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AÇIKLAMALAR 
ALAN Hayvan YetiĢtiriciliği ve Sağlığı 

DAL Veteriner Sağlık 

MODÜLÜN ADI  Punksiyon ve Sonda Uygulama 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/10  

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye tanı veya tedaviye yardımcı olmak 

amacıyla tekniğine uygun Ģekilde punksiyon ve sonda 

uygulamasına yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN 

ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Punksiyon yapabileceksiniz. 

2. Ġdrar sondası uygulayabileceksiniz. 

3. Mideye sonda uygulayabileceksiniz. 

4. Memeye sonda uygulayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Derslikler, hayvan hastanesi,  veteriner klinikleri, 

açık alan, hayvan barınakları 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, internet bağlantısı, 

muĢamba önlük, tulum, beyaz önlük, çizme, maske, eldiven, 

yavaĢa, muĢet, padan, makas, tıraĢ makinesi, bisturi, penset, 

antiseptik ve dezenfektan maddeler, pamuk, kayganlaĢtırıcı 

madde, kapaklı cam kavanoz, plastik enjektör, sabun, havlu, 

trokar, iğne, burun meri sondası, gaz sondası, içerik sondası, 

idrar sondası ve meme sondası çeĢitleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Punksiyon ve sonda uygulamaları, hayvan sağlığında teĢhis ve tedaviye yardımcı 

olmak amacıyla sıkça baĢvurulan iĢlemler arasında yer alır.  

 

Hayvan vücudundaki ĢiĢliklerin ve patolojik oluĢumların içeriği hakkında bilgi sahibi 

olunmasında ve içeriğin boĢaltılmasında punksiyon yapılmasına ihtiyaç duyulur.  

 

Vücudun herhangi bir bölgesinde toplanan sıvıyı boĢaltmak ya da boĢluk içine ilaç 

uygulamak ve değiĢik nedenlere bağlı tıkanan kanalların açılmasını sağlamak için sonda 

uygulamalarına gereksinim vardır. 

 

Punksiyon ve sonda uygulamaları sırasında, teĢhis ve tedaviye yönelik giriĢimsel 

uygulamalarda ve bu iĢlemlerde kullanılan araç gereçlerin hazırlanmasında nitelikli 

yardımcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Veteriner sağlık teknisyenleri bu görevlerin 

yürütülmesinde veteriner hekimlerin en büyük yardımcılarıdır. 

 

Bu modül; punksiyon yapma, farklı hayvan türlerine idrar, mide ve meme sondası 

uygulanmasına yönelik bilgi ve becerileri içermektedir.   

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 
Bu faaliyet kapsamında punksiyon yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Bulunduğunuz yerdeki veteriner kliniklerindeki veteriner hekimlerle görüĢerek 

punksiyon yapma nedenlerini ve yöntemlerini araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgilerden sunum dosyası hazırlayarak sınıfta arkadaĢlarınız ve 

öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

1. PUNKSĠYON YAPMA 
 

1.1. Punksiyonun Tanımı 
 

Punksiyon, sivri uçlu bir aletle yapılan delme iĢlemidir. Vücuttaki normal veya 

patolojik bir boĢluğun içindeki sıvı ya da gazı boĢaltmak ve içeriği hakkında bilgi sahibi 

olmak amacıyla punksiyon yapmaya ihtiyaç duyulur. 

 

Resim 1.1: Punksiyon iĢlemi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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1.2. Punksiyon Yapılmasını Gerektiren Durumlar  
 

Özellikle vücudun yüzeyinde apse, kist, kan toplanması (hematom), tümör ya da su 

toplanmasına (ödem) bağlı oluĢan ĢiĢliğin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla özel 

punksiyon iğneleri ile steril Ģekilde içine girilerek kan, irin, eksudat, kan serumu ve salya 

benzeri berrak yapıĢkan sıvı varlığı incelenir.  

 

Eğer ĢiĢliğin nedeni apse ise kanülden irin, ödem ise su, yeni oluĢmuĢ hematom ise 

kan, kist ise beyaz yapıĢkan sıvı, koleksiyon sero-sanguin ise sarımtırak berrak bir sıvı akar. 

Tümör veya içi doku ile dolu üremelerden ise hiçbir Ģey akmaz. 

 

Resim 1.2: Boyun bölgesinde apse 

Göğüs ve karın boĢluklarında irin, kan, eksudat, transudat toplanmasından 

Ģüphelenildiğinde deneysel punksiyona baĢvurulur. Göğüs boĢluğunun punksiyonuna 

torakosentez, karın boĢluğunun punksiyonuna abdominal parasentez, bağırsakların 

punksiyonuna enterosentez, idrar kesesinin punksiyonuna sistosentez, eklem kapsulasının 

punksiyonuna artrosentez denir.  

 

Resim 1.3: Sistosentez ve artrosentezin yapılıĢı 

1.3. Punksiyonda Kullanılan Araç Gereçler 
 

Punksiyon çeĢidine göre; sivri bisturi, oluklu sonda, trokar, enjektör, iğne, makas, tıraĢ 

makinesi, alkol, pamuk, tentürdiyot vb. araç gereçlere ihtiyaç vardır. 

 

Önce punksiyon yapılacak bölgenin dezenfeksiyon modülünde açıklandığı gibi 

sabunlu su ile temizliği ve tıraĢı yapılarak bölge derisinin antisepsisi sağlanır. Daha sonra 

seçilen yöntem ve iĢlem için gerekli araç gereç hazırlanarak punksiyon iĢlemine geçilir.  
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1.4. Sivri Bisturi ile Punksiyon 
 

Sivri bisturi, baĢ ve iĢaret parmakları arasında keman yayı tarzında tutulur. Bisturinin 

ucu bölgeye tek darbede dikey olarak batırılır. Ġstenilen derinliğe kadar girildikten sonra 

bisturi aynı yönde geri çekilir.  

 

Yukarıdan aĢağı yönde bir punksiyon yapmak gerekirse sivri bisturi kalem tarzında 

tutulmalıdır. Deri üzerine serçe parmak dayandırılarak destek alınır ve diğer parmaklar 

arasında kalem gibi tutulan sivri bisturi bir darbede yukarıdan aĢağı doğru dikey olarak 

batırılır. 

 

Resim 1.4: Sivri bisturi ile punksiyon yapılıĢı  

Basit Ģekilde yapılan punksiyondan sonra deride ensizyon yapılarak punksiyon 

deliğinin geniĢletilmesi istenirse rehberli ensizyon kuralına uymak gerekir. Bu amaçla oluklu 

sonda punksiyon deliğinden sokularak ensizyon yapılacak yönde ilerletilir. Bisturinin sırtı 

sondanın oluğuna dayandırılarak içten dıĢa doğru ensizyon yapılır.  

 

1.5. Bisturi ve Oluklu Sondayla Punksiyon 
 

Deri altından daha derinde ve önemli damar veya organların yer aldığı bir bölgedeki 

derin apselerin açılmasında bu yöntem kullanılır. Öncelikle ĢiĢliğin en derin yeri üzerinde 

deriye bisturi ile basit bir punksiyon yapılır. Derideki bu punksiyon deliğinden oluklu sonda 

sokularak ucu ile apse duvarı delinir. Deliğin geniĢletilmesi için oluklu sondadan ya da ucu 

küt bir makastan yararlanılabilir.  Bu iĢlemde ucu küt makas geniĢletilecek deliğe kapalı 

olarak sokulur. Sonra kolları açılarak kuvvetle dıĢarı çekilir. Böylece apse çevresinde veya 

altında yer alan organların zarar görmeleri önlenmiĢ olur. 

 

Derin ve boru Ģeklindeki yaralarda, fistüller ve boĢluklu lezyonlarda; boĢlukların içi, 

kanalların seyri, derinliği, yabancı bir cismin ya da kırık kemik parçasının varlığı araĢtırılır. 

Bu amaçla paslanmaz çelik, kalay, kauçuk, gümüĢ vb. malzemelerden yapılan oluklu veya 

oluksuz silindirik yapıda, ucu küt sondalardan yararlanılır. 

 

1.6. Trokar ile Punksiyon 
 

Trokar; saplı, ucu keskin bir çubuk ve daha kısa metal bir kılıftan oluĢan çeĢitli boy ve 

çaplarda olabilen cerrahi alettir. Vücutta büyük boĢlukların punksiyonu için trokardan 

yararlanılır. Örneğin parasentez, enterosentez, torakosentez veya rumen punksiyonu için 

trokar kullanılır. Pratikte en fazla rumenin trokarla punksiyonu yapılır.  
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Rumenin punksiyonu için sol açlık çukurluğunun en kabarık yeri ya da tuber coxae, 

son kaburga ve bel omurlarının yan çıkıntılarının eĢit uzaklıktaki noktası seçilir. 

 

Resim 1.5: Trokar çeĢitleri 

Trokar sapı avuç içine alınarak ucu ise iĢaret parmağı ile 3-4 cm sınırlandırılarak 

sağlamca tutulur. Trokarın ucu sağ ön ayağın tuber olecranisi doğrultusunda olacak Ģekilde 

trokar sapı üzerine yapılan basınç ve döndürme hareketleri ile dikey olarak batırılır. Timpani 

ve meteorismus gibi acil olgularda ucu batırılacak bölgeye dayandırılarak tutulan trokarın 

sapına diğer elin avuç içi (ayası) ile kuvvetlice vurarak bir darbede punksiyon yapılır.  

 

Kalın derili hayvanlarda, stilet (trokarın kanülü içindeki sivri uçlu çubuk) ile kanül 

çapı geniĢ olan trokarın batırılması çok güçtür. O nedenle önceden trokarın batırılacağı yerde 

deriye bisturi ile küçük bir punksiyon yapılır. Daha sonra bu delikten trokar sokularak delme 

iĢlemi tamamlanır.  

 

Resim 1.6: Trokarın kanülü ve stileti 

Trokar sokulduktan sonra stiletin çıkarılması gerekir. Bunun için; bir elin baĢ ve iĢaret 

parmakları ile kanül tutulurken diğer elle trokar sapından tutularak kanül içindeki stilet geri 

çekilip dıĢarı çıkarılır. Böylece sıvı veya gaz, kanülden dıĢarı çıkmaya baĢlar. Bazen fibrin 

ve membran parçaları, köpüklü gaz kanülü tıkayabilir. Bu durumda stilet tekrar kanül içine 

sokulup çıkarılarak tıkanıklık giderilir. 
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Resim 1.7: Sığırda trokar uygulama noktası 

ĠĢlem tamamlandıktan sonra stilet tekrar kanüle sokulur. Bir elin parmakları ile 

punksiyon yapılan yerin çevresine basınç yaparken diğer elle tutulan trokar, kanülü ile 

birlikte çekip çıkarılır. 

 

1.7. Ġğneyle Punksiyon 
 

Bazı küçük ĢiĢliklerin içeriği hakkında bilgi edinmek veya küçük apseleri açmak için 

geniĢ çaplı enjektör iğnesi veya kan alma kanülünden yararlanılır. Parmaklar arasında tutulan 

iğne, ĢiĢkinliğin en kabarık veya derin noktasına tek darbede sokulur. 

 

Özellikle deneysel punksiyon dediğimiz iĢlemde daha çok iğnelerden yararlanılır. 

Ancak iğne veya kan alma kanülünün yetersiz olduğu bazı durumlarda ince bir trokardan 

yararlanılabilir. Bu iĢlem ile Ģüpheli durumlarda herhangi bir ĢiĢliğin apse, kist, hematom 

veya kanlı serözlü bir koleksiyondan hangisi olduğu hakkında kesin bir bilgi elde edilir.  

 

Resim 1.8: Ġğne ile punksiyon yapılıĢı ve çıkan sıvının alınması 
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1.8. Deri Altı Punksiyon 
 

Bu yönteme eklem kapsulası ya da tendo kınının punksiyonunda baĢvurulur. Bu iĢlem 

üç zamanda gerçekleĢtirilir.  

 

 Yeterli uzunlukta bir punksiyon iğnesi delinecek eklem kapsulası ya da tendo 

kınından yukarı yönde ve 2-3 cm uzakta deriye dikey olarak batırılır.  

 Ġğne aĢağı doğru yönlendirilerek ucu delinecek noktaya gelinceye kadar deri altı 

bağ dokuda ilerletilir.  

 Ġğnenin konusu aĢağı doğru basküle edilerek biraz itilmek suretiyle eklem 

kapsülası veya tendo kını delinir. 

 

Delme iĢlemi gerçekleĢtiğinde iğnenin konusundan synovia akmaya baĢlar. ĠĢlem 

sonunda iğnenin çıkarılması, batırılmasındaki sıranın tersi yönde yapılan manipülasyonlarla 

gerçekleĢtirilir. Böylece kapsula artikülariste açılan delik ile deride açılan delik aynı hizada 

karĢı karĢıya gelmez. ĠĢlemin bu kurala uygun yapılması punksiyondan sonra bir enfeksiyon 

oluĢmasının önlenmesi açısından önemlidir. 

 

Resim 1.9: Ġğne ile punksiyon yapılıĢı ve çıkan sıvının alınması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak hayvan üzerindeki ĢiĢliğe iğne 

ile punksiyon yapınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: Ġğne, makas, tıraĢ makinesi, sabun, alkol, pamuk, 

tentürdiyot 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hayvanı uysal hâle getiriniz. 
 Güvenlik önlemlerini almalısınız. 

 KiĢisel hijyen kurallarına uymalısınız. 
 KiĢisel hijyeni sağlayınız. 

 Punksiyon yapılacak deri yüzeyini tıraĢ 

ediniz. 

 

 Dezenfeksiyon modülüne bakınız. 

 

 Punksiyon iĢlemi öncesi bölgeyi hazır 

hâle getiriniz. 

 TıraĢ edilen bölgeyi ılık su ve sabun ile 

yıkayınız. 

 TemizlenmiĢ bölgedeki ıslaklığı steril 

havlu ya da tampon ile ovuĢturarak 

kurulamalısınız. 

 Punksiyon bölgesine antiseptik solüsyon 

uygulayınız. 

 

 Antiseptik solüsyon olarak tentürdiyot 

kullanabilirsiniz. 

 Ġğnenin parmaklar arasında tespitini 

yapınız. 

 GeniĢ çaplı enjektör iğnesi ya da kan 

alma kanülünden yararlanabilirsiniz. 

 Ġğne ya da kan alma kanülünün 

yetersiz olduğu durumlarda ince bir 

trokardan yararlanabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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 Ġğneyi ĢiĢkinliğe bir darbede batırınız. 

 

 Batırma iĢlemini dikkatli yapınız. 

 

 Ġğneyi ĢiĢkinliğin en kabarık ya da 

derin noktasına sokmalısınız. 

 Ġğneye enjektör takarak çekme iĢlemi 

yapınız. 

 

 Sıvı çıkıĢını kontrol etmelisiniz. 

 Ġğneyi çekip çıkarınız. 
 Tek kullanımlık malzemeleri tıbbi atık 

kutusuna atmalısınız. 

 Bölgeye tekrar antiseptik solüsyon 

uygulayınız. 

 Enfeksiyon oluĢmaması için önlem 

almalısınız. 
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AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak sol açlık çukurluğundan 

rumene trokar ile punksiyon yapınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: Trokar, makas, tıraĢ makinesi, sabun, alkol, pamuk, 

tentürdiyot, bisturi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hayvanı uysal hâle getiriniz.  KiĢisel hijyen kurallarına uymalısınız. 

 Güvenlik önlemlerini almalısınız. 
 KiĢisel hijyeni sağlayınız. 

 Punksiyon yapılacak bölgenin 

antisepsisini yapınız. 
 Bölgeyi punksiyona hazır hâle getiriniz. 

 Üçgen Ģeklindeki açlık çukurluğunun 

açıortaylarının kesiĢtiği noktayı 

belirleyiniz. 

 

 Punksiyon yapılacak noktayı belirlerken 

dikkatli olmalısınız. 

 

 Trokarın sapını avuç içinde tutunuz. 

 

 Trokarın sapını avuç içinde sağlamca 

tutmalısınız. 

 Trokarın ucu sağ ön ayağın tuber 

olecranisi doğrultusunda trokarı 

batırarak tek darbede rumene giriniz. 

 Kalın derili hayvanlarda trokarın 

gireceği noktadaki deriye bisturi ile 

küçük bir ensizyon yapabilirsiniz. 

 Deri ile altındaki dokularda oluĢacak 

deliklerin iĢlem sonrasında karĢılıklı 

gelmemesi için punksiyondan önce deri 

bir miktar kaydırılmalıdır. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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 Trokarın stiletini çıkarınız. 

 

 Gaz çıkıĢının kontrollü ve yavaĢ 

olmasını sağlamalısınız. 

 Tıkanma hâlinde stileti takarak 

tıkanıklığı giderebilirsiniz. 

 Gaz ya da sıvı çıkıĢından sonra stileti 

tekrar takınız. 

 

 Stileti ile birlikte trokarı çıkarınız. 

 

 Trokarı stiletsiz çıkarmamalısınız. 

 Bölgeye antiseptik madde uygulayınız. 
 Bölgenin enfekte olmaması için gerekli 

önlemleri almalısınız. 
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AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak sivri uçlu bisturi ile punksiyon 

yapınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: Sivri uçlu bisturi, makas, tıraĢ makinesi, sabun, alkol, 

pamuk, tentürdiyot 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KiĢisel hijyeni sağlayınız.  KiĢisel hijyen kurallarına uymalısınız. 

 Hayvanı uysal hâle getiriniz. 

  

 Güvenlik önlemlerini alınız. 

 Uygulama bölgesini oluĢturan deride 

bulunan kıl ve tüyleri makas ile kesiniz. 

 Bölgeyi punksiyona hazır hâle 

getirmelisiniz. 

 Deri yüzeyini sabun ile yıkayarak yeterli 

geniĢlikte tıraĢ ediniz. 

 TıraĢ iĢlemini yaparken deriyi 

yaralamamaya dikkat etmelisiniz. 

 Uygulama bölgesini ılık su ve sabun ile 

fırçalayarak yıkayınız. 

    

 Bölgeyi yeterince iyi yıkamalısınız. 

 Temizlenen bölgedeki ıslaklığı havlu ya 

da tampon ile ovuĢturarak kurulayınız. 
 Yeterince kurulamaya özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
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 Bölgeye antiseptik solüsyon sürünüz. 

 

 Sürme iĢlemini merkezden çevreye 

doğru yapmalısınız. 

 Antisepsi iĢlemini önce alkol sonra 

tentürdiyot sürerek yapabilirsiniz. 

 Bisturiyi baĢ iĢaret parmakları arasında 

tutunuz. 

 

 Bisturiyi dikey olarak batırınız. 

 Yukarıdan aĢağı yönde bir punksiyon 

yapmak gerektiğinde sivri bisturiyi 

kalem tarzında tutunuz. 

 

 Batırma iĢlemini dikkatli yapınız. 

 

 Punksiyon iĢlemini oluklu sonda 

kullanarak güvenli hâle getirebilirsiniz. 

 ġiĢlikten çıkan sıvının özelliklerini 

gözlemleyiniz. 

 Bölgenin enfekte olmaması için gerekli 

önlemleri almalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Vücuttaki normal veya patolojik bir boĢluğun içindeki sıvı ya da gazı boĢaltmak ve 

içeriği hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılan delme iĢlemine ne ad verilir? 

A) Sistosentez    

B) Friksiyon 

C) Dilüsyon 

D) Redüksiyon 

E) Punksiyon 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi parasentez, enterosentez, torakosentez veya rumen 

punksiyonu için en sık kullanılan alettir?  

A) Oluklu sonda  

B) Trokar  

C) Ġğne/Kanül  

D) Sivri bisturi  

E) Enjektör  

 

3. Apseli bir ĢiĢliğe iğne ile yapılan punksiyon iĢlemi sonrasında iğnenin konusundan 

aĢağıdaki sıvılardan hangisi gelir? 

A) Kan 

B) Beyaz yapıĢkan sıvı 

C) Suya benzer sıvı 

D) Sarımtırak berrak sıvı 

E) Ġrin 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi punksiyon iĢlemi ile ilgili olarak söylenemez? 

A) Punksiyon sivri uçlu bir aletle yapılan delme iĢlemidir.  

B) Punksiyon iĢleminden önce bölge derisinin antisepsisi yapılmalıdır. 

C) ġiĢliğin sebebi hematom ise punksiyon sonrası beyaz renkli sıvı akıĢı görülür. 

D) Bisturi ile punksiyonda sivri bisturi baĢ ve iĢaret parmakları arasında keman yayı 

tarzında tutulur. 

E) Trokar ile punksiyon iĢlemi tamamlandığında stilet tekrar kanüle sokularak trokar 

kanülü ile birlikte çekip çıkarılır. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi göğüs boĢluğunun punksiyonuna verilen isimdir? 

A) Sistosentez    

B) Parasentez 

C) Torakosentez 

D) Artrosentez 

E) Enterosentez 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Deri altından daha derinde ve önemli damar veya organların yer aldığı bir bölgedeki 

derin apselerin punksiyonunda aĢağıdaki aletlerden hangisi kullanılır? 

A) Oluklu sonda 

B) Trokar 

C) Kelebek set 

D) Ġçerik sondası 

E) Burunmeri sondası 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi punksiyon iĢleminde kullanılan araç gereçlerden değildir?  

A) Oluklu sonda  

B) Ġğne/Kanül  

C) Trokar  

D) Gaz sondası 

E) Sivri bisturi  

 

8. Rumenin trokarla punksiyonunda tercih edilen bölge aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Sağ açlık çukurluğu 

B) Sol açlık çukurluğu 

C) Gluteal bölge 

D) Lumbal bölge 

E) Kasık bölgesi 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

Erkek ve diĢi hayvanlara idrar sondası (kateter) uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Boğa ve koçtaki penis yapısını ilgili anatomi modülüne bakarak inceleyiniz. 

 Hayvanlarda kullanılan idrar sondası çeĢitleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Edindiğiniz bilgilerden sunum dosyası hazırlayarak sınıfta arkadaĢlarınızla ve 

öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

2. ĠDRAR SONDASI (KATETER) 

UYGULANMASI 
 

Ġdrar sondası, idrar muayenelerinde kullanmak üzere idrar almak için hayvanın 

idrarını yapamadığı hâllerde,  üretra ve glans peniste idrar yolu taĢlarının varlığını araĢtırmak 

amacıyla uygulanır. 

 

ĠĢlem öncesi kiĢisel hijyen açısından koruyucu giysiler (önlük, eldiven vb.) giyilerek 

hayvandan insana geçebilen hastalıklara (zoonoz) karĢı koruyucu önlemler alınmalıdır. Ġdrar 

muayeneleri yapılabilmesi için önce idrarın alınması gerekir. Hayvanlardan çeĢitli 

yöntemlerle idrar alınabilir. 

 

2.1. Gönüllü Ġdrar Alma 
 

Ġdrar yapmanın normal olduğu durumlarda idrar örneği, uyarılma ile veya hayvan 

kendiliğinden idrar yaparken alınabilir.  

 

Büyük hayvanlar yatma pozisyonunda dinlenirken kalktığında idrarını yapar. Ġnekler 

idrarını yeni yapmadıysa vulvanın hemen altındaki perineum bölgesi hafifçe okĢanıp 

kaĢındığında genellikle gönüllü olarak idrar yapar. Erkek sığırlar; prepusyum deliğindeki 

kılların ritmik masajı veya ılık suyla ıslak kâğıt havluyla birkaç dakika masaj yaptıktan sonra 

idrar yapabilir.  

 

Atlar zeminde ot veya sap bulunan ahır ve bokslara çekildiğinde idrarlarını yapar. 

Koyunlar, 20-30 saniye süre burnundan sıkılarak solunumları engellenirse idrarını yapar. 

Ġdrar örnekleri temiz, mikrobiyolojik inceleme için steril kaplara alınmalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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2.2. Küçük Hayvanlarda Sistosentezle Ġdrar Alma 
 

Küçük hayvanlarda idrar kesesinin punksiyonu ile idrar alınabilir. Bu iĢlemde 

punksiyon, karın duvarının ventralinde, os pubis’e yakın ve kranialinde, linea mediana’dan 

yapılır. Bu bölgede idrarla dolu olan idrar kesesi kolaylıkla palpe edilebilir.  

 

Seçim yerinin tıraĢ, temizlik ve antisepsisi yapılır. Ġdrar kesesi elle tespit edilir. 

Enjektör ucuna takılı 3-5 cm boyundaki steril iğne dikey pozisyonda batırılarak idrar 

kesesinin punksiyonu gerçekleĢtirilir. Kese boĢaltıldıktan sonra iğne çıkarılarak yerine 

tentürdiyot sürülür. 

 

Resim 2.1: Kediden sistosentez ile idrar alınması 

2.3. Kateter Kullanarak Ġdrar Alma (Sondalama) 
 

Sondayla idrar almak için önce uygun bir steril kateter (sonda) temin edilir. Hayvanın 

türüne, cinsiyetine ve büyüklüğüne uygun sonda seçilir. Yine hayvan türü ve cinsiyetine 

uygun teknikle üretra çıkıĢ deliğinden (orificium urethra externa) girilerek idrar kesesine 

ulaĢılır. Ġdrar alındıktan sonra sonda çıkarılır. 

 

Ġdrar sondasının uygulanıĢ tekniği anatomik yapıdan kaynaklanan nedenlerden 

farklılık gösterir. Uygulamada enfeksiyon oluĢmaması için asepsi antisepsi kurallarına 

uyulmalıdır. Sondalama öncesi bölgenin temizliği yapılmalı, antiseptik maddeler 

uygulanarak hijyenik ortam sağlanmalıdır. Kullanılacak sonda steril olmalı ve mukozaya 

zarar vermemek için kullanımdan önce kayganlaĢtırıcı madde sürülmelidir. 

 

2.3.1. Hayvan Türlerine ve Cinsiyetlerine Göre Ġdrar Sondası ÇeĢitleri 
 

Erkek hayvanlar için mandrenli esnek kateter; diĢi hayvanlar için sabit, metalik kateter 

kullanılır. 

 

Erkek köpeklerde, üretranın da içinde bulunduğu ventral bir kanalla donatılmıĢ os 

penis vardır. Bunlarda küçük çaplı sonda kullanılır. Bu sondaların numaraları 0,5’ten 12’ye 

kadardır. Köpek ve kediler için olguların çoğunda 0,5-5 numara aralığındaki sondalar 

kullanılır. Üretra kanalı çok dar olan bazı kedi ve köpek yavrularında ve küçük yapılı 

köpeklerde, en küçük çaptaki kateterle dahi üretraya girilemeyebilir.  
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Resim 2.2: DeğiĢik idrar sondaları 

 

Resim 2.3: Foley kateteri 

 

Resim 2.4: Ġneklerde kullanılan metal idrar sondası 

2.3.2. Boğa ve Koçlara Ġdrar Sondası (Kateter) Uygulanması 
 

Boğa, koç ve erkek domuzlarda üretranın S Ģeklinde bir kıvrım oluĢturması (Flexura 

sigmoidea) idrar kesesine kateter sokulmasını güçleĢtirir.  

 

Bu hayvanlarda üretranın sondalanması için önce penisin retraktör kaslarının 

gevĢemesi sağlanmalıdır. Sonra penis, prepisyum kesesinden dıĢarı çıkarılmaya 

çalıĢılmalıdır. Bu Ģekilde çekmekle az da olsa sigmoid kıvrım doğrultulmuĢ olur. 

 

Hayvana sakinleĢtirici ilaç (nöroleptik), üst ekstradural anestezi veya genel anestezi 

yapıldıktan sonra penis bir gazlı bezle tutulup dıĢarı doğru çekilir. Üretraya olabildiğince düz 

bir yön verildikten sonra kateter, üretranın dıĢ deliğinden sokulur. Sonra yavaĢ yavaĢ idrar 

kesesine kadar ilerletilir.  
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Genellikle kullanılan sondalar polietilen veya lastikten yapılmıĢtır. Boyları yeter 

uzunlukta, çapları 2,5-3 mm, yuvarlak ve yeterli esneklikte olmalıdır.  

 

2.3.3. Aygırlara ve Erkek Köpeklere Ġdrar Sondası (Kateter) Uygulanması 
 

Aygırların üst dudağına veya kulağına yavaĢa uygulandıktan sonra arka bacakları 

kösteklenerek ayakta zapturaptı yapılır. Erkek tek tırnaklılarda sonda uygulamak için penisin 

prepisyumdan dıĢarı çekilmesi gerekir. Bunu yapmak bazen güç olabilir. Bu durumda 

hayvana önce trankilizan etkili bir ilaç vererek penisin retraktör kasları gevĢetilmelidir.  

 

Rektum boĢaltılır. Yıkama iĢleminde kullanılan alete (irrigatör) konan sabunlu su veya 

hafif bir antiseptikle prepisyumun içi iyice yıkanır. Uygulayıcı, hayvanın sağ açlık çukurluğu 

hizasında yer alır. Sol eliyle prepisyumu dıĢından kavrarken sağ elini prepisyumun 

deliğinden sokarak glans penisi yakalar. Penisi dıĢarı çektikten sonra kaymaması için gazlı 

bezle sol eliyle tutar.  

 

Glans penisin antisepsisi sağlanır. Sonra sterilize edilmiĢ zeytinyağı veya pomat 

sürülerek kayganlaĢtırılmıĢ mandrenli kateter, üretranın dıĢ deliğinden yavaĢ yavaĢ arcus 

ischiadicus’a kadar itilir. Kateterin ischial kemerden atlatılması sırasında sert hareketlerden 

kaçınılmalıdır. Mandren biraz geri çekilerek kateterin ilerlemesi sağlanmalıdır. Daha sonra 

mandren tekrar itilerek kateter idrar kesesine kadar ilerletilir. Mandren çekilip çıkartıldıktan 

sonra kateterin ucundan akan idrar temiz bir kaba alınır. Ġdrar kesesi boĢaldıktan sonra 

kateter hafifçe bükülüp geriye doğru çekilerek çıkarılır.  

 

Erkek köpekler masada ön ayaklar yukarıda, oturur pozisyonda ya da lateral 

pozisyonda yatırılarak tutulur. Sol elin baĢ ve iĢaret parmaklarıyla prepisyum, bulbus penisin 

gerisine doğru çekilir. Böylece açığa çıkarılan penisin serbest ucu antiseptikli gazlı bezle 

silinerek antisepsisi yapılır. Sonra uygun çaptaki kateter, üretranın dıĢ deliğinden sokularak 

idrar kesesine kadar ilerletilir. Ġdrar, sondanın ucuna takılan enjektör yardımıyla çekilerek 

alınır. 

 

ġekil 2.1: Erkek köpeğe uygulanan kateter 
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2.3.4. DiĢi Hayvanlara Ġdrar Sondası Uygulanması 
 

Kısraklar, inekler ve diĢi köpeklerde sonda uygulamak çok kolaydır. Kısrak ve diĢi 

köpeklerde idrar sondası spekulum ve parmak yardımıyla uygulanabilir.  

 

DiĢi köpeklerde vajina spekulumu ile vajina açılır. Üretranın dıĢ deliği, vulvanın alt 

köĢesinden 3-5 cm uzakta ve vajinanın alt duvarının ortasındadır. Kateter buradan sokularak 

idrar kesesine kadar itilir.  

 

Resim 2.5: DiĢi köpeğe spekulum uygulanıĢı ve üretra dıĢ deliğinin görünüĢü 

DiĢi kediler ayakta tutulur. Genital bölgenin antisepsisi yapıldıktan sonra sol elin 

iĢaret parmağına steril bir parmaklık takılır. Vazelin veya pomat sürülerek vajinaya sokulur 

ve üretranın dıĢ deliği belirlenir. Bundan sonra iĢaret parmağı altından kaydırılan sonda 

yavaĢça idrar kesesinin boynuna kadar ilerletilir. 

 

Ġneklerde üretranın dıĢ deliğinin olduğu yerde kör kesenin bulunuĢu sondanın üretraya 

giriĢini engeller. Kateterin buraya girmemesi için vajinanın giriĢine sokulan sol elin iĢaret 

parmağı ile üretranın dıĢ deliğinin üst kenarı yukarıya doğru kaldırılır. Kateter, bu parmağın 

rehberliğinde kolayca üretraya sokulur ve idrar kesesine kadar yavaĢça itilir. Koyunlarda 

vulva küçük olduğu için spekulum kullanılır. Spekulumla açılan vulva içinden üretraya ve 

idrar kesesine kolaylıkla girilir.  
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ġekil 2.2: Ġneklerde idrar kesesine kateter uygulanması 

a) Vajinanın giriĢi b) Vajina c) Klitoris ç) Kör kese d) Üretra e) Vulva 

Kısraklarda üretranın dıĢ deliğine (orificium urethrae externus) ulaĢmak oldukça 

kolaydır. Üretranın dıĢ deliği vulvanın giriĢinden 10-15 cm uzaklıkta, vestibulum vaginanın 

ventral duvarı üzerinde ve bunun vajina ile birleĢtiği sınırda yer alır. Genital bölge ve 

vajinanın antisepsisi sağlanır. Bir yardımcı vulvanın dudaklarını iki yana açarak vajinanın 

giriĢinin iyice görünmesini sağlar. Sol elin iĢaret parmağı vulvadan sokularak üretranın dıĢ 

deliğine ulaĢılır. Diğer elle tutulan kateter, iĢaret parmağı üzerinden kaydırılarak üretraya 

sokulur ve idrar kesesine kadar kolayca itilir.  

 

Resim 2.6: Kısraktan sonda ile idrar alınması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak erkek köpeğe kateter 

uygulayınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler: Hayvanın büyüklüğüne uygun idrar sondası (kateter), 

kayganlaĢtırıcı madde, makas, sabun, alkol, pamuk, tentürdiyot, eldiven, idrar örneği kabı 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Köpeğin zapturaptını yapınız. 

 

 KiĢisel güvenlik önlemlerini alınız. 

 

 KiĢisel hijyeni sağlayınız. 

 Uygun büyüklükteki sondayı 

belirleyiniz. 

 

 Sondanın uzunluğunu ve çapını 

hayvanın büyüklüğüne göre 

ayarlamalısınız. 

 

 Ġdrar sondası uygulanacak bölgenin 

temizliğini yapınız. 

 Sondalama sırasında enfeksiyon 

oluĢmaması için önlem almalısınız. 

 Sol elin baĢ ve iĢaret parmaklarıyla 

prepisyumu bulbus penisin gerisine 

doğru çekiniz. 

 Glans penisin prepisyumun dıĢına 

çıkmasını sağlamalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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 Ġdrar sondası uygulanacak bölgenin 

antisepsisini yapınız. 

 

 Dezenfeksiyon modülüne bakınız. 

 Asepsi antisepsi kurallarına uygun 

hareket etmelisiniz. 

 Sondanın ucuna kayganlaĢtırıcı sürünüz. 

 Sondalama sırasında dokuya zarar 

vermemek için gerekli önlemleri 

almalısınız. 

      

 Kateteri üretranın dıĢarı açılan 

deliğinden sokunuz. 

      

 YavaĢ ve dikkatli olmalısınız. 
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 Kateteri idrar kesesine kadar ilerletiniz. 

 

 

 Kateteri parmak uçlarınız arasında 

ilerletmelisiniz. 

 Sondanın ucuna enjektör taktıktan sonra 

idrarı çekerek dıĢarı alınız. 

 

 Ġdrarı aldıktan sonra sondayı çıkararak 

tıbbi atık kutusuna atınız. 

 Sondayı çıkarırken yavaĢ hareket ediniz. 
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AĢağıdaki iĢlem basamakları ve öneriler doğrultusunda ineğe kateter uygulayınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: Ġdrar sondası (kateter), kayganlaĢtırıcı madde, makas, 

sabun, alkol, pamuk, antiseptik madde, idrar kabı 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hayvanı uysal hale getiriniz. 

 KiĢisel güvenlik önlemlerini alınız. 

 ĠĢ kıyafeti ve eldiven giyiniz. 

 

 KiĢisel hijyeni sağlayınız. 

 Ġdrar sondası uygulanacak bölgenin 

temizlik ve antisepsisini yapınız. 

 Asepsi ve antisepsi kurallarını 

uygulayınız. 

 Vajinanın girişine sokulan sol elin işaret 

parmağı ile üretranın dış deliğinin üst 

kenarını yukarıya doğru kaldırınız. 

 

 Ġneklerde üretranın dıĢ deliğinin olduğu 

yerdeki kör kesenin, sondanın üretraya 

giriĢini engellemesini önlemelisiniz. 

 İdrar sondasına kayganlaştırıcı sürünüz. 

 

 KayganlaĢtırıcının mukozaları irrite 

edici özellikte olmamasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Vajinanın giriĢine sokulan elin iĢaret 

parmağı rehberliğinde kateteri üretraya 

sokunuz. 

 Ani ve sert hareketlerden kaçınınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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 Kateteri idrar kesesine kadar yavaĢça 

ilerletiniz. 

 

 Kontrollü hareket etmelisiniz. 

 Çıkan idrarı idrar kabına alınız. 
 Alınan idrarın etiket bilgilerini 

yazmalısınız. 

 Ġdrarı uygun Ģartlarda muhafaza 

etmelisiniz. 

 Ġdrarı aldıktan sonra sondayı çıkararak 

temizlik ve sterilizasyonunu yapınız. 

 Sondayı çıkarırken yavaĢ hareket 

etmelisiniz. 

 Sondayı bir sonraki kullanım için hazır 

hâle getirmelisiniz. 
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AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak boğa ya da koça idrar sondası 

uygulayınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: Hayvanın büyüklüğüne uygun idrar sondası (kateter),  

lokal anestezik madde, enjektör, kayganlaĢtırıcı madde, makas, sabun, alkol, pamuk, 

antiseptik madde, idrar kabı 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hayvanı uysal hale getiriniz. 

 KiĢisel güvenlik önlemlerini alınız. 
 KiĢisel hijyeni sağlayınız. 

 Üst epidural anestezi yapınız. 

 Lokal anestezik solüsyonu hayvanın 

büyüklüğüne göre yeteri miktarda 

duramater üzerine vermeye özen 

göstermelisiniz. 

 Ġdrar sondası uygulanacak bölgenin 

temizlik ve antisepsisini yapınız. 

 Asepsi ve antisepsi kurallarını 

uygulayınız. 

 İdrar sondasına kayganlaştırıcı sürünüz. 

 KayganlaĢtırıcının mukozaları irrite 

edici özellikte olmamasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Penisi gazlı bezle tutup dıĢarı doğru 

çekiniz. 
 Ani ve sert hareketlerden kaçınınız. 

 Ġdrar sondasını üretranın dıĢarı açılan 

deliğinden sokunuz. 

 Penise/Üretraya olabildiğince düz bir 

yön vermelisiniz. 

 Kateteri üretranın dıĢ deliğinden 

sokarken yavaĢ ve dikkatli olmalısınız. 

 Kateteri idrar kesesine kadar yavaĢça 

ilerletiniz. 
 Kontrollü hareket etmelisiniz. 

 Çıkan idrarı idrar kabına alınız. 

 Hijyen kurallarını uygulamalısınız. 

 Ġdrarı uygun Ģartlarda muhafaza 

etmelisiniz. 

 Ġdrarı aldıktan sonra sondayı çıkararak 

tıbbi atık kutusuna atınız. 
 Sondayı çıkarırken yavaĢ hareket ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet kapsamında kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi hayvana idrar sondası uygulanması için geçerli nedenlerden 

biri değildir? 

A) Üreterde idrar yolu taĢı varlığını araĢtırmak için uygulanır.  

B) Üretrada idrar yolu taĢlarının varlığını araĢtırmak için uygulanır.  

C) Hayvanın idrarını yapamadığı hâllerde uygulanır. 

D) Glans peniste idrar yolu taĢlarının varlığını araĢtırmak için uygulanır. 

E) Ġdrar alınmak için uygulanır. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi boğa ve koçlardan idrar alma ile ilgili doğru bir ifade 

değildir?  
A) Boğa, koçlarda penis S Ģeklinde bir kıvrım oluĢtur.  

B) Boğa, koçlarda üretranın sondalanması için önce penisin retraktör kaslarının 

gevĢemesi sağlanmalıdır.  

C) Boğa, koçlarda üretranın sondalanması öncesi üst epidural anestezi yapılmalıdır.  

D) Boğalarda kullanılan sondalar polietilen veya lastikten yapılmıĢtır.  

E) Koçlarda kullanılan idrar sondaları metal malzemeden yapılmıĢtır.  

 

3. Sondayla idrar alırken aĢağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir? 

A) Hayvanın türüne uygun sonda seçilmelidir. 

B) Hayvanın cinsiyetine uygun sonda seçilmelidir. 

C) Hayvanın büyüklüğüne uygun sonda seçilmelidir. 

D) Orificium urethra internadan girilerek sonda ilerletilir. 

E) ĠĢlem asepsi antisepsi kurallarına uygun Ģekilde yapılmalıdır. 

 

4. DiĢi hayvanlara idrar sondası uygulanması ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Ġneklerde üretranın dıĢ deliğinin olduğu yerde kör kesenin bulunuĢu sondanın 

üretraya giriĢini engeller. 

B) Kısraklarda üretranın dıĢ deliğine ulaĢmak oldukça kolaydır.  

C) Kısraklar, inekler ve diĢi köpeklerde sonda uygulamak zordur.  

D) Asepsi antisepsi kurallarına uygun hareket edilmelidir.  

E) Sonda uygulamalarında spekulumdan yararlanılır. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. Aygırlara ve erkek köpeklere idrar sondası uygulanması ile ilgili olarak 

aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 
A) Aygırlarda üretraya sonda sokmak için penisin prepisyumdan dıĢarı çekilmesi 

gerekir.  

B) Erkek köpeklerde rektum boĢaltıldıktan sonra kateter buradan ilerletilerek sidik 

kesesine ulaĢılmalıdır. 

C) Uygulama öncesi hayvan uysal hale getirilmelidir. 

D) Glans penisin antisepsisi sağlanmalıdır. 

E) Kateterin ucundan akan idrar temiz bir kaba alınmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

ÇeĢitli hayvan türlerinde mideye sonda uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ġnternet ortamından ve medikal malzeme satan yerlerden yararlanarak mide 

sondası çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Veteriner kliniklerine veya hayvan hastanesine giderek hayvanlara mide sondası 

uygulama nedenlerini araĢtırınız. 

 Bilgilerinizi sınıfta arkadaĢlarınız ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

3. MĠDEYE SONDA UYGULANMASI 
 

Mide içeriğinin incelenmesi amacıyla numune almak, bazı ilaçları sulandırarak 

içirmek, özefagusta kalan patates, elma ve pancar parçaları gibi yabancı cisimleri mideye 

itmek, mide içeriğini boĢaltmak, midede toplanmıĢ olan gazı çıkarmak ve hayvanı sulu 

gıdalarla beslemek gerektiğinde mideye sonda uygulanır. 

 

Resim 3.1: Sonda yardımıyla ilaç içirilmesi 

3.1. Mideye Uygulanan Sonda ÇeĢitleri 
 

Mideye uygulanan sondalar hayvanın türüne, büyüklüğüne, kullanım amacına ve ağız 

ya da burundan uygulanıĢına göre değiĢiklik gösterir. Sondalar esnek özellikte, hayvanın 

büyüklüğüne uygun çapta ve yeterli uzunlukta olmalıdır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 3.2: Kedide mideye uygulanacak sondanın ölçülmesi 

Köpeklerde, burundan 9. kaburga arası boĢluğa kadar olan mesafe ölçülür. Bu mesafe 

sondada olması gereken uzunluğu gösterir. 

 

Resim 3.3: Köpekte sonda uzunluğunun hesaplanması 

 

Ruminantlarda kullanım amacına uygun mide içeriği alınması ya da sıvı (ilaç, su vb.) 

verilmesi gerektiğinde içerik sondası, rumende (iĢkembe) oluĢan gazı çıkarmak için gaz 

sondası kullanılır.  

 

Sığırlarda çapı 1-2 cm, boyu 3,5-4 m, küçük delikleri olan sondalar kullanılır.  

 

Resim 3.4: Rumene uygulanan içerik ve gaz sondaları 

Yemek borusunda (özefagus) kalan yabancı cisimleri (elma, patates, pancar ve yumru 

bitkileri) çıkarmak için içinde spiral ve spiralin ucunda tirbuĢon Ģeklinde mandreni olan 

sondalar kullanılır. 
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Atlarda özefagus ve midenin sondalanması için yaklaĢık 1,5 cm çapında, 2 metre 

boyunda lastikten yapılmıĢ burun özefagus sondası kullanılır. Bu sondaya burun meri 

sondası adı da verilir. 

 

Resim 3.5: Atlarda kullanılan burun özefagus sondası 

3.2. Mide Sondasının Burun Özefagus Yoluyla Uygulanması 
 

Hayvan sağlığında burun özefagus sondası en fazla tek tırnaklı hayvanlarda kullanılır. 

Atlarda burun boĢluğu concha nasalis aracılığı ile üç meatus'a ayrılmıĢtır. Dorsalde bulunan 

meatus nasi dorsalis, kör bir yol olarak son bulur. Ortadaki meatus nasi intermedius yutağa 

açılır. Fakat sonda uygulaması için bu yeterli geniĢlikte değildir. Altta yer alan meatus nasi 

ventralis oldukça geniĢtir ve yutağa açılır. Sonda bu yolla yutağa uygulanır. 

 

Sonda sağ veya sol burun deliklerinin birinden sokulabilir. Sondanın sol sulcus 

jugulariste ilerleyiĢinin gözlemlenebilmesi için daha çok sol burun deliği kullanılır. 

 

Resim 3.6: Ata burun özefagus sondasının uygulanıĢı 

Sondalama öncesi hayvan, kulağına veya burun ucuna yavaĢa uygulanarak zapturapt 

altına alınır.  
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Uygulayıcı, sondayı buruna sokulacak ucu sol omzundan öne doğru sarkacak Ģekilde 

boynuna asar. 

 

Mukoza ile sonda arasındaki sürtünmeyi azaltmak için sondanın ucuna kayganlaĢtırıcı 

sürer. Bir eliyle baĢ ve iĢaret parmakları ile hayvanın sol burun deliğini geniĢçe açar. Diğer 

eliyle boynuna asılı olan sondanın buruna sokulacak ucunu tutar. Bu tutuĢta iĢaret parmağı, 

sondanın ucuna yukarıdan aĢağıya basınç yapacak Ģekilde uzatılmıĢ bir pozisyonda 

olmalıdır.  

 

Sondanın kayganlaĢtırılan ucunu, burun deliği tabanına bastırarak meatus nazo 

ventralisten içeri sokar. Bu iĢlemde sonda ucunun meatus nasi ventralise girmesi için bir elin 

iĢaret parmağı ile sondanın ucu üzerine basınç yaparken diğer elle sondayı yavaĢ yavaĢ ileri 

iter. Burun deliğini açan elin iĢaret parmağı sondanın burun içindeki ucunu hafifçe aĢağı 

bastırarak ileri ve aĢağı doğru gitmesini sağlar. 

 

ĠĢaret parmağı ile sonda üzerine basınç yapılmazsa sonda dorsalde yer alan kör 

meatusa girebilir. Bu durumda sondanın ileri doğru zorlanarak itilmesi sakıncalıdır. Burun 

mukozası yaralanarak kanama meydana gelebilir. Böyle bir durumda, sonda yavaĢça geri 

çekilip çıkartılır ve burun içine bol pamuktan oluĢan bir tampon uygulanır. Biraz beklenerek 

iĢlem diğer burun deliğinden gerçekleĢtirilir. 

 

Sonda 20-25 cm ilerledikten sonra yutağa ulaĢılır. Yutağa gelindiğinde hayvanın 

yutkunması beklenir. Yutkunma olduğunda sonda hemen ileri doğru itilerek özefagusa 

girilir. Eğer hayvan yutkunmuyorsa sonda hafifçe ileri geri oynatılarak veya hayvanın boğazı 

çimdiklenerek yutkunması sağlanır. Hayvan sondayı yutmamakta direnirse sondayı zorlamak 

doğru değildir. Aksi hâlde sonda özefagusa ucu kıvrılmıĢ olarak girer. 

 

Sonda sokulurken hayvanın baĢının yukarı doğru kaldırılarak tutulması halinde 

sondanın soluk borusuna girme oranı artar. Bu nedenle hayvanın baĢının çok hafif Ģekilde 

öne doğru uzatılmıĢ olarak tutulması gerekir. Sonda soluk borusuna girdiğinde hayvanda 

öksürme belirtileri baĢlar ve sonda boĢ bir boru içindeymiĢ gibi gider. Böyle bir durumda 

sonda geri çekilip çıkarılır ve yeniden denenir. Eğer sonda özefagusa girmiĢse itilirken hafif 

bir dirençle karĢılaĢılır ve sol sulcus jugulariste sondanın hareketi ve yaptığı kabartı 

gözlenebilir. Çok ender de olsa hayvanın özefagusu sağ sulcus jugularis içinde yer alabilir. 

Uygulama sırasında bu olasılığı da göz önüne almak gerekir.  

 

Sonda özefagusa sokulunca dıĢta kalan ucundan üflenerek durum kontrol edilir. 

Sondanın ucu kıvrılmıĢ ise üflenen hava içeriye gitmez. Sondanın soluk borusuna girmesi 

hâlinde hayvan aksırır, öksürür ve baĢını sallar. Sonda ucu kulağa tutulduğunda kabartı veya 

gurultu sesi geliyorsa sonda midededir. Soluk borusunda ise sondadan hava gelir. Sonda 

ucuna bir parça pamuk tutarakta kontrol yapılabilir. Sonda soluk borusunda ise hayvanın 

nefes vermesi ile pamuk hareket eder. Bir baĢka kontrol yönteminde ise sondanın ucuna huni 

geçirilir. Huni mide düzeyinden daha aĢağıda tutulur. Huni içine su konulur. Sonda soluk 

borusunda ise her soluk vermede hunideki su içinden hava çıkar. Sonda midede ise huni 

içindeki sudan bir iki hava kabarcığı dıĢında hiç hava gelmez. 
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Sondanın yemek borusunda olduğu kesin olarak belli olursa hayvana içirilecek sulu 

ilaç veya sulu gıda sonda ucuna takılan huniye konarak huni yukarıya kaldırılır ve içindeki 

sıvı tamamen mideye aktarılır. Bu uygulama sırasında hayvanın geri hareketi ile sondanın 

çıkmaması için uygulayıcı burun deliğindeki sağ elinin baĢparmağını sondanın altından, 

iĢaret parmağını da burun deliği kanadının dıĢından bastırarak tutar. ĠĢlem bitince sağ elin 

parmakları ile sonda kıvrılarak yavaĢça dıĢarıya çekip çıkartılır. 

 

3.3. Mide Sondasının Ağızdan Uygulanması 
 

Hayvanın zapturaptı yapılır. Sondalama öncesi sondanın ağızda çiğnenerek zarar 

görmemesi için yeterli büyüklükte tercihen sert plastikten yapılmıĢ, hayvanın dil ve 

damağını zedelemeyecek özellikte boru Ģeklinde padan, ağız boĢluğundan dil köküne kadar 

ilerletilerek yerleĢtirilmelidir.  

 

Resim 3.7: Ağız içerisine padan yerleĢtirilmesi 

Hayvanın türüne ve büyüklüğüne uygun Ģekilde seçilmiĢ sondaya kayganlaĢtırıcı 

sürülür. Sonda padanın ortasındaki delikten geçirilerek yutağa gelinir. Yutağa gelindiğinde 

hayvanın sondayı yutması sağlanır. Sonda özefagus boyunca ilerletilerek sulcus jugularisten 

sondanın ilerleyiĢi gözlemlenir. Sonda mideye kadar ilerletilir.  

 

Resim 3.8: Ağız yoluyla mide sondası uygulanması 

3.4. Rumen Sıvısı Alınması 
 

Ön mide hastalıkları, ruminantların sindirim sistemi hastalıkları içerisinde oldukça 

önemli bir yere sahiptir. Ön mide hastalıklarının tanısında en sık kullanılan muayenelerden 
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birisi de rumen sıvısının incelenmesidir. Bunun için rumen sıvısının; renk, koku, vizkozite, 

sedimentasyon, flotasyon, pH kontrolü ve mikroorganizma özellikleri incelenir. 

 

Rumen içeriği, uç kısmında metal bir ağırlığı olan rumen sondası yardımıyla alınır. 

Salya bulaĢmasını en aza indirmek amacıyla sondadan ilk akan rumen içeriği atılarak 

arkadan gelen kısım ihtiyaca göre alınmalıdır. 

 

Rumen sıvısının normal olarak vakumlu sondalar ile alınması gereklidir. Ancak bunun 

mümkün olmaması durumunda, sulu kıvamdaki rumen içeriği sonda uygulanması sonrasında 

ileri geri oynatılarak ve sondanın ağzı elle kapatılarak dıĢarı alınır. Sonda içinde kalan sıvı 

bir cam kaba boĢaltılarak bir miktar rumen sıvısı elde edilir. Bu uygulamada hayvan biraz 

yüksekçe bir yere alınmalı, baĢ ve boynu aĢağı eğilmeli ve sondanın ucu aĢağıda 

tutulmalıdır. 

 

Resim 3.9: Rumen sıvısının alınıĢı 

Ön midelerde mikrobiyel sindirim bozukluğunun teĢhis ve tedavisinin yapılabilmesi 

için rumen sıvısı kontrol edilmelidir. Muayene için alınacak örnek; en az 300 ml olmalı, 

alınırken tükürük salgısı ve suyla temas etmemeli, seri Ģekilde oda sıcaklığında muayene 

edilmelidir.  

 

Resim 3.10: Rumen sıvısının alınıĢı ve sıvının rengi 

Rumen içeriğinin rengi hayvana yedirilen gıdaya bağlıdır. Renk; mera beslenmesinde 

yeĢilimsi, ahır beslenmesinde gri-kahverengi, pancar ve benzeri yemlerle beslenmelerde gri 

olur. Rumen asidozu olgularında tahin veya boza, putrefaksiyon olaylarında ise siyaha yakın 

yeĢil renktedir.  
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Sağlıklı hayvanlarda rumen sıvısının kıvamı daha koyu (viskoz) iken rumen 

aktivitesinin bozulduğu durumlarda rumen sıvısının kıvamı sulanmaktadır.  

Mide içeriğinin kendine özel keskin bir kokusu vardır. Koku; karbonhidratça zengin 

yemlerle beslenmeden sonra hafif ekĢimsi, proteinden zengin yemlerle beslenmelerden sonra 

hafif amonyak kokusuna benzer. Rumen asidozunda ekĢimiĢ hamur, alkaloziste keskin 

amonyak, putrefaksiyonda ise kokuĢmuĢ ve ekĢimiĢ yemek kokusundadır.  

 

Rumen içeriğinin pH’ı özel pH kâğıtlarıyla ölçülür. Normal durumlarda rumen 

sıvısının pH değeri 6,2-7,2 arasındadır. Kolay sindirilebilen karbonhidratla beslenmelerde 

pH 5’e kadar düĢebilir. Sıvı örneği alırken içine tükürük salgısı karıĢması hâlinde pH yüksek 

çıkabilir. Rumen asidozu olgularında pH değeri 5 veya 5’in altına kadar düĢer. Alkaloziste 

7,5-8,0 ve putrefaksiyonlarda 8,0-8,5’e kadar yükselir.  

 

Bir mikroskop alanı içinde çeĢitli büyüklükte ortalama 10-20 adet kadar infusoria 

bulunması ve hareketlerinin fazla olması normal olarak kabul edilir. Yetersiz ve kalitesiz 

rasyonlarla beslenmelerde yoğunluk azalır. pH’nın 5’ten aĢağı düĢmesi hâlinde ise 

infusorialar tamamen yok olur. pH’ın 7’den yukarı çıkması durumunda yoğunluk ve canlılık 

normal olduğu hâlde hareketleri azalır.         

 

3.5. Alınan Numunenin Muhafazası ve Ġncelenmesi 
 

Rumen sıvısı alındıktan hemen sonra muayeneye geçilmelidir. Muayene mümkün 

olduğunca çabuk ve oda sıcaklığında yapılmalıdır. Çünkü alınan rumen sıvısı bekletildiği 

takdirde biyolojik aktivitelerini belirleyen parametrelerde önemli değiĢmeler olur. 

 

Rumen içeriği, sondayla alındıktan hemen sonra kaba gözenekli bir bez yardımıyla 

cam bir silindire süzülür. Ġlk olarak süzülürken rengi, kokusu, kıvamı ve pH kontrolü gibi 

çok basit ve her yerde kolaylıkla yapılabilecek muayenelerden geçirilir. 

 

Resim 3.11: Rumen sıvısının muhafazası ve incelemeye alınıĢı 

Basit muayenelerden sonra infusorialar laboratuvarda mikroskop altında kontrol edilir. 

Daha sonra sedimantasyon, flotasyon, selüloz sindirim deneyi, glikoz fermantasyon ve nitrit 

redüksiyon deneyleri ile uçucu yağ asitleri tayinleri yapılabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak bir sığır ya da koyuna ağız 

özefagus yoluyla sonda uygulayarak rumen sıvısı alınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: KiĢisel hijyeni sağlamada ve hayvanın zapturaptında 

kullanılan araç gereçler, içerik sondası, padan, kayganlaĢtırıcı, numune kabı 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hayvanı uysal hale getiriniz. 

 ĠĢ güvenliğine dikkat etmelisiniz. 

 

 KiĢisel hijyeni sağlayınız. 

 Ağız içerisine padan yerleĢtiriniz. 

 

 Hayvanın sondaya zarar vermemesi için 

gerekli önlemleri almalısınız. 

 Sondanın geçebileceği büyüklükte 

ortasında deliği olan ve ısırmaya karĢı 

dirençli bir padan yerleĢtirmelisiniz. 

 Sondaya kayganlaĢtırıcı sürünüz. 
 ĠĢlemi mukozalara zarar vermeyecek 

Ģekilde gerçekleĢtirmelisiniz. 

 Sondanın ucunu padanın ortasındaki 

delikten sokarak yutağa kadar ilerletiniz. 

 

 Sondayı kontrollü bir Ģekilde yavaĢ 

yavaĢ ilerletmelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 



 

 39 

 Hayvanın yutkunmasından sonra sondayı 

yemek borusuna doğru ilerletiniz. 

 

 Hayvanın yutkunmasını beklemelisiniz. 

 Sondanın yemek borusunda olduğunun 

kontrolünü yapınız. 

 

 Sondanın sulcus jugularisten geçiĢini 

gözlemlemelisiniz. 

 Sondanın yemek borusunda olduğundan 

emin olmalısınız. 

 Sondayı mideye ulaĢıncaya kadar 

ilerletiniz. 

 

 Sondanın rumende olduğundan emin 

olmalısınız. 

 Rumende negatif basınç oluĢturunuz. 

 Negatif basınç oluĢturabilmek için 

tazyikli su sisteminden 

yararlanabilirsiniz. 

 Negatif basıncı vakum pompası 

yardımıyla sağlayabilirsiniz. 
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 Çıkan rumen sıvısını uygun bir kapta 

toplayınız. 

 

 Salya bulaĢmasına karĢı ilk çıkan rumen 

içeriğini atarak arkadan gelen kısmı 

almalısınız. 

 Yeterli miktarda rumen içeriği 

almalısınız. 

 Alınan sıvıyı saklama kabına koyunuz. 

 

 Rumen sıvısını uygun bir kaba 

koymalısınız. 

 

 Rumen sıvısının uygun Ģartlarda ve kısa 

sürede incelenmesini sağlayabilirsiniz. 

 ĠĢlem bittikten sonra sondayı yavaĢça 

çıkarınız. 

 Sondanın temizlik ve dezenfeksiyonunu 

iĢlemden hemen sonra yapmalısınız. 
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AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak burun özefagus yoluyla ata 

sonda uygulaması yapınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: KiĢisel hijyeni sağlamada ve hayvanı uysal hale 

getirmede kullanılan araç gereçler, yavaĢa, köstek, uygun çapta ve uzunlukta burun özefagus 

sondası, kayganlaĢtırıcı madde 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hayvanı uysal hâle getiriniz. 

 ĠĢ güvenliğine dikkat ediniz. 

 

 KiĢisel hijyeni sağlayınız. 

 Sondanın ucuna kayganlaĢtırıcı sürünüz. 

 

 Hijyen kurallarına uygun hareket ediniz. 

 

 Bir elinizin baĢ ve iĢaret parmakları ile 

hayvanın burun deliğini açınız. 

 

 Burun deliğini geniĢçe açmalısınız. 

 Diğer elinizle sondanın buruna 

sokulacak ucunu tutunuz.  

 Mukozalara zarar vermemek için gerekli 

önlemleri almalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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 Sondayı burun deliğine sokunuz.  

 

 Sondayı burun deliği tabanına bastırarak 

parmaklarınızın yardımı ile 

sokmalısınız. 

 

 Sağ elinizin iĢaret parmağı ile sondanın 

ucu üzerine basınç yaparken, sol elinizle 

sondayı yavaĢ yavaĢ yutağa kadar itiniz. 

 

 Sondanın geniĢ yapıda sondalamaya 

uygun olan alttaki meatusa (meatus nasi 

ventralise) girmesini sağlamalısınız. 

 Sondayı biraz geri çekip tekrar hafifçe 

ileri iterek hayvanın yutkunmasından 

sonra sondayı itiniz. 

 Hayvanın yutkunmasını beklemeden 

sondayı ileriye doğru zorlamamalısınız. 
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 Sondanın yemek borusunda olduğunu 

kontrol ediniz. 

 Sondanın dıĢta kalan ucundan üfleyerek 

sondayı kontrol etmelisiniz. 

 Sonda ucunu kulağa tutarak kontrol 

edebilirsiniz. 

 Sonda ucuna bir parça pamuk tutarak 

kontrol edebilirsiniz. 

 Sondayı mide içerisine girinceye kadar 

ilerletiniz. 

 

 Hayvanın geri hareketi ile sondanın 

çıkmaması için gerekli önlemleri 

almalısınız. 

 ĠĢlem bittikten sonra sondayı çıkarınız. 

 

 Sondayı yavaĢça çıkarmalısınız. 

 Sondanın temizlik ve dezenfeksiyonunu 

yapmalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet kapsamında kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi mideye sonda uygulanmasını gerektiren durumlardan 

değildir? 

A) Mide içeriğinin incelenmesi amacıyla numune almak için uygulanır.   

B) Bazı ilaçları sulandırarak içirmek için uygulanır.   

C) Midede toplanmıĢ olan gazı çıkarmak için uygulanır.   

D) Mide içeriğini boĢaltmak için uygulanır.   

E) Enterosentez için uygulanır.   

 

2. Mideye uygulanacak sondayı seçerken aĢağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? 

A) Hayvanın türüne uygun sonda seçilmelidir. 

B) Hayvanın cinsiyetine uygun sonda seçilmelidir. 

C) Hayvanın büyüklüğüne uygun sonda seçilmelidir. 

D) Kullanım amacına uygun olan sonda seçilmelidir. 

E) Ağız ya da burundan uygulanıĢına göre sonda seçilmelidir. 

 

3. Atlarda özefagus ve midenin sondalanmasında en sık kullanılan sondaya verilen isim 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Oluklu sondadır. 

B) Gaz sondasıdır. 

C) Burun meri sondasıdır. 

D) Trokardır. 

E) Rumen sondasıdır. 

 

4. Mide sondasının ağızdan uygulanmasında aĢağıdakilerden hangisinin yapılması doğru 

değildir? 

A) Uygulama öncesi hayvan uysal hâle getirilmelidir. 

B) Sondalama öncesi sondanın ağızda çiğnenerek zarar görmemesi için uygun 

özellikte padan ağız boĢluğuna yerleĢtirilmelidir. 

C) Sondaya kayganlaĢtırıcı sürülmelidir. 

D) Sondanın soluk borusunda (trachea) olduğundan emin olunmalıdır.  

E) Sondayla yutağa gelindiğinde hayvanın sondayı yutması beklenmelidir. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi rumen sıvısı alınması iĢlemi ile ilgili olarak söylenemez? 

A) Rumen sıvısı sadece sığır cinsi hayvanlardan alınır.  

B) Rumen sıvısı ön mide hastalıkları hakkında bilgi verir. 

C) Rumen içeriği uç kısmında metal bir ağırlığı olan rumen sondası ile alınır.  

D) Rumen sıvısının normal olarak, vakumlu sondalar ile alınması gereklidir.  

E) Sondayla içerik alındıktan hemen sonra kaba gözenekli bir bezden bir cam silindire 

süzülmelidir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 45 

6. Atlarda burun özefagus sondası ile mideye yapılacak sondalama iĢleminde 

aĢağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir? 

A) Hijyen kurallarına uygun hareket edilmelidir. 

B) Sondaya kayganlaĢtırıcı sürülmelidir. 

C) Hayvanın büyüklüğüne uygun sonda seçilmelidir. 

D) Sondanın mideye gittiğinden emin olunmalıdır. 

E) Sonda enfeksiyon oluĢmaması için uygulama öncesi 300 °C’de 1 saat süreyle 

etüvde bekletilerek steril hâle getirilmelidir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

DiĢi memeli hayvanlarda meme içerisine sonda uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hayvan hastanesi ve veteriner kliniklerine giderek meme sondası çeĢitleri ve 

kullanılıĢları hakkında bilgi toplayınız. 

 Veteriner kliniklerine giderek memeye sonda uygulamasının gerekli olduğu 

durumları araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle 

paylaĢınız. 

 

4. MEMEYE SONDA UYGULANMASI  
 

GeviĢ getiren hayvanlarda meme baĢının tıkanması durumunda, meme içerisine ilaç 

verilmesi gerektiğinde, sütün boĢaltılması amacıyla sonda uygulaması yapılır.  

 

4.1. Meme Sondası ÇeĢitleri ve Özellikleri 
 

Sürekli kullanıma uygun, sterilize edilebilir özellikte metal meme sondaları olduğu 

gibi plastikten yapılmıĢ tek kullanımlık meme sondaları da piyasada mevcuttur. 

 

 

Resim 4.1: Metal meme sondası 

 

Resim 4.2: Plastik meme sondası 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Kullanım amacına göre tümöral oluĢumların alınmasında, tıkanan meme kanalının 

açılmasında ve sondanın 2-3 gün kalmasına uygun özelliklerde sonda çeĢitleri bulunur. 

 

Resim 4.3: Tüylü meme sondaları 

 

Resim 4.4: Meme kanalındaki tümöral oluĢumu çıkarmakta kullanılan sonda 

4.2. Meme Sondasının Uygulanma Tekniği 
 

Meme sondası uygulamadan önce sütün tamamen boĢaltılabilmesi için damar içi yolla 

oksitosin hormonu enjekte edilmelidir. Oksitosin hormonu damar içi yolla uygulandığı 

zaman sütün meme kanallarından tamamen boĢalmasını sağlayıcı bir etki gösterecektir.  

 

Meme ılık sabunlu su ile yıkanır, temizlenir ve temiz bir havlu ile kurulanır. Sonda 

uygulanacak meme baĢına antiseptik madde uygulanarak meme baĢının antisepsisi sağlanır. 

Memeye uygulanacak olan sonda steril olmalıdır. Uzun süre kullanıma uygun özellikteki 

metal meme sondaları sterilizasyon modülünde gösterildiği gibi sterilizasyon iĢlemine tabi 

tutulmalıdır. Tek kullanımlık plastik meme sondalarının da sterilitesinin bozulmamıĢ 

olmasına dikkat edilmelidir.  

 

Temizliği ve antisepsisi yapılmıĢ meme baĢı avuç içine alınıp sağılır gibi uç kısmına 

doğru sıkılır. Süt çıkıĢı kontrol edilir. Memenin tıkalı ya da memede daralma olup olmadığı 

tespit edilir. Diğer elle steril meme sondası yavaĢ yavaĢ meme baĢı deliğinden içeri doğru 

itilir ve meme kanalına girmeye çalıĢılır. Sonda kanala girdikten sonra mandreni/stileti 

çıkarılır. Böylece sütün kendiliğinden akması sağlanmıĢ olur. 
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Resim 4.5: Sonda uygulaması için hazır hale getirilmiĢ meme 

Süt tamamen boĢaldıktan sonra meme içerisine ilaç vermek için içerisinde ilaç 

bulunan enjektör sondaya takılır. Daha sonra ilaç meme içerisine enjekte edilir. Ġlaç 

verildikten sonra uygulanan ilacın meme lobuna iyice nüfuz edebilmesi için memeye masaj 

yapılmalıdır. 

 

Meme baĢı kanalında (ductus papillaris) furstenberg rozeti denilen oynak mukoza 

dürümünden oluĢan bir yapı vardır. Bu yapı normal zamanda sütün memeden akmasını 

önler. Sondalama sırasında hassas olan bu yapıya zarar vermemeye özen gösterilmelidir. 

Füstenberg rozeti adı verilen bu yapı zarar görürse süt memeden kendiliğinden akar. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını yerine getirerek inek ya da koyunun memesine sonda 

uygulayınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: ÇeĢitli tipte meme sondaları, sabun, havlu, antiseptik 

madde, pamuk 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hayvanı uysal hâle getiriniz. 

 

 KiĢisel hijyeni sağlayınız. 

 KiĢisel hijyen kurallarına uyunuz. 

 Hastalık bulaĢmasına yönelik 

koruyucu tedbirleri alınız. 

 

 Meme sondasını hazırlayınız. 

 

 Meme sondasının steril olmasına 

dikkat etmelisiniz.  

 

 Sütün tamamen boĢalması için sonda 

uygulamasından önce damar içi yolla 

oksitosin enjekte edebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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 Memeyi ılık sabunlu su ile yıkayınız. 

 

 Memenin iyice temizlendiğinden ve 

kurulandığından emin olmalısınız. 

 Memeyi temiz bir havlu ile kurulayınız. 

 

 Meme baĢına antiseptik solüsyon 

uygulayınız. 

 

 Dezenfeksiyon modülüne bakınız. 

 Meme baĢını avucunuzun içine alarak 

sağar gibi uç kısmına doğru sıkınız.  

 

 Süt çıkıĢını kontrol etmelisiniz. 
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 Sol elle meme baĢını tutarken sağ elle 

meme sondasını meme deliğinden içeri 

sokunuz. 

 

 Asepsi antisepsi kurallarına 

uymalısınız. 

 Meme sondasını yavaĢça ilerleterek 

fürstenberg rozetini geçiniz. 

 

 Fürstenberg rozeti adı verilen 

mukozal yapıya zarar vermemeye 

özen göstermelisiniz. 

 Sondanın stiletini çıkartarak sütü 

boĢaltınız. 

 

 Sondanın tıkanıp süt akıĢının durması 

hâlinde stileti tekrar sondaya takarak 

tıkanıklığı giderebilirsiniz. 

 Meme içerisine ilaç verilecekse enjektörü 

sondaya takarak ilacı enjekte ediniz.  

 Ġlacı meme lobuna yavaĢça 

vermelisiniz. 

 Meme sondasını çıkarınız. 
 ĠĢlemden sonra meme baĢını ve 

sondayı temizlemelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Meme baĢı kanalında sütün akmasına engel olan oynak mukoza dürümünden oluĢan 

bir yapıya verilen isim aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Fürstenberg rozeti 

B) Ductus papillaris 

C) Papilla mammae 

D) Corpus mammae 

E) Konjunktiva 
 

2. Memeye sonda uygulanması ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Sonda steril olmalıdır. 

B) Meme baĢı antisepsisi yapılmalıdır. 

C) Sonda tek hamlede sokulmalıdır. 

D) Sondanın stileti memeye girildikten sonra çıkarılmalıdır. 

E) Tıkanma durumunda stilet tekrar sokularak açılmalıdır. 
 

3. Memeye sonda uygulanması ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Meme sondalama iĢlemi daha çok geviĢ getiren hayvanlarda uygulanır. 

B) Memedeki sütün boĢalması için adrenalin deri içi yolla uygulanmalıdır. 

C) Metal meme sondaları sterilize edilerek çok defa kullanılabilir. 

D) Bazı sonda çeĢitleri memede uzun süre bırakılabilecek özelliktedir. 

E) Memeye ilaç uygulamak için sütün tamamen boĢalması gerekir. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi meme sondası uygulama nedenlerinden değildir? 

A) Meme baĢının tıkanması durumunda uygulanır. 

B) Meme içerisine ilaç verilmesi gerektiğinde uygulanır. 

C) Sütün boĢaltılması için uygulanır. 

D) Meme baĢı kanalındaki tümöral oluĢumların alınmasında uygulanır. 

E) Fizyolojik meme ödeminde uygulanır. 
 

5. Meme sondası ile sütün tamamen boĢaltılması için sondalama öncesi aĢağıdaki 

hormonlardan hangisi damar içi yolla uygulanmalıdır? 

A) Adrenalin 

B) Noradrenalin 

C) Östrojen 

D) Oksitosin 

E) Tiroksin 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Punksiyonun tanımını öğrendiniz mi?   

2. Punksiyon yapmayı gerektiren durumları biliyor musunuz?   

3. Punksiyonda kullanılan araç gereçleri sıralayabilir misiniz?   

4. Punksiyon yöntemlerini açıklayabilir misiniz?   

5. Sivri bisturi ile punksiyon yapabiliyor musunuz?   

6. Bisturi ve oluklu sondayla ile punksiyon yapabiliyor musunuz?   

7. Trokar ile punksiyon yapabiliyor musunuz?   

8. Ġğne ile punksiyon yapabiliyor musunuz?   

9. Eklem kapsulasına punksiyon yapabiliyor musunuz?   

10. Ġdrar sondası uygulanmasını gerektiren durumları öğrendiniz mi?   

11. Normal olarak idrarını yapabilen hayvanlardan uyararak veya 

kendiliğinden idrar yaparken idrar alabiliyor musunuz?  

  

12. Küçük hayvanlardan sistosentezle idrar alma tekniğini öğrendiniz 

mi? 

  

13. Hayvan türlerine ve cinsiyetlerine göre idrar sondası çeĢitlerini 

öğrendiniz mi? 

  

14. Boğa ve koçlara idrar sondası uygulayabiliyor musunuz?   

15. Aygırlara ve erkek köpeklere idrar sondası uygulayabiliyor 

musunuz? 

  

16. DiĢi hayvanlara idrar sondası uygulayabiliyor musunuz?   

17. Mideye sonda uygulanması gerektiren durumları öğrendiniz mi?   

18. Mideye uygulanan sonda çeĢitlerini öğrendiniz mi?   

19. Mide sondasını burun özefagus yoluyla uygulayabiliyor 

musunuz? 

  

20. Mide sondasını ağızdan uygulayabiliyor musunuz?   

21. Ġçerik sondası uygulanan hayvandan rumen sıvısı alabiliyor 

musunuz? 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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22. Meme sondası uygulanmasını gerektiren durumları sıralayabilir 

misiniz? 

  

23. Meme sondası çeĢitlerini ve özelliklerini açıklayabilir misiniz?   

24. Meme sondası uygulama tekniğini öğrendiniz mi?   

25. Meme sondası uygulayabiliyor musunuz?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 B 

3 E 

4 C 

5 C 

6 A 

7 D 

8 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 E 

3 D 

4 C 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 B 

3 C 

4 D 

5 A 

6 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 B 

4 E 

5 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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