıyla yapılır.

Resim 3.4: Kedinin gözüne ilaç uygulanması

3.3.5.1. Göze İlaç Uygulama Tekniği








Tüm işlemlerde olduğu gibi eldiven giyilir. İlaç uygulanacak göz yukarı
bakacak şekilde hayvana uygun pozisyon verilmesi sağlanır.
Eğer göz kapaklarında ve kirpiklerinde akıntı kan gibi artık maddeler varsa göz
kapağı açılmadan önce bunlar temizlenmelidir.
Uygulanacak miktar damlalığa doldurulur. Göze uygulanan ilaçların kapağı da
genelde damlalık şeklindedir. Bu tip ilaç şişeleri, enfeksiyonu önler ve ilaç
kayıplarını azaltır.
Diğer elin işaret parmağı altına gaz bezi yerleştirilir. Parmakla yanağın kemik
çıkıntısı üzerine bastırarak göz kapağı aşağı doğru çekilir. İşaret parmağı altına
konan gaz bezi sayesinde hem doku zedelenmemiş hem de dışarı sızan ilaç
emilmiş olur.
İlaç vermek için kullanacağınız elinizin yanını üst göz kapağın üstündeki
kemiğe yaslayınız. Böylece dürtülme hâlinde veya hayvan ani bir refleksle
başını hareket ettirdiğinde ilaç tüpünün göze değmesi engellenecektir.
Çenenin altındaki avucunuzun içiyle başı destekleyerek hayvanın başını az
miktarda arkaya yatırın.
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Resim3.5: Göze ilaç uygulanması




Damlalığın ucu göze yaklaştırılır. Göz kapağı ile konjunktiva arasında oluşan
cep şeklindeki boşluğa ilaç damlatılır. Pomatlar da aynı şekilde göz kapağı ile
konjonktiva arasına içten dışa doğru sürülür.
Hayvan gözünü kırpar, kapatır ve kapak dışına damlar ise ilaç tekrar damlatılır.
İlaç damlatıldıktan sonra göz kapakları aracılığıyla masaj yapılarak ilacın tüm
göz içine dağılması sağlanır. Gazlı bez ile dışarı taşan ilaç artıkları silinir.

3.3.5.2. Göze İlaç Uygularken Dikkat Edilecek Noktalar




Damlalığın ucu göz küresine değdirilmemelidir. Aksi hâlde göz küresi
zedelenebilir.
Göze uygulanan ilaçlar, kullanılmaya başlandıktan sonra kontaminasyonu
(bulaşma) önlemek için iki hafta içinde kullanılmalıdır.
Uygulanacak ilaç; çökelti, renk değişikliği ve bulanıklık yönünden incelenmeli,
anormal bir durum varsa ilaç kullanılmamalıdır.

3.3.6. Burun İçine İlaç Uygulanması
Burun koku alma organıdır. Aynı zamanda üst solunum yolu organı olarak da görev
yapar. Solunan havayı ısıtıp temizleyerek solunum yollarını korur. Burun mukozasında geniş
bir alanı kaplayan silialar, havadaki katı zerrecikleri ve tozları tutar. Burundaki yapışkan
müköz salgısı da buna yardımcı olur.
Burna ilaç uygulama, ilacın sistematik etkisinden yararlanarak burun mukozasını
korumak ve tedavi etmek, burun tıkanıklılığını gidermek amacıyla uygulanır.
3.3.6.1. Burna İlaç Uygulama Tekniği


Tüm işlemlerde olduğu gibi eldiven giyilir. Hayvanın zapturaptı yapılır. İşlem
için hayvan uygun pozisyona getirilir. Bu pozisyon, ilaç damlalarının burun
deliklerine iyice dağılmasını sağlamalıdır. İşlem kedi ve küçük köpeklerde
kucakta iken gerçekleştirilebilir.
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Bir ele ilaç alınır. Diğer elin başparmağı ile burun ucu yukarı kaldırılarak
kanalın kolayca görünmesi sağlanır. Damlalığın ucu burun deliğine değmeden
önerilen dozda ilaç burun mukozasına damlatılır. Uygulama sonrası sızan ilaç
silinir.
İlaç damlatıldıktan sonra ilaç burun mukozasına yayılana kadar hayvanın bu
pozisyonda kalması sağlanır. Eldivenler çıkarılır. Malzemeler ortamdan
uzaklaştırılır. Eller yıkanır. Uygulama kayıt edilir.

3.3.6.2. Burna İlaç Uygularken Dikkat Edilecek Noktalar





Yağlı maddeler, solunum yollarından akciğerlere gidip pnömoniye neden
olacağından damlatılmamalıdır.
Burun, steril boşluk değildir ancak sinüslerle bağlantısı olduğundan uygulama
sırasında tıbbi aseptik tekniklere dikkat edilmelidir.
İlaç kolaylıkla aspire edilebileceğinden öksürme ya da morarma gözlenir ise
işlem sonlandırılmalı, hayvana uygun pozisyon verilmeli ve aspirasyon
yönünden gözlenmelidir.
Mikroorganizmalar, doğrudan temas ile yayıldıklarından damlalık direkt burun
mukozası ile temas ettirilmemelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak sıvı ilacı hayvanın derisi
üzerine uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler
 İş elbisenizi giyiniz.

 Kişisel hazırlık yapınız.

 Lastik eldiven giyiniz ve maske takınız.

 Hayvanın canlı ağırlığını ölçünüz.
 İlaç miktarını hesaplayınız.

 Hayvanın türünü ve hastalığın özelliğini
dikkate alınız.

 Tüylü hayvanlarda iki omuz arasında
boynun başlangıç kısmındaki tüyleri
aralayarak deriyi açığa çıkartınız.

 Hesaplanan ilacı, hayvanların sırt
çizgilerini oluşturan çukurluk boyunca
ince bir hat hâlinde dökerek uygulayınız.

 Gerekiyorsa koltuk altı, kuyruk altına,
kasık bölgesi, tırnakların çevresi, meme
ve kulak diplerine de sprey ile ilaç
uygulayınız.

 Tüm bölgelere yeterli ilacın ulaşmasını
sağlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak ilacı hayvana banyo şeklinde
uygulayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 İş elbisenizi giyiniz.

 Kişisel hazırlık yapınız.

 Lastik eldiven giyiniz ve maske takınız.

 Hayvanın canlı ağırlığını ölçünüz.
 İlaç miktarını hesaplayınız.

 Hayvanın türünü ve hastalığın özelliğini
dikkate alınız.

 Bir kovada ilacı karıştırarak seyreltiniz.

 Homojen bir karışım elde ediniz.

 İlaçlı suyu banyoluğun içine dökerek
karıştırınız.

 İlaçlı suyu banyoluğa yavaş yavaş
karıştırarak dökünüz.
 Hayvanları güvenli bir şekilde
toplayınız.

 Banyo olacak hayvanları hazırlayınız.

 Hayvanları strese sokacak
uygulamalardan kaçınınız.
 Hayvanları banyoluğa getirmeden önce
mutlaka sulayınız.

 Hayvanları teker teker banyoluğa
bırakınız.
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 Hayvanlarda kuru bölge kalmamasına
dikkat ediniz.

 Tüm vücudun yıkanmasını sağlayınız.
 Banyodan çıkan hayvanların suyu ayrı
bir bölmede süzüldükten sonra
hayvanların kurumasını sağlayınız.

 İlaçlı suyun tamamen süzülmesini
sağlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak toz ilacı hayvan derisi
üzerine uygulayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 İş elbisenizi giyiniz. Lastik eldiven
giyiniz ve maske takınız.

 Kişisel hazırlık yapınız.

 Hayvanı bir masa üzerine alınız.
 Masa zemininin kaygan özellikte
olmamasına dikkat ediniz.

 Toz ilacı hayvanın derisi üzerine
serpiniz.
 Maskesiz çalışmayınız.
 Serpilecek toz miktarını parazit
yoğunluğuna göre ayarlayınız.

 Tozun tüy diplerine ulaşmasını
sağlayacak şekilde ovunuz.
 Tüm vücudun ilaçlanmasına özen
gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Dökme şeklindeki uygulamada ilaç sırt derisi üzerine boyundan başlayarak
kuyruk sokumuna kadar omurga boyunca tatbik edilir.

2.

( ) Damlatma şeklindeki uygulamada ilaç, vücudun her tarafına damlatılarak
uygulanır.

3.

( ) Banyo uygulamasında ilaçların prospektüsünde belirtildiği şekli ile sulandırılması
gerekir.

4.

( ) Toz ilaç uygularken eldiven ve maske kullanılmasına gerek yoktur.

5.

( ) Banyo şeklinde ilaç uygulanacak hayvanlara banyo öncesi kesinlikle su
içirilmemelidir.

6.

( ) Banyo uygulaması yapılan hayvanlar, banyodan sonra rüzgârsız ve gölge bir yerde
kurutulmalıdır.

7.

( ) Sıvı ilaçların hayvan derisi üzerine uygulanma şekilleri hayvan türüne göre
farklılık gösterir.

8.

( ) İlaç uygulayıcılarının koruyucu iş elbisesi giyinmeleri ve lastik eldiven
kullanmaları zorunludur.

9.

( ) Toz şeklindeki ilaç, ince bir tabaka hâlinde tüyler arasına serpilir.

10.

( ) İlaçlı banyo suyu hazırlanırken banyoluktaki su miktarına göre ilaç katılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Tekniğine uygun olarak meme içine ilaç uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Hayvanlarda meme içine uygulanan ilaçlar ve bunların kullanılması hakkında
bir araştırma yapınız.



İlaçların meme içi kullanılma nedenlerini araştırınız.



Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. MEME İÇİNE İLAÇ UYGULAMA
Meme içerisine ilaç uygulaması, meme dokusunun yangısal hastalıklarına (mastitis)
neden olan mikroorganizmaların ortadan kaldırılması amacıyla meme hastalıklarının
tedavisinde sıkça başvurulan bir işlemdir. Mastitis, süt sığırcılığında en çok rastlanan ve son
derece önemli bir meme hastalığıdır.

4.1. İlaç Uygulaması Öncesi Memenin Boşaltılması
Meme içerisine uygulanacak ilacın meme kanallarının tamamına ulaşabilmesi ve
meme dokusunda etkin olabilmesi için öncelikle memedeki sütün tamamen boşaltılması
gerekir. Sütün boşaltılması elle yapılabilirse de uygulama kolaylığı açısından boşaltma
işlemini meme sondası yardımıyla yapmak uygun olur.
Sürekli kullanıma uygun, sterilize edilebilir özellikte metal meme sondaları olduğu
gibi plastikten yapılmış tek kullanımlık meme sondaları da piyasada mevcuttur.

Resim 4.1: Plastik meme sondası
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Resim 4.2: Metal meme sondası

Sütün boşaltılması işlemine geçmeden önce sütü tamamen indirmek için uygulamadan
önce damar içi yolla oksitosin hormonu enjekte etmekte yarar vardır.

4.2. Kuru Dönemde Meme İçi İlaç Uygulama
Hayvanın sütten kesildiği ve sağılmadığı dönem olan kuru dönem esnasında, meme
bezlerinde biyokimyasal ve hücresel değişiklikler oluşur. Meme bezi dokusu, aktif
involusyon ve kolostrogenezden dolayı kuru dönem başlangıcında ve sonunda meme içi
enfeksiyonlara karşı oldukça duyarlı hâle gelir. Özellikle çevresel bakteriler bu dönemde
yeni meme içi enfeksiyonların asıl nedeni olarak görülmüş ve bu mikroorganizmalara karşı
önlem alınması için meme içi ilaç uygulamaları öngörülmüştür.
Kuru dönemde meme içi ilaç uygulamalarındaki amaç meme loblarını doğuma kadar
enfeksiyonlardan mümkün olduğunca korumaktır. Amaca yönelik, yeni enfeksiyonların
engellenmesi, mevcut enfeksiyonların ortadan kaldırılması ve süt veriminin devam etmesi
için kuru dönem mastitis kontrol programları oluşturulmalıdır.
Memede var olan enfeksiyonların giderilmesi ve yeni enfeksiyon oluşumunun
engellenmesi için kuru dönemde meme içi yolla antibiyotik uygulaması yapılır.
Kuru dönem başında kullanılan uzun etkili meme içi antibiyotikler, tedavi oranını
artırıp yeni enfeksiyon riskini azaltabilse de bu ilaçların kullanımı sütte kalıntı ve antibiyotik
dirençliliğine neden olur. Uzun etkili meme içi antibiyotik uygulaması yerine kısa etkili
laktasyon dönemi meme içi antibiyotikler laktasyon başında 24 saat arayla 4 kez
uygulanarak aynı etki sağlanabilir. Bu nedenle daha çabuk antibiyotik direnci gelişen uzun
etkili meme içi antibiyotikler yerine kısa etkili laktasyon dönemi antibiyotikler
kullanılmalıdır.
Meme içine verilen kuru dönem ilaçlarının küçük ruminantlarda kullanımına özen
gösterilmelidir. Bu ilaçlar inek memesine göre yapılmış olduklarından hazır enjektörlerin
uçları küçük ruminantlara göre kalındır. Meme başından zorla sokulmaları meme başını
zedeleyebilir.

4.3. Sağım Döneminde Meme İçi İlaç Uygulama
Sağım döneminde (laktasyon) klinik ve subklinik (gizli) mastitislerin tedavilerinde
uygulanmak üzere tek kullanımlık plastik enjektörler içerisinde antibiyotik süspansiyonlar
kullanılır. Çoğunlukla inekler için her meme lobuna bir tüp olacak şekilde dozlanmış olarak
üretilir.
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Sağım döneminde meme içi ilaç uygulaması, sağımı müteakip meme içerisindeki süt
tamamen boşaltıldıktan sonra yapılır. Meme içerisine ilaç uygulandıktan sonra 12 saat
süresince sağım yapılmaz. Böylece ilacın bu sürede meme içerisinde kalarak etkinliğini
göstermesi sağlanmış olur. Tedavi süresince ve tedaviden sonra ilacın prospektüsünde
belirtilen süre içerisinde sağılan süt ilaç kalıntısından dolayı tüketime sunulmaz.

4.4. Meme İçine Uygulanacak İlaçların Özellikleri
Mastitise karşı meme içi kullanıma uygun antibiyotikler, mineral yağ ile formüle
edilerek süspansiyon tarzında plastik enjektörler içerisinde kullanıma hazır şekilde üretilir.

Resim 4.3: Meme içi ilaç uygulama için hazır plastik enjektör

Meme içi kaplayıcılar, içinde mineral madde ile birlikte bizmut subnitrat içeren yağlı
süspansiyonlar son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Meme içi kaplayıcılar, meme kanalını
kapatıp mikroorganizmaların kanaldan geçerek meme içerisine girip yerleşmesini engeller.
Böylece mastitise karşı önlem alınmış olur.
Enjektabl antibiyotik solüsyonlarda mastitis tedavisinde duyarlı mikroorganizmalara
karşı meme sondası yardımıyla meme içine uygulanabilir.

4.5. Meme İçine İlaç Verme Tekniği
Meme ılık sabunlu su ile yıkanır, temizlenir ve temiz bir havlu ile kurulanır. Sonda
uygulanacak meme başına antiseptik madde uygulanarak meme başının antisepsisi sağlanır.
Memeye uygulanacak olan sonda steril olmalıdır. Punksiyon ve Sonda Uygulama
Modülü’nde açıklandığı gibi meme sondası uygulanarak memedeki sütün tamamen
boşalması sağlanır.

Resim 4.4: Meme başının antisepsisi
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Resim 4.5: İlaç uygulaması için hazır hâle getirilmiş meme

Süt tamamen boşaldıktan sonra meme içerisine ilaç vermek için içerisinde ilaç
bulunan enjektör sondaya takılır. Daha sonra ilaç meme içerisine enjekte edilir. İlaç
verildikten sonra uygulanan ilacın meme lobuna iyice nüfuz edebilmesi için memeye masaj
yapılmalıdır.
Meme içerisine ilaç vermeye uygun içerisinde ilaç bulunan hazır enjektörler vardır.
Memenin fiziksel temizliği ve meme başının antisepsisi yapıldıktan sonra sütü boşaltılmış
memeye uygulamaya hazır enjektör yardımıyla ilaç verilir. Her meme lobu için ayrı bir hazır
enjektör kullanılır.
Plastik enjektör kullanılmadan önce iyice çalkalanır. Plastik enjektörün ucundaki
koruyucu kılıf çıkarılır. Bir elle meme başı tutulurken diğer elle enjektörün ucu meme başı
deliğinden yavaşça itilir. Daha sonra enjektörün pistonu hafif ve sürekli bir basınçla itilerek
ilacın meme başı kanalından meme içerisine enjekte edilmesi sağlanır.

Resim 4.6: İlacın meme içine enjekte edilmesi

Enjeksiyon işlemi bittikten sonra enjektörün ucu meme başından çıkarılır. Meme
başını tutan el tutmaya devam ederken diğer elin baş ve işaret parmakları ile meme başının
alt kısmından üste ve memeye doğru sıvazlama hareketi ile ilacın iyice ilerlemesi sağlanır.
Daha sonra her iki elle memeye masaj yapılarak ilacın meme içerisinde iyice dağılması
gerçekleştirilir. İlaç uygulamasından itibaren hayvanın ilacın prospektüsünde belirtilen süre
kadar sağılması engellenir. İşlem sonunda eller yıkanır. Hayvan bir süre gözlem altında
tutulur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak bir inek memesi
içerisine ilaç uygulayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Hayvanı uysal hâle getiriniz.

 Kişisel hijyen kurallarına uyunuz.
 Hastalık bulaşmasına yönelik
koruyucu tedbirleri alınız.
 Kişisel hijyeni sağlayınız.

 Kullanımdan önce ilacı çalkalayınız.

 Meme içi kullanıma uygun ilacı
hazırlayınız.

 Her meme lobu için ayrı bir hazır
enjektör kullanınız.
 Memenin iyice temizlendiğinden ve
kurulandığından emin olunuz.

 Memeyi ılık sabunlu su ile yıkayınız.

 Memeyi temiz bir havlu ile kurulayınız.
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 Meme başına antiseptik solüsyon
uygulayınız.

 Antiseptik solüsyonu merkezden
çevreye doğru uygulayınız

 Sonda uygulamasından önce sütün
tamamen boşalması için damar içi
yolla oksitosin enjekte ediniz.

 Meme içerisindeki sütü boşaltınız.

 Sütü kolayca boşaltmak için meme
sondasından yararlanabilirsiniz.
 Plastik enjektör ucundaki koruyucu kılıfı
çıkararak bir elinizle meme başını
avucunuzun içine alınız.

 Asepsi antisepsi kurallarına uyunuz.

 Sol elle meme başını tutarken sağ elle
enjektörün ucunu meme başı deliğinden
içeri sokunuz.

 Enjektörün ucunu meme başı
deliğinden yavaşça sokunuz.

 Enjektörün pistonunu hafif ve sürekli bir
basınçla iterek ilacı meme başı kanalından
meme içerisine enjekte ediniz.

 Fürstenberg rozeti adı verilen
mukozal yapıya zarar vermemeye
özen gösteriniz.

 Enjeksiyon işlemi bittikten sonra
enjektörün ucunu meme başından
çıkarınız.

 Sondanın tıkanıp süt akışının durması
hâlinde stileti tekrar sondaya takarak
tıkanıklığı gideriniz.

 Meme başını tutan el tutmaya devam
ederken diğer elinizin baş ve işaret
parmakları ile ilacı meme başının alt
kısmından üste memeye doğru
sıvazlayarak ilerletiniz.

 İlacın tüm meme kanallarına
ilerlemesini ve yayılmasını sağlayınız.

 Her iki elle memeye masaj yaparak ilacı
meme içerisinde iyice dağıtınız.

 İlaç uygulamasından itibaren
hayvanın ilacın prospektüsünde
belirtilen süre kadar sağılması
engelleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
Memeye ilaç uygulaması öncesi sütün tamamen boşaltılması için aşağıdaki

hormonlardan hangisi uygulanmalıdır?
A) Adrenalin
B) Noradrenalin
C) Östrojen
D) Oksitosin
E) Tiroksin
2.

Meme içine ilaç uygulamasında ilacın meme kanallarına tamamen ulaşabilmesi için
yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memenin antisepsisi
B) Memenin ılık sabunlu su ile temizlenmesi
C) Memedeki sütün tamamen boşaltılması
D) İlacın meme içine tamamen boşaltılması
E) İlacın meme içine sonda yardımıyla uygulanması

3.

Kuru dönemde meme içine ilaç uygulamadaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meme loblarını doğuma kadar mümkün olduğunca enfeksiyonlardan korumak
B) Kuru dönemin süresini kısaltmak
C) Kuru dönemin süresini uzatmak

D) Hayvan gebe olduğu için yavruyu enfeksiyondan korumak
E) Meme bezlerinin gelişmesini sağlamak
4.

Memedeki sütün tamamen boşalması için hormon hangi yolla uygulanmalıdır?
A) Deri altı yolla
B) Kas içi enjeksiyon
C) Oral yolla
D) Damar içi enjeksiyon
E) Meme içi enjeksiyon

5.

Mastitise karşı kullanılan meme içi kaplayıcı ilaç içerisinde bulunan madde
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Sodyum sitrat
B) Bizmut subnitrat
C) Sodyum hidroksit
D) Heparin
E) Kalsiyum kazeinat
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6.

Aşağıdakilerden hangisi meme içine ilaç uygulama tekniğinde uygulanmaz?
A) Uygulama öncesi meme ılık sabunlu su ile yıkanır ve temiz havlu ile kurulanır.
B) Uygulama öncesi meme başına antiseptik madde uygulanır.
C) Uygulama öncesi memedeki süt tamamen boşaltılır.

D) İlaç memeye verildikten sonra memeye masaj yapılır.
E) İlaç memeye verildikten bir saat sonra sağım yapılmalıdır.
7.

Mastitis tedavisinde kullanılan ilacın içerisinde bulunan madde aşağılardan
hangisidir?
A) Antihistatik
B) Vitamin
C) Antikoagülan
D) Antihemolitik
E) Antibiyotik

8.

Süt sığırcılığında en çok rastlanan, mikroorganizmaların neden olduğu meme
hastalığına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mastitis
B) Dermatitis
C) Metritis
D) Fizyolojik meme ödemi
E) Endometritis

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME KAZANIMI
Uterus içine ilaç uygulaması yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Hayvan hastanesi ve veteriner kliniklerine giderek uterus içine ilaç uygulama
nedenleri hakkında bilgi toplayınız.



Piyasada var olan uterus içi ilaçları araştırınız.



Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle
paylaşınız.

5. UTERUS İÇİ İLAÇ UYGULAMA
Üreme kanalı hastalıklarında ve suni tohumlama sırasında çeşitli ilaçlarlar bu yolla
verilir. Uterus içi (İntrauterin) ilaç uygulamaları, genital hastalık (endometritis, metritis)
görüldüğünde yapılabileceği gibi doğumdan hemen sonra ve tohumlama sırasında da
yapılabilir.

5.1. Uterus İçine İlaç Verilmesinin Endikasyonları
Döl yatağı (uterus) enfeksiyonlarında enfeksiyona neden olan hastalık etmenlerinin
yok edilmesi amacıyla uterus içine ilaç uygulaması yapılır.
Metritis ve endometritislerin tedavisinde (sağaltımında), güç doğum, abort (yavru
atma), retentio sekundinarum (doğum sonrası yavru zarlarının atılamaması) vb. durumlar
sonucu ortaya çıkan enfeksiyonların tedavisinde, ayrıca vagina ve prolapsus uteri
travmalarından sonra ortaya çıkan enfeksiyonların kontrolü ve tedavisinde uterus içi
antibiyotik uygulaması yapılır.
Suni tohumlamanın başarısını arttırmak amacıyla da uterus içi ilaç uygulaması yapılır.
Özellikle hafif şiddetteki veya tespit edilemeyen endometritis vakalarında suni tohumlamayı
takiben uterus içine antimikrobiyel madde verilebilir. Böylece bir sonraki seksüel siklusu
beklemeden hayvanın gebe kalmasına imkân sağlanarak zaman kazanılmış olur.
Uterus içine ilaç uygulanabilmesi için serviksin açık olması gerekir. Serviks uteri
kızgınlık esnasında ve doğum sonrası hayvan türüne ve bazı faktörlere bağlı olarak belirli bir
süre açıktır. Gebe olmayan hayvanlarda serviks uterinin açık olmadığı diöstrüs döneminde
Prostaglandin F2α enjeksiyonları ile serviks uterinin açılması sağlanabilir.
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Açık olan serviks yolundan hayvan türlerine özgü yöntem ve teknikle geçilerek uterus
içine ilaç uygulaması yapılır.

5.2. Uterus İçine Verilecek İlaçların Özellikleri
Günümüzde uterus içine uygulanabilen ilaçlar üç şekilde formüle edilmiş olabilir.

5.2.1. Tablet ya da Oblet Şeklinde Olan İlaçlar
İnek ve kısrak gibi büyük hayvanlarda doğum sonrasında, plasentanın atılamadığı
durumlarda, elle kurtarma işleminden sonra uterus içine uygulanan formülasyonlardır.

Resim 5.1: Uterus içi kullanıma uygun tablet

5.2.2. Sıvı Şekilde Olan İlaçlar
İçerisinde antibiyotik ya da antiseptik özellikte (lugol vb.) madde bulunan genellikle
solüsyon şeklinde hazırlanmış ilaçlardır. Uterus içine uygulanan solüsyonun hacmi uterus
hacmini geçmemelidir.
Gentamisin, intrauterin uygulamalarda kullanılan bir ilaçtır. Postpartum metritislerde
anaerop bakteriler de bulunabileceği için tercih edilir. Gentamisin uygulaması, intrauterin
olarak 3 gün süreyle günde bir defa yapılır. Bunun için, sahada kullanılan mevcut gentamisin
enjektabl preparatlarının birinden 200 mg gentamisin (1 ml ‘de 50 mg veya 1ml’de 100mg
preparatlar mevcuttur) bir enjektöre (50 cc enjektör tercih edilir) çekilerek üzeri serum
fizyolojikle tamamlanarak kataterle intrauterin verilir.
Oksitetrasiklin çözeltileri de (uzun etkililer değil) benzer bir şekilde uygulanabilir.
Yine başka bir seçenek olarak iyot bileşikleri çözeltileri metritis sağaltımlarında
kullanılabilir.
İyot bileşiklerinden lugol çözeltisi ile hazırlanan sulu karışımlar intrauterin olarak
verilebilir. 2 ml lugol çözeltisi 250 ml steril fizyolojik su ile karıştırılarak intrauterin
uygulama yapılabilir. İyot bileşiklerinde genellikle tek uygulama yapılır. Yoğun veya
tekrarlanan uygulamaları irritasyona yol açtığından, uterusta aseptik yangı oluşumuna neden
olabilir.
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5.2.3. Köpük Sprey Şeklinde Kullanılan İlaçlar
Köpük sprey şeklinde antimikrobiyel madde içeren ilaçlar uterus içine verildiğinde
uterus içine köpük şeklinde dağılır. Uterus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bu
ilaçların korpus uteri ve kornu uterilere yayılma özelliğinin iyi olması ve birkaç gün süreyle
etkili yoğunluğunu koruması sağaltım başarısını arttırmaktadır. Tüp basınçlı bu ilaçlar
kateterle uygulanırken uterusun durumu elle kontrol altında tutulmalı ve gerektiği kadar ilaç
verilmesine dikkat edilmelidir. Özellikle düvelerde, gerekirse tüpün yarısı intrauterin, kalanı
da intravajinal verilerek olası bir uterus yırtılmasının önüne geçilir.

Resim 5.2: Uterus içi sprey

5.3. İlaçların Uterus İçine Uygulanması
İlaçların uterus içine uygulanması hayvan türleri arasında farklılık gösterir. Tüm
uygulamalarda kişisel hijyen ve asepsi antisepsi kurallarına uygun hareket edilerek
hayvandan insana geçen hastalıklara karşı önlem alınmalıdır. Uygulama öncesi hayvanlar
uysal hâle getirilmelidir. Mümkünse hayvan bir travay içerisinde zapturapt altına alınmalıdır.
Verilen solüsyon hacmi uterus hacmini geçmemelidir.

Resim 5.3: Rektal muayene eldiveni

5.3.1. İneklerde Uterus İçine İlaç Uygulama
İneklerde uterus içine ilaç uygulanabilmesi için serviks uterinin açık olması gerekir.
İneklerde, doğumdan hemen sonraki dönem ile seksüel siklusun kızgınlık dönemi (östrüs)
serviks uterinin açık olduğu zaman dilimleridir.
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5.3.1.1. Yeni Doğum Yapmış İneklerde Uterus İçine İlaç Uygulama
Yeni doğum yapmış ineklerde yaklaşık olarak ilk iki gün servikste elin girebileceği
kadar açıklık devam eder. Bu dönemde tablet ve oblet gibi katı şekilli ilaçlar avuç içerisine
alınarak vaginal yolla serviks geçilerek uterus içine uygulanır.
İşlem öncesi steril uzun kollu rektal muayene eldiveni giyilmelidir. Vulva ve perineum
bölgesinin temizlik ve antisepsisi yapılır. Sonra avuç içerisine alınan yeterli sayıdaki ilaç
aralanan vulva dudaklarından içeriye yavaşça sokularak vagina ve serviks geçildikten sonra
uterus içerisine bırakılır. Daha sonra el yavaşça çıkarılır. Kullanılan eldiven tıbbi atık
kutusuna atılır.
Yine bu dönemde, uterusa yerleştirilen uygun büyüklükte lastik hortum ya da
yumuşak sonda aracılığıyla sıvı ilaçlarda uterus içine uygulanabilir.
5.3.1.2. Serviksin Açık Olduğu Diğer Zamanlarda Uterus İçine İlaç Uygulama
İneklerin uterusu içine, serviksin açık olduğu kızgınlık döneminde (östrüs) ve
serviksin kapalı olduğu seksüel siklusun diöstrüs evresindeki ineklere Prostaglandin F2α
enjeksiyonu ile serviks uterinin açılması sağlanarak ilaç uygulaması yapılabilir.
Bu işlem, ilaç ile birlikte verilen özel plastik kateter yardımıyla yapılabileceği gibi
suni tohumlamada kullanılan kateter yardımıyla yapılabilir. Suni tohumlama kateteri ile
yapılacak uygulamada pistoleye plastik kılıf yerleştirilir. Uterusa girildikten sonra pistole
çıkarılır ve plastik kılıf aracılığıyla ilaç uterus içerisine verilir.
Kişisel hijyen sağlandıktan sonra hayvanın zapturaptı yapılır. Önce vulva irrite
etmeyecek bir antiseptik solüsyon ile hafifçe temizlenir ve kurulanır. Sadece vulva
dudaklarının baş ve işaret parmakları ile ayrılmasından sonra kateter sol elin baş, işaret ve
orta parmaklar arasında keman yayı şeklinde tutularak yer ile 30- 45°'lik açı oluşturacak
şekilde vulvadan içeri kraniodorsal yönde girilir.
Vulvaya giriş kraniodorsal yönde olmazsa kateter uretra veya kör keselere takılabilir.
Kateterin uretraya girmesi yaralanma ve enfeksiyonlara neden olabilir. Kateter dorsalden 6-8
cm ilerledikten ve himenal halkanın geçilmesinden sonra yere paralel hâle getirilerek
zorlamadan servikse kadar vagina içerisinde ilerletilir. Kateter bu şekilde tutularak sağ el ile
doğum dersi gebelik takibi modülünde yer alan rektal palpasyon öğrenme kazanımında
açıklandığı gibi rektuma girilir. Rektumda gaita varsa hava aldırmadan boşaltılır.
Rektuma girildikten sonra önce serviks aranarak bulunmalıdır. Serviksi bulduktan
sonra baş, işaret ve orta parmaklar ile portio vaginalis tutularak kavranmalıdır. Bu esnada
yüzük ve işaret parmakları ile el huni şekline getirilir. Vajina içerisinde kör keselerin
oluşmasına neden olacağından serviksin kaudale doğru çekilmesinden kaçınılmalıdır. Yine
serviksin kranialden tutularak geriye doğru çekilmesi orificium uteri externanın (serviksin
dış deliğinin) tabana doğru dönmesine neden olur. Serviksin kateter ile rahat geçilebilmesi
için bu hatalı tutuluş şekillerinden kaçınılmalıdır.
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Serviks kraniale doğru itilerek vajinadaki kıvrımların düzelmesi sağlanır. Huni şekline
getirilen avuç ile kateterin teması sağlanmaya çalışılır. Temasın sağlanmasından sonra yüzük
ve küçük parmaklar kapatılarak kateter servikse yönlendirilir.
Serviks ile kateterin temasından sonra iki değişik yöntem ile serviksin geçilmesi
mümkündür. Birincisi serviks sabit tutularak kateter sağa, sola, aşağı yukarı oynatılarak
servikal halkalar geçilmeye çalışılır. İlk halkaların geçilmesinden sonra serviks orta
kısmından tutularak düzgün konuma getirilerek diğer halkalar geçilir. Serviksin
geçilmesinde en fazla 3. Burdi halkası sorun oluşturabilir. Bu halkanın geçilmesi sırasında
mümkün olduğunca zorlamalardan kaçınılmalıdır.

Şekil 5.1: İnekte rektovajinal yöntemle kateter uygulaması

İkinci yöntemde ise kateterin serviks ile teması sağlandıktan sonra kateter sabit olarak
tutulur. Baş, işaret ve orta parmaklar arasında kavranan serviks halkaları, kateter üzerine
teker teker geçirilmeye çalışılır.Kateterin corpus uteriye ulaşmasından sonra işaret parmağı
ile hafif dokunularak kontrol edilir. Bu esnada endometriumun zedelenmemesine özen
gösterilmelidir. Plastik kılıf içeride bırakılırken pistole kısmı dikkatli bir şekilde dışarı
çıkartılır. İlaç çekilen enjektörü, kanülü çıkarıldıktan sonra plastik kılıfa monte edilerek
plastik kılıfın dışarıdaki ucundan uterus içerisine enjekte edilir.

Resim 5.4: İnekte uterus içi ilaç uygulama
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Aynı işlem ilaç ile birlikte verilen özel plastik kateter yardımıyla da yapılabilir. Bu
kateterle uterusa girilmesinde uygulanan teknik daha önce açıklandığı gibidir.
İlaç sprey köpük şeklinde ise kateter spreyin rekoruna takılır. Sprey, kateter tam dik
açı yapacak şekle getirilir ve zamanda düşey duruma getirilerek tatbik süresince bu
pozisyonda tutulur. Tedavi için uygun görülen miktar uterus içine püskürtülür. Kateter
vaginadan dikkatlice çıkartılır.

Şekil 5.2: Uterus içine sprey köpük şeklinde ilaç uygulanması

Şekil 5.3: Sprey köpük uygulanmış uterusun görünüşü

5.3.2. Kısraklarda Uterus İçine İlaç Uygulama
Antibiyotikler % 0,9 NaCl çözeltisi (serum fizyolojik) içerisinde seyreltilerek uterus
içerisine verilebilir. Kısrakta uterusa verilecek sıvı ilacın hacminin belirlenmesi gerekir. Hiç
doğum yapmamış kısrakların uterusunun alabileceği sıvı miktarı 35 ml’dir. Yaşlı kısraklarda
ise bu miktar 60 – 150 ml aralığındadır. Kısraklarda uterus içi irritan ilaçlar verilmemelidir.
Kısraklarda kateter yardımıyla uterus içine uygulanması ineklerden farklıdır.
5.3.2.1. Vajinal Yolla Kısrakların Uterusu İçine İlaç Uygulama
Kısraklarda serviks uterinin rektal palpasyonla belirlenmesi güçtür. Bu nedenle uterus
içine ilaç uygulaması daha çok vajinal yolla yapılır.
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Kısrakta uterus içine ilaç uygulamak için kişisel hijyen sağlandıktan sonra asepsi ve
antisepsi kurallarına uygun olarak avuç içerisine alınan 60 – 70 cm uzunluğunda kateter veya
ince hortum vaginal yolla açık olan serviksten geçirilerek uterusa yerleştirilir. Daha sonra
ilaç ineklerde olduğu gibi uterus içine enjekte edilir.
Kişisel hijyen sağlanır. Kısrak, önce zapturapt altına alınır. Kuyruk bağlanır. Vulva ve
perineal bölgenin temizlik ve antisepsisi yapılır. Kullanılan ele steril, uzun kollu rektal
muayene eldiveni takılarak steril serum fizyolojik veya steril jel ile kayganlaştırılır. Daha
sonra, kateter avuç içine alınarak aralanan vulva dudaklarından vaginaya sokulur.
Kol yeterince ilerletildikten sonra, yeri tespit edilen ve açık olan cervix uteri'den
(Tohumlama zamanında 2- 3 parmak geçebilecek genişliktedir.) işaret parmağı ile cervix
uterinin dış deliği boyunca içeri sokulur ve kateterin uterusa girmesi sağlanır.

Resim 5.5: Kısrakta kateterin servikse yönlendirilmesi

Kateter spreyin rekoruna takılır sprey katetere tam dik açı yapacak şekle getirilir ve
aynı zamanda düşey duruma getirilerek tatbik süresince bu pozisyonda tutulur. Tedavi için
uygun görülen miktar uterus içine püskürtülür. Kateter vaginadan dikkatlice çekilir.

Şekil 5.4: Kısrakta kateter uygulaması
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Resim 5.6: Kısrakta kateter ile uterusa ilaç uygulanması

5.3.2.2. Spekulum Kullanarak Kısrakların Uterusu İçine İlaç Uygulama
Kısraklarda, spekulum ile açılan vajinadan görünür hâle gelen servikse kateter ile
girilerek uterus içine ilaç uygulanabilir.
Spekulumlar kullanılmadan önce mutlaka sterilize edilmelidir. Kısrak muayeneye
alınmadan önce, uygun bir şekilde kontrol altına alındıktan sonra perineal bölge hafif
antiseptiklerle yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Daha sonra üzerine steril kayganlaştırıcı
dökülen spekulum vajinaya yerleştirilmeli ve servikse kadar ilerletildikten sonra ayar vidası
aracılığı ile açılmalıdır. Işık kaynağı kullanılarak steril kateterle vajina içerisinde
ilerletildikten sonra orificium uteri externedan sokularak corpus uteriye kadar ilerletilir. İlaç
çekilmiş enjektör katetere monte edilerek uterus içerisine yavaşça enjekte edilir.

5.3.3. Küçük Hayvanlarda Uterus İçine İlaç Uygulama
Küçük hayvanlarda uterus içerisine ilaç uygulanabilmesi için serviksin açık olması ve
spekulum ile vajinanın açılarak serviksin görünür hâle getirilmesi gerekir.

Resim 5.7: Küçük hayvan spekulumu

63

Hayvanın zapturaptı ve kişisel hijyen sağlandıktan sonra vulvanın temizlik ve
antisepsisi yapılır. Hayvanın büyüklüğüne uygun özellikte steril bir spekulum, kapalı hâle
getirildikten sonra oblik şekilde diğer elle açılan vulvadan 45° açı ile içeri doğru saat
yönünde çevrilerek itilir. Vajinaya yerleşen spekulumun kolları açılarak sabitlenir. Işık
kaynağından da yararlanarak serviks görünür hâle getirilir.
Görünür hâle gelen ve açık olan serviksin girişine steril özellikte kateter yönlendirilir.
Yapılan manüplasyonlarla kateterin serviksin deliğinden uterusa geçmesi sağlanır. Daha
sonra kateterin dış tarafındaki ucundan içerisine ilaç çekilmiş enjektör bağlantısı yapılır. İlaç
enjekte edilerek uterus içerisine uygulanır. İlaç uygulamasını müteakip kateter yavaşça
çekilerek çıkartılır.

Resim 5.8: Köpekte uterus içi ilaç uygulama
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak rektovajinal yöntem ve kateter
yardımıyla serviksi açık olan ineğin uterusuna ilaç uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Kişisel koruyucu kıyafet giyiniz.
 Kişisel güvenlik önlemlerini almayı
unutmayınız.
 Uterus içi ilaç uygulamada kullanılan
malzemeleri hazırlayınız.
 Asepsi antisepsi kurallarına uyunuz.
 Uterus içine verilecek ilacı
hazırlayınız.

 İş kıyafeti giyiniz.

 Gerekli araç gereci hazırlayınız.

 Hayvanın ayakta zapturaptını yapınız.

 Mümkünse travayda sabitleyiniz.

 Rektal muayene eldiveni giyiniz.

 Eldivene kayganlaştırıcı sürünüz.

 Vulvanın temizlik ve antisepsisini
yapınız.

 Vulvayı irrite etmeyen bir antiseptikle
hafifçe temizleyerek kurulayınız.

 Vulva dudaklarını baş ve işaret parmakları  Kateteri sol elin baş, işaret ve orta
ile ayırarak kateteri yer ile 30- 45°'lik açı
parmaklar arasında keman yayı
oluşturur şekilde vulvadan içeri
şeklinde tutarak kraniodorsal yönde
yönlendiriniz.
ilerletiniz.
 Kateteri 6-8 cm ilerledikten ve himenal
 Kateter ilerlemezse acele etmeden
halkanın geçilmesinden sonra yere paralel
kateterin yavaş manüplasyonlarla
hâle getirerek zorlamadan servikse kadar
ilerlemesini sağlayınız.
vagina içerisinde ilerletiniz.
 Doğum dersi gebelik takibi modülünde
yer alan rektal palpasyon öğrenme
 Rektal muayene eldiveni takılı diğer elle
kazanımında açıklandığı gibi rektuma
rektuma giriniz.
giriniz.
 Rektumda gaita varsa bunu hava
aldırmadan boşaltınız.
 Baş, işaret ve orta parmaklar ile portio
 Serviksi bularak portio vaginalisten
vaginalisi tutunuz.
kavrayınız.
 Yüzük ve işaret parmakları ile eli huni
şekline getiriniz.
 Serviks ile kateterin temasının sağladıktan  Serviksi kraniale doğru iterek
sonra kateterle orificium uteri externa’dan
vajinadaki kıvrımların düzelmesini
giriniz.
sağlayınız.
 Serviksi sabit tutarak kateteri sağa, sola,
 Halkaların geçilmesi sırasında
aşağı yukarı oynatarak servikal halkaları
mümkün olduğunca zorlamalardan
geçiniz.
kaçınınız.
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 Kateterin corpus uteriye ulaşmasından
sonra işaret parmağı ile hafif
dokunarak kontrol ediniz.
 Endometriumu zedelememeye özen
gösteriniz.
 Plastik kılıf takılı suni tohumlama
kateteri kullanmışsanız bu işlem
basamağını uygulayınız.

 Kateterin corpus uteriye ulaşmasını
sağlayınız.
 Plastik kılıfı içeride bırakırken pistole
kısmını dışarı çıkartınız.
 İlaç çekilen enjektörü kanülü çıkardıktan
sonra plastik kılıfa monte ediniz.

 Özel plastik kateter kullanılmışsa
enjektörü bu katetere monte ediniz.

 Plastik kılıfın dışarıdaki ucundan uterus
içerisine enjekte ediniz.

 İlacı sabit hızda yavaşça enjekte
ediniz.
 Verilen sıvının uterus hacmini
geçmemesine dikkat ediniz.

 Kateteri dışarı çıkarınız.

 Yavaş ve dikkatli olunuz.

 Kullanılan malzemeleri tıbbi atık
kutusuna atınız.

 Tıbbi atık kurallarına uygun hareket
ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak spekulum yardımıyla serviksi
açık olan hayvan uterusuna ilaç uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Kişisel koruyucu kıyafet giyiniz.
 Kişisel güvenlik önlemlerini almayı
unutmayınız.
 Uterus içi ilaç uygulamada kullanılan
malzemeleri hazırlayınız.
 Asepsi antisepsi kurallarına uyunuz.
 Uterus içine verilecek ilacı
hazırlayınız.

 İş kıyafeti giyiniz.

 Gerekli araç gereci hazırlayınız.

 Hayvanın ayakta zapturaptını yapınız.

 Mümkünse travayda sabitleyiniz.

 Vulvanın temizlik ve antisepsisini
yapınız.

 Vulvayı irrite etmeyen bir antiseptikle
hafifçe temizleyerek kurulayınız.

 Sterilize edilmiş spekulumu kapalı hâle
getiriniz.

 Spekuluma kayganlaştırıcı sürünüz.

 Spekulumu oblik şekilde diğer elinizle
açtığınız vulvadan içeri doğru ilerletiniz.

 Spekulumu 45° açı ile içeri doğru ve
saat yönünde çevirerek itiniz.

 Vajinaya girdikten sonra spekulumun
kollarını açınız.

 Spekulumun vajinaya tamamen
yerleşmesini sağlayınız.
 Spekulumun kollarını açtıktan sonra
sabitleyiniz.

 Görünür hâle gelen ve açık olan serviksin
girişine steril özellikte kateter
yönlendiriniz.

 Işık kaynağından da yararlanarak
serviksi görünür hâle getiriniz.

 Kateteri dışarı çıkarınız.

 Kateteri yavaş dairesel hareketlerle
ilerletiniz.
 Servikse ve uterusa zarar vermemeye
özen gösteriniz.
 Bağlantının sıkı olmasına dikkat
ediniz.
 İlacı sabit hızda yavaşça enjekte
ediniz.
 Verilen sıvının uterus hacmini
geçmemesine dikkat ediniz.
 Yavaş ve dikkatli olunuz.

 Kullanılan malzemeleri tıbbi atık
kutusuna atınız.

 Tıbbi atık kurallarına uygun hareket
ediniz.

 Uygun manüplasyonlarla kateterin
serviksin deliğinden uterusa geçmesini
sağlayınız.
 Kateterin dış tarafındaki ucundan içerisine
ilaç çekilmiş enjektör bağlantısını yapınız.
 İlacı uterus içine enjekte ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi uterus içine ilaç uygulanmasının endikasyonlarından
değildir?
A) Metritis
B) Mastitis
C) Suni tohumlama başarısını arttırmak
D) Retentio sekundinarumda enfeksiyonu kontrol altına almak
E) Endometritis

2.

Aşağıdakilerden hangisi uterus içi ilaç uygulamasında doğru değildir?
A) Uterus içine ilaç uygulama tekniği hayvan türleri arasında farklılık gösterir.
B) Uterus içine ilaç uygulanabilmesi için serviksin açık olması gerekir.
C) Verilen solüsyon hacmi uterus hacminden fazla olmamalıdır.
D) Uterus içine kızgınlık döneminde ilaç uygulanamaz.
E) Oblet şeklindeki ilaçlar yeni doğum yapmış ineklere uygulanabilir.

3.

Rektovajinal yolla ilaç uygulama tekniği hangi hayvanlarda uygulanır?
A) Koyun
B) Köpek
C) İnek
D) Kısrak
E) Kedi

4.

Uterus içine ilaç uygulanabilmesi için kateterin geçtiği organ sırası aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Vulva → Vajina → Serviks
B) Vajina → Vulva → Serviks
C) Serviks → Vajina → Vulva
D) Vajina → Serviks → Vulva
E) Vulva → Serviks → Vajina

5.

Aşağıdakilerden hangisi uterus içine ilaç uygulanmasında doğru değildir?
A) Spekulum ve kateterin steril olması
A) B) Hayvandan insana geçen hastalıklara (zoonoz) karşı önlem alınması
B) Spekuluma steril kayganlaştırıcı sürülmesi
C) Spekulum büyüklüğünün hayvan türü ve büyüklüğüne uygun olması
D) Spekulumun kolları açık hâlde iken vulvadan vajinaya girilmesi
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6.

Sıvı ya da sprey köpük şeklindeki ilacın uterus içine uygulanmasında
kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katater
B) Penset
C) Stilet
D) Kanül
E) Serviyet

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. İlaçların hayvana uygulanma yollarını öğrendiniz mi?
2. Ağız yoluyla verilen ilaç şekillerini öğrendiniz mi?
3. Ağız yoluyla verilen ilaçları hazırlayabilir misiniz?
4. Hayvana verilecek ilaç dozunu hesaplayabilir misiniz?
5. İlaç uygulamalarında kullanılan hacim ölçülerini biliyor musunuz?
6. Hayvan türlerine göre ilaçların ağız yoluyla verilme teniklerini
öğrendiniz mi?
7. Ruminantlarda ağız yoluyla ilaç verebiliyor musunuz?
8. Tek tırnaklı hayvanlara ağız yoluyla ilaç verebiliyor musunuz?
9. Köpeklere ağız yoluyla ilaç verebiliyor musunuz?
10. Kedilere ağız yoluyla ilaç verebiliyor musunuz?
11. Kanatlı hayvanlara ağız yoluyla ilaç verebiliyor musunuz?
12. Ağız yoluyla ilaç kullanımında dikkat edilecek hususları biliyor
musunuz?
13. Hayvanlara toplardamardan serum verilmesini gerektiren durumları
biliyor musunuz?
14. Hayvana verilen serumların özelliklerini biliyor musunuz?
15. Damar içi serum uygulamasında görülen başlıca komplikasyonları
öğrendiniz mi?
16. Serum takma işleminde kullanılan araç gereçleri öğrendiniz mi?
17. Serum takılabilecek toplardamarları öğrendiniz mi?
18. Serum setini hazırlayabiliyor musunuz?
19. Hayvana tekniğine uygun şekilde serum verebiliyor musunuz?
20. Haricen uygulanan ilaç şekillerini öğrendiniz mi?
21. Haricen ilaç uygulamanın endikasyonlarını öğrendiniz mi?
22. Haricen ilaç uygulama yöntemlerini biliyor musunuz?
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Evet

Hayır

23. Sıvı ilaçları deri üzerine uygulayabiliyor musunuz?
24. Toz ilaçları deri üzerine uygulayabiliyor musunuz?
25. Kulak içine ilaç uygulayabiliyor musunuz?
26. Göz içine ilaç uygulayabiliyor musunuz?
27. Burun içine ilaç uygulayabiliyor musunuz?
28. Memeye ilaç uygulamadan önce memedeki sütün boşaltılmasını
biliyor musunuz?
29. Kuru dönemde memeye ilaç uygulamayı öğrendiniz mi?
30. Sağım döneminde memeye ilaç uygulamayı öğrendiniz mi?
31. Meme içine uygulanacak ilaçların özelliklerini biliyor musunuz?
32. Meme içine tekniğine uygun şekilde ilaç uygulayabiliyor
musunuz?
33. Uterus içine ilaç verilmesinin endikasyonlarını öğrendiniz mi?
34. Uterus içine verilecek ilaçların özelliklerini öğrendiniz mi?
35. İneklere rektovajinal yolla uterus içine ilaç uygulayabiliyor
musunuz?
36. Kısraklara vajinal yolla uterus içine ilaç uygulayabiliyor musunuz?
37. Küçük hayvanlarda spekulum kullanarak kateterle uterus içine ilaç
uygulayabiliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

B
E
A
B
D
C
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D
E
C
B
C
D
A
B

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D
C
A
D
B
E
E
A

ÖĞRENME FAALİYETİ 5’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B
D
C
A
E
A
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