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MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN
ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Öğrencilere her türlü yara bakımını, komplikasyon oluĢmasına
engel olacak ve en kısa sürede iyileĢmesini sağlayabilecek
Ģekilde pansuman yapabilme ve gerekli durumlarda hidroterapi
uygulayabilme bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
1. Mikrop öldürücü solüsyonlarla yaranın fiziksel temizliğini
yapabilmeyi kazandırmaktır.
2. Hijyen kurallarına uygun olarak yaraya pansuman
yapabilmeyi kazandırmaktır.
3. Uygun su sıcaklığını seçerek hidroterapi yöntemlerini
uygulamayı kazandırmaktır.
Ortam: Laboratuvar klinik ortamı, hayvan hastahanesi
Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, yazıcı, kuru hava
sterilizatörü, sodyum karbonat, otoklav, saat, saf su, otoklav
sepeti, sterilizasyon etüvü, alkol, pamuk, buzdolabı, steril
materyaller, malzeme dolabı, UV lambalı sterilizatör, steril
malzeme pensi, gazlı bez, steril paket, huni, kova, fırça,
süpürge, sünger, mekanik ovucu, temizlik bezi, beĢ parmak
eldiven, dezenfektan madde, maske, önlük, gözlük, temiz su,
sabun, deterjan

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru
ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modülde; cerrahinin temel konularından birisi olan tarihi insanlık tarihi kadar eski
olan yaranın bakımı ve pansumanı hakkında temel bilgileri öğreneceksiniz.
Evcil hayvanların hangi çeĢidinde olursa olsun, "Yaralanmalar" oldukça sık
karĢılaĢılan sağlık problemlerinden biridir. Bu nedenle yara sağaltımı her geçen gün
güncelliğini korumaktadır. Yara sağaltımında kalıplaĢmıĢ bir teknik yoktur. Bugün
sağaltımda amaç iyileĢrneyi olumsuz yönde etkileyen faktörleri ortadan kaldırmak ve en
elveriĢli ortamı sağlamaktır.
Bu modülü tamamladığınızda; yara çeĢitleri, yaranın fiziksel temizliği, bakımı,
pansumanı hakkında bilmeniz gereken önemli noktaları öğrenmiĢ olacaksınız. Ayrıca
hidroterapi uygulamalarında genel bilgi ve becerilere de sahip olacaksınız. Yetenek ve
tecrübelerinizi geliĢtirerek bu alanda donanımlı ve baĢarılı bireyler olmanızı dilerim.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Gerekli ortam ve donanım sağlandığında yaranın fiziksel temizliğini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Hayvanlara ilk yardım uygulamalarında yara tedavisinin önemini araĢtırınız.
AraĢtırma sonuçlarınızı sınıftaki arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. YARA BAKIMI
YumuĢak dokuları oluĢturan öğelerin kesici, yaralayıcı veya buna benzer araç ve
gereçlerle birbirinden ayrılması olgusuna yara denir. Daha açık ve özlü bir tanımlamayla
yumuĢak doku bütünlüğünün bozulması olayıdır.

1.1. Yara ÇeĢitleri
Yara keskin bir araçla yumuĢak dokular üzerinde üç ayrı etkiyle; basınç, sürtme ve
batırma iĢlemi ile oluĢur. Evcil hayvanlarda yaralanmalara neden olan araçlar bıçak, teneke,
balta, jilet gibi kesici ve batıcı cisimler olabildiği gibi çifte atma, keskin nal uçlarının ve
trafik araçlarının çarpmaları sonucu da yaralanmalar oluĢabilir.


Yaralar genel bir bölümlendirme ile altı ana grupta toplanmaktadır:

Kesik yaraları,

Sivri cisim yaraları,

AteĢli silah yaraları,

Zehirli yaralar,

Ezik yaraları,

Enfekte yaralar Ģeklinde sayabiliriz.

Yara iyileĢmesinde amaç bozulan bütünlüğün tekrar sağlanmasıdır. Hücrelerin
hareketi ile yara kenarları arasında bir köprü kurulur. Hücre kayıplarına, hücre çoğalması ile
cevap verilir. Bu hücreler olgunlaĢır, böylece doku fonksiyonu tekrar baĢlayabilir. Genelde
antiseptik kullanmaktan kaçınmalı, zorunlu durumlarda ise düĢük yoğunluklarda
kullanılmalıdır.
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1.1.1. Kesik Yaraları
Kesici aletlerle (ustura, jilet, bıçak, cam gibi yalnız kesici vasfı olan aletlerle) ve
keskin kenarı bulunan her türlü aletle açılan yaralara “kesik yaralar” denir. Kesici aletler
yalnız yumuĢak dokuları keser, kemik zarını ayırır, kemiklere çentik yapabilir.

Resim 1.1: GeniĢ alana yayılmıĢ kesik yaraları

ġüphe yok ki aletin büyüklüğüne ve üzerine tatbik edilen kuvvete göre değiĢik
büyüklük ve derinliklerde olabilirler.

Resim 1.2: Köpekte kesik yarası ve Ģematize edilmiĢ Ģekli

Kan damarları kesildiği için Ģiddetle kanarlar. Damarların etrafında ezik ve
yırtılma yaralarında olduğu gibi doku parçaları bulunmadığı için bu kanama ani ve sürekli
olur. Dokunun gerginliği dolayısı ile kesik olan yüzey açılacağı için geniĢ bir satıh
gösterirler.
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Resim 1.3: Atta kesik yarası ve tedavi sonrası

Ġlk yapılacak iĢ yara kenarlarını uç uca getirecek Ģekilde parmakla bastırmaktır. Sonra
oksijenli su ile yıkadıktan sonra sülfamit tozu dökülür yara kenarları da aĢacak Ģekilde gazlı
bezle kapatılır ve üzerine pamuk koyarak sıkıca sarılır. Oksijenli su ile yıkama esnasında bir
miktar kanamasında mahzur yoktur. Sargıyı sararken uçların yaklaĢmasına dikkat etmelidir.
Yara bir santimden uzun ve derinse yerine göre dikilmesi icap edeceğinden veteriner hekime
gitme zorunluluğu vardır.

1.1.2. Sivri Cisim Yaraları
Sivri ve batıcı cisimler tarafından oluĢturulan yaralardır. Genellikle değiĢik boydaki
iğneler, kama, çivi, süngü, odun kamaları, ot baĢakçıkları ve benzeri araçlarla oluĢur. Bunlar
deri ve deri altındaki doku ve organlar olmak üzere değiĢik yerlerde yaralanma ve
yıkımlanmalara neden olurlar. Tüm hayvanlarda özellikle at, sığır, köpek ve kedilerde
görülebilir.

Resim 1.4: Atın alnına saplanan odun parçası ve çıkartıldıktan sonraki yara yeri








Deri üzerinde değiĢik çapta delik/delikler halinde görülür.
Derinlikleri yaralayan cismin boyuna ve etkinin Ģiddetine bağlıdır.
Yara çevresi oval, yuvarlak, düzgün veya girintilidir.
Yaralayan cismin çapına göre ağrı ve kanama farklı olur.
Sivri cisimler; felç, iç kanama ve organ yaralanmalarına neden olabilirler.
Sivri cisim yaralarında çoğunlukla enfeksiyon oluĢur.

5

Resim 1.5: Tek ve çift tırnaklı hayvanların ayağına batan çivi ve Ģematize Ģekli

Sivri cisim yaralarının en önemli komplikasyonları; apse, flegmon, tetanoz, travmatik
artritis, septisemi, cisimlerin kırılması ve kırılan cismin parçasının/parçalarının dokular
arasında kalması sonucu oluĢan fistüldür.

Resim 1.6: ÇeĢitli sivri cisim yaraları

Bazen küçük ve temiz olan sivri cisim yaraları kendiliğinden iyileĢir. Bu yaralar
enfeksiyondan dolayı olduğu için yara ağzı geniĢletilir, antiseptikle yıkanır; içeriye
antiseptikli veya antibiyotikli bir dren veya emici fitil yerleĢtirilir. Yara derinliklerinde
yabancı cisimlerin olup olmadığı sonda veya röntgen muayenesi ile araĢtırılmalı. Varsa
kuralına uygun Ģekilde çıkartılır. Sivri cisim yaraları, organ yaralanmaları yönünden de
özenle muayene edilerek varsa uygun operatif sağaltımları yapılır.
Komplike olanlar enfeksiyonun niteliğine göre uygun Ģekilde sağaltılırlar. Profilaktik
sağaltım olarak Tetanos serumu yapılır.
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1.1.3. AteĢli Silah Yaraları
Tabanca ve tüfekle atılan kurĢun, saçma gibi cisimlerin açtığı yaralara “ateĢli silah
yaraları” denir. AteĢli silahların türüne göre vücutta değiĢik vasıfta yaralar açılır. SavaĢ
zamanlarında önemli bir yere tutan ateĢli silah yaraları, barıĢ yıllarında en çok av
köpeklerinde kaza sonucu veya sadizm amacıyla vurulan hayvanlarda özellikle kuĢlarda
tabanca, tüfek mermileri ile saçma yaraları önemli yer tutar.

Resim 1.7: KurĢun yaraları

AteĢli silah türüne bağlı olarak değiĢik nitelikte yaralar ortaya çıkar. Bunlar ezik,
yırtık veya karıĢık yaralardır. Çoğu kez beden boĢluklarında organların parçalanmasıyla ilgili
olarak iç kanamalara ve sepsislere neden oldukları gibi ekstremitelere isabet ettiklerinde
kemik kırıklarını da oluĢturabilirler. Silah mermileri dokularda düz bir oluk açtığı gibi çıkıĢ
yerinde doku kaybına neden olurlar. Kanama genellikle damarların yıkımlanmasına bağlı
olarak Ģekillenir. Kemik kırıkları ile komplike olanlarda ağrı fazladır. Deri altı bağdokusu ve
kas arasında kalan mermiler bazen yer değiĢtirdikleri gibi çoğunlukla belirli bir süreden
sonra ankiste olurlar.

Resim 1.8: Saçma ve kurĢun yarasına bağlı kırık
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Bu tür yaralarda daha çok anamnezden yararlanılsa de semptomlara dayanılarak tanı
kolayca konur. Özellikle kurĢun mermilerinde, giriĢ deliğinin karĢıtı olan çıkıĢ deliğinde
doku kaybı fazla olan bir yara Ģekillenir. ÇıkıĢ deliği, giriĢ deliğinden daha geniĢtir. Saçma
yaralarında ise genellikle çok sayıda küçük yaralar dikkati çeker.
Dokular arasında kalan mermilerin tanısında radyolojik muayenelerden yararlanıldığı
gibi sondayla da mermi yerinin saptanması olasıdır.

1.1.4. Zehirli Yaralar
Yaralanma ile birlikte dokulara yaĢam için tehlike doğuracak toksik bir maddenin
karıĢmasıyla oluĢan lezyonlara zehirli yaralar denir.
Çoğunlukla bu tür yaralanmalarda hayvansal zehirler (yılan, arı) söz konusu olmakla
beraber bazen de civa ve arsenik gibi madensel karakterde olan zehirlerin de yaralanmalarla
birlikte olması önem kazanır.
Bu tür yaralarda yaranın derinliğinin, yaranın bulunduğu organın, zehir Ģiddetinin ve
absorbe olabilme niteliğinin önemi vardır.
Veteriner sağlıkta Ģirurji yönünden hayvanlarda özellikle yılan ısırması sığırlarda civa
ve kurĢun zehirlenmelerinin özel bir değeri vardır.


Yılan Sokması: Evcil hayvanlarda yılan sokmaları ile ilgili olarak oluĢan yara
ve zehirlenmelere oldukça sık rastlanır. Ülkemizde özellikle viperide (engerek
yılanı) familyasına ait 9 yılan türü saptanmıĢtır. Yılan sırmaları genellikle
hayvanlarda memeler ve ekstremiteler bölgesinde olmaktadır. Olgulara daha
çok ilkbahar ve yaz aylarında rastlanır. Isırılan yerde gözle görülebilen iki nokta
halinde aralarında ortalama 1 cm aralık olan diĢ izinin yanı sıra kanama, ağrı ve
giderek artan bir ĢiĢkinlik gözlenir.

Resim 1.9: Köpekte yılan ısırığı ve diĢ izleri

Sokulan yer hareket ettirilmeden yıkanır. Isırılan yerin birkaç cm yukarısına boğucu
sargı uygulanır. Isırık yeri 0.5 cm kesilerek ve elle sıvazlanarak zehrin kısmen çıkması
sağlanır. Yaranın emilmesi etkili değildir ve zararlı olabileceği için uygulanmamalıdır. Isırık
yerine buz uygulanabilir. Genel sağaltım için veteriner hekime baĢvurulmalıdır.

8



Arı Sokması: Birden fazla arının sokmasıyla oluĢan ve toksik belirtilerle
komplike olan travmatik bozukluklara arı sokması denir.

Özellikle köpeklerde sık karĢılaĢılan arı zehirlenmelerinde arının türü, sayısı, köpeğin
bireysel duyarlılığı ve ısırılan bölge önemli faktörlerdir. Yaban arıları, bal arıları veya eĢek
arıları tarafından sokulma nedeniyle zehirlenme oluĢabilir. Yapılan araĢtırmalar arı zehirinin
asit ve alkali nitelikte farklı iki bezin salgısının karıĢımından oluĢtuğunu ve bu nedenle iki
farklı etki oluĢturduğunu göstermektedir. Arının iğnesini sokması ile birlikte zehir deri yolu
ile vücuda girer ve öncelikle bölgesel daha sonrada genel etki yaparak zehirlenmeye neden
olabilir. Lokal etki özellikle sokulan bölge yönünden önem taĢımaktadır. Ağız içi veya boğaz
bölgesinden sokmalarda bölgede oluĢan ĢiĢkinliğe bağlı olarak Ģekillenen solunum güçlüğü
nedeniyle ölüm görülebilir. Oysa farklı bir bölgede oluĢan lokal bir ĢiĢkinlik fazla bir önem
taĢımayabilir. Ayrıca göz çevresinde oluĢan ĢiĢkinlikler körlüğe ve bel bölgesinde oluĢan
ĢiĢkinlikler sinirlere baskı yaparak felçlere neden olabileceğinden önemlidir. Birden fazla
sayıda arı sokması halinde yoğun zehir alımı sonucunda kısa sürede zehirin damarlara
sızması ile genel etki baĢlayabilir ve zehirlenme belirtileri görülebilir. Ancak arının
salgısında bulunan proteine karĢı bünyesel duyarlılığı olan köpeklerde tek bir arı sokması
dahi öldürücü olabilir.
Aniden acı bir çığlık atılması, huzursuzca koĢuĢturmaya baĢlaması, sokulan bölgeyi
yalamak istemesi belirgin klinik bulgulardır. Sokulan bölgede kızarıklık ve ĢiĢkinlik
gözlenebilir. Bölgede kaĢıntı belirgindir. Zamanla ĢiĢkinlik ödemli bir hal alabilir. Ancak
arının yutulması sırasında ağız içinde oluĢan sokma olaylarında belirgin bulgu boğazına bir
Ģey takılmıĢçasına çıkarma çabaları ve ilerleyen bir solunum güçlüğüdür. Yoğun arı
saldırısının söz konusu olduğu durumlarda tüm vücutta yaygın bir kızarıklık, ĢiĢkinlik,
solunum güçlüğü, nabız sayısında ve solunum sayısında artıĢ, titremeler, kusma, kramplar ve
kısa sürede geliĢen bir koma hali görülebilir.

Resim 1.10: Arı sokması sonucu deride oluĢan alerjik reaksiyonlar

Özellikle yutma sırasında oluĢan ve fazla sayıda arı saldırısının söz konusu olduğu
durumlarda hayati tehlike yaratabilen arı sokmalarında erken müdahale yapılması önem
taĢımaktadır. Öncelikle zehirin genel etkisine karĢı antihistaminikler ve dolaĢımı uyaran
ilaçlar yanında, solunumun rahatlatılması önemlidir.
Kedilerde nadir görülen arı zehirlenmelerinde arının türü, sayısı, kedinin bireysel
duyarlılığı ve ısırılan bölge önemli faktörlerdir. Kedilerde yaban arıları, bal arıları veya eĢek
arıları tarafından sokulma nedeniyle zehirlenme oluĢabilir. Özellikle kedilerin sinek avlama
merakı sonucu ağız içinde oluĢan vakalar daha fazladır.
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Resim 1.11: Kedide arı sokması ve arının iğnesi

Ġğnenin girdiği yerde kızarıklık, ağrı, kaĢıntı, ĢiĢme olabilir. Ġğne hala ciltte ise
pensler aracılığıyla düzgünce çıkarılır. Ġğne yerine buz koyarak soğutma yapılır. Lokal
olarak amonyaklı su, petrol ve korticosteroid’li pomatlarla ovuĢturulur.


Akrep Sokması: Akrep sokmasında yara yerinde ağrı ve uyuĢukluk olur.
Solunum bozulabilir. Sokulan bölge yıkanır, buzla soğutulur, sokulan kol veya
bacakla vücut arasına boğucu sargı uygulanır.

1.1.5. Ezik Yaralar
Travmaya neden olan aracın dokuyu belirli bir basınç altında ezerek bütünlüğünü
bozması veya öğelerine ayırması olgusuna ezik yarası denir.
DeğiĢik ağırlıklarda küt nitelikteki cisimler, çifte darbeleri, boynuzla vurmalar, trafik
araçları, sadizm amacıyla vurulan küt sopalar, tökezleyerek düĢmeler veya operasyon
amacıyla kusurlu yatırmalar, ezik yaralarının nedenlerini oluĢtururlar.

Resim 1.12: Köpeğin yüzünde ezik yarası

10

Ġlk bakıĢta etkiyen nedene ve bunun Ģiddetine göre değiĢik görünüĢte lezyonlar
saptanır. Bundan dolayı deri altındaki damarlar da parçalanmıĢtır ve yara teĢekkül etmiĢtir.
Kanama dıĢarı olduğu kadar doku içine de olur. Yaranın Ģekli pek intizamsızdır. Ġçeri doğru
olan kanamalar dolayısı ile etrafı da koyu renktedir. Yıkım görülmeyen dokularda özellikle
açık renkli hayvanlarda, deride morarma ve siyanozik renk değiĢiklikleri saptanır.
Kanamanın miktarı bu iki istikametli kanama dolayısı ile tayin edilemez. Bazen endiĢe verici
miktarlarda olabilir. Bir komplikasyon olarak bu tür yaralarda gazlı gangren ve tetanos
olasılığı kuvvetlidir.
Ezik yaralarında genellikle açık yara sağaltımı uygulanır. Yaranın gerekli temizliğinin
ardından mortifiye olmuĢ dokular uzaklaĢtırılır. Ekstremitelerde oluĢan bu tür yaralarda
antiseptik sıcak yaĢ kompreslerle, banyolardan yararlanılır. Özellikle sıcak banyo ve duĢlar
yarar sağlar.

1.1.6. Enfekte (BulaĢık) Yaralar
Evcil hayvanlarda baĢta kuduz, tetanos, antraks, ruam, tüberküloz, gazlı gangren
etkenleri ile enfekte olan yaralar hayvanların kısa bir süre içinde ölümlerine neden
olabilirler.
Bu tür yaralarda yaraların geniĢliği derinliği ve doku kaybının önemi yanında;
enfeksiyonun türü ile mikrop virulansının etkisi daha büyüktür. Bunlara ait belirtiler
çoğunlukla aradan geçen belli bir süreden sonra ortaya çıkar, bazı olgularda yaranın
iyileĢmesi bile söz konusu olabilir.
Enfekte yaraların sağaltımında özellikle zehirli yaralarda izlenecek yol seçenek olarak
kabul edilir. Mikrop ve toksinlerin organizmaya yayılmalarını engellemeye çalıĢmak en
önemli iĢlemlerden biri olmalıdır. Öncelikle yara, bolca steril sularla ve kuvvetli antiseptik
solüsyonlarla temizlenerek varsa irin uzaklaĢtırılır aynı zamanda yaradaki ölü dokular atılır.
Bundan sonra, sülfonamid ve antibiyotik içeren ilaçlar tek veya kombine olarak uygulanır.
Sağıltım esnasında mutlaka eldiven ve maske takılarak gerekli iĢ güvenliği alınmalıdır.

1.2. Yaraların ĠyileĢmesi
Basit bir yaranın düzelmesi sırasında önce küçük damarlar geniĢler; kapiller damar
duvarının geçirgenliği artar ve serum, akyuvarlar yaralı sahaya geçer. Yara kenarında
teĢekkül eden fibrin ağı sadece o bölgeyi örtmekle kalmaz aynı zamanda açılmıĢ olan küçük
kan damarlarını da tıkar. Böylece kanamanın durmasına da yardım eder. Fibrinin büzülme
kabiliyeti ve kuvveti yara kanarlarını birbirine yaklaĢtırır. Zamanla yara kenarlarında
bulunan bağ dokusunun hücreleri çoğalırlar ve fibrin ağının üzerine yerleĢirler. Enzim
faaliyetiyle fibrin kollejene döner ve nedbe dokusu teĢekkül ederek yara kapanır.
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Tablo 1.1: Yara iyileĢmesi

Cerrahide ameliyat kesisi ile meydana gelmiĢ olan yara, tekrar dikilerek, yara kenarları
karĢı karĢıya getirilir. Böyle yaralarda dikiĢler yedinci günde alınır. Bazı yaralarda yara
kenarları herhangi bir sebeple ayrı kalabilir. Bunlarda yara dibinde tamirat baĢlar, doku
teĢekkül ederek yara kenarları büzülür. Böylece yara dokusu yarayı kapatır. Bu yaralar çok
kirlidir. Cerrahi kliniklerine çoğu zaman geç ulaĢırlar. Doku harap olmuĢtur. Ġçinde yabancı
cisimler vardır. Bazen ilk yardım yerinde çok sıkı sarılmıĢ ve dolaĢımı bozulmuĢ olarak
cerrahi kliniğine ulaĢmıĢ olur. Vitamin azlığı, vücutta çok su kaybı, açlık, karaciğer sirozu,
kanda fibrinojen ve albümin azlığı ve ur, yaranın iyileĢmesinde gecikmeye sebep olur.
Yara, yumuĢak dokuların normal anatomik yapı ve fonksiyonun bozulmasıdır. Yara
iyileĢmesi travma ile baĢlayan ve yeni doku oluĢumu ile sonuçlanan hücresel ve
biyokimyasal olaylar sürecidir. Operatif veya travmatik olarak dokunun hasar görmesini
takiben, her organizmanın öncelikli görevi; kanamayı durdurma, enfeksiyonu önleme,
bozulan anatomik bütünlük ile fonksiyonel yapıyı onarmaktır.
Yara iyileĢmesinin evreleri kemiriciler, tavĢanlar, koyunlar ve diğer tüm memelilerde
benzerdir. Bununla birlikte yaranın özelliği ve çevresel faktörler yaranın iyileĢmesini etkiler.
Enfeksiyon; yara bölgesinde inflamasyon ürünü olan cerahatin birikmesi, geniĢ
yumuĢak doku yaralanmalarında cerrahi tedavinin geciktirilmesi, yarada yabancı cisim
varlığı, antibiyotik veya Ģimiyoterapötik uygulamanın ihmal edilmesi gibi unsurlar
inflamasyon fazının çok uzun sürmesine ve iyileĢme iĢlevinin ertelenmesine neden olurlar.
Bu nedenle, iyileĢmenin ilk Ģartı yarada enfeksiyon yapabilecek bütün unsurların ortadan
kaldırılması, yeterli drenaj sağlanması, cerrahi imkânların kullanılması ve uygun
antibiyotiklerin verilmesi olmaktadır.
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Kan dolaĢımı; yaranın iyileĢmesi o bölgedeki kan dolaĢımının tam olmasına bağlıdır.
Bu nedenle yara kenarlarının gergin olarak kapatılması, bölgeyi besleyen ana arterin
bağlanması gibi dolaĢımı kısıtlayan bütün unsurların dikkatle ortadan kaldırılması gerekir.
Kan hacmi eksik olan, eritrositleri yetersiz olan ve kan proteinleri azalmıĢ bulunan
hastalarda da iyileĢme iĢlevi çok yavaĢ seyreder.
Tabakalar halinde dikilme; yara kapatılırken kenarlarının tabakalar halinde ve aynı
tür iki dokunun karĢılaĢtırılıp gergin olmaksızın ince dikiĢ materyali ile dikilmesi gerekir.
DeğiĢik türde dokular birbiri ile karĢılaĢtırılıp dikilirse ölü boĢluklar oluĢabilir; iyileĢme
iĢlevi yavaĢlar, kollajen sentezi kısıtlanır, yaranın gerilmeye dayanıklığı azalır ve beklenen
iyileĢme gerçekleĢemez.
Beslenme durumu; ileri derecede beslenme bozukluğu olanlarda kısa sürede çok kilo
kaybetmiĢ hastalarda, avitaminoz geliĢenlerde yara iyileĢme iĢlevi çok yavaĢlar. Keza C
vitamini eksikliği de iyileĢmeyi geciktirir. Hastalarda bu eksikliklerin mutlaka yerine
konması ve beslenme durumunun düzeltilmesi gerekir.
Kortikosteroid alımı; bu ilaç günümüzde birçok hastalığın tedavisinde
kullanılmaktadır. Kortikosteroidler yarada inflamasyon fazının uzamasına ve kollajen
sentezinin durmasına sebep olurlar. Bu nedenle yara iyileĢmesi esnasında kortikosteroid
alımının durdurulması gerekir.
Yara iyileĢmesi, yaranın Ģiddet ve durumuna bağlı olarak birincil ve ikincil olmak
üzere iki tipte olabilir. Birincil yara iyileĢmesi yara iyileĢmesinin optimum çeĢididir. Birincil
yara iyileĢmesinin meydana gelebilmesi için yaranın kenarları düzgün ve aynı hizada
bulunmalı, yara temiz ve iyi pansuman yapılmıĢ olmalıdır. Birincil yara iyileĢmesi, hissedilir
hiçbir yangı olmadan yaranın dört - altı günde süratli ve karmaĢıklaĢmamıĢ kapanmasıyla
sonuçlanır. Çok az kabuk bağlama meydana gelir ve yapı ile fonksiyon büyük oranda eski
haline döner.

Resim 1.13: Primer ve sekonder yara iyileĢmesi

Doku kaybı, hizası bozuk yara kenarları, enfeksiyon veya kan beslemesinde yetersizlik
varsa ikincil yara iyileĢmesi meydana gelir. Ġkincil yara iyileĢmesi bir haftadan uzun süren
ve genellikle iki - üç haftayı geçmeyen gecikmeli bir iyileĢme süreciyle tanınır.
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Ġkincil yara iyileĢmesi değiĢmez olarak fonksiyon görmeyen büyük bir kabuğun
teĢekkülüyle sonuçlanır.

1.2.1. Primer Yara iyileĢmesi
Yara kenarlarının bantla karĢılıklı getirildiği iltihapsız yara minimum doku kaybıyla
iyileĢir. Buna primer yara iyileĢmesi denir. Üç basamaktan oluĢur.


Erken dönem cevabı 2’ye ayrılır.


Kılcal damarların cevabı: Yaralanmada oluĢan kanamaya ilk cevap damar
büzüĢmesidir. 5-10 dk. sürer. Bu arada çalıĢan pıhtılaĢma mekanizması,
trombositler aracılığı ile pıhtı oluĢur. Meydana gelen damar büzüĢmesinin
ardından damarlarda geniĢleme meydana gelir ve kılcal damarların
geçirgenliği artar. Beyaz kürecikler yapıĢkan bir durum alır ve 30-60 dk.
içinde toplar damarların çeperi bu hücrelerle kaplanır. Kırmızı
küreciklerde rulo oluĢturarak cevaba katılırlar.

Resim 1.14: PıhtılaĢma ve savunma hücrelerinin yara yerine gelmesi



Hücresel cevap: Yaralanma meydana geldikten sonraki 4-5 günde
kollajen sentezleme baĢlar. Kollajen lifleri yara kenarlarını yapıĢtırma
görevini yapar. Yaranın yeni yapısını, dayanıklılığını sağlar. Kollajen
sentezinin artmaya baĢladığı 5. günde ise yara gerçek gerilim kuvvetinin
ancak %10'na sahip olur. Bu oran 6.haftada %60'a çıkar, maksimuma ise
ancak 6. ayda ulaĢır.
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Resim 1.15: Granülasyon dokusunun oluĢumu



Epitel yenilenmesi: Yaranın üstünden bir gün geçtikten sonra epitel
uzantıları ince hücreler Ģeklinde yaranın içine doğru ilerler. Bu hücreler
canlı ve ölü tabakayı birbirinden ayırarak yara üzerindeki kabuğu yukarı
ve dıĢa doğru iter.

Resim 1.16: Epitel dokunun yenilenmesi



Cilt altı dokuların yenilenmesi: ĠyileĢme dokusu granüler ve pembe
renklidir. Granüller yeni oluĢmuĢ kapiller damar oluĢumlarıdır ve çok
kolay kanarlar. Yeni damarların çeperleri içindeki sıvı ve kırmızı
küreciklerin damar dıĢına sızmasına izin veren bir yapıda olduğu için
yeni iyileĢme dokusu ĢiĢ (ödemli) yapıdadır. Kollajen, fibriller yapıda
olduğundan çekme kuvvetine direnç gösterir. Yara iyileĢmesinde önemli
olan kollajen tipleri Tip 1-2-3'tür.Bu kollajenler tüm vücut kollajeninin %
95'ni oluĢturur.
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1.2.2. Sekonder Yara iyileĢmesi
Sekonder yara iyileĢmesinde yara dikilmez ve açık bırakılır. Günlük pansumanlarla
yaranın kendi kendine kapanması sağlanır. Bazı enfekte yaralarda sekonder iyileĢme tercih
edilir.
Yara kenarları sütür veya striplerle bir araya getirilmemiĢ veya getirilemeyen doku
kaybıyla seyreden yaralanmalar, sekonder iyileĢirler. Bu iyileĢme primer yara iyileĢmesinden
daha yavaĢ seyreder. Doku kaybı olan yaralanmalarda daha fazla hücre ve doku ölümü
olacağından, daha Ģiddetli inflamasyon olacaktır. Yara; inflamasyonun Ģiddetli olması,
oluĢacak granülasyon dokusunun da büyük olması nedeniyle sonuçta büyük ve deformite
yaratan skar oluĢumu ile iyileĢecektir. Primer ve sekonder yara iyileĢmesi arasındaki en
büyük ve önemli fark yaranın kontraksiyonudur.

1.3.Yaranın Fiziksel Temizliği
Yaranın fiziksel temizliğini yapma, yaranın baĢlangıçta bol temiz su ve sabunla
yıkanarak temizlenmesi iltihap riskini önemli ölçüde azaltır. Daha sonra yaradaki nekrotik ve
ölü dokular ile yabancı cisimler yaradan uzaklaĢtırılmalıdır. Yara hafif bir antiseptik
maddeyle yıkanır. Eğer yara çok geniĢse bu yıkama biraz pamukla hafif bir silme Ģeklinde
yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak yaranın fiziksel temizliğini
yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereçler: Aneljezik, anestezik, antiseptik, serum
fizyolojik, oksijenli su, pamuk, steril gazlı bez, makas, sargı bezi pens, flaster, ağızlık,
eldiven, önlük.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Özellikle bulaĢık yaraları tedavide
oldukça titiz davanınız. ĠĢ güvenliğine
uyunuz.

 Önlüğünüzü ve eldiveninizi giyiniz.

 Hayvanın zabturaptını sağlayınız.

 Ağrılı veya huysuz hayvanlar üzerinde
yapılacak iĢlemlerde hayvanı analjezik
ve sedatif bir ilaçla sakinleĢtirip
gerekirse lokal anestezi uygulayınız.

 Yarayı bol serum fizyolojikle veya
oksijenli suyla yıkayarak yabancı
cisimleri uzaklaĢtırınız.

 Yarada kanama varsa öncelikle
hemostazı sağlayınız.

 Yara kenarlarını antiseptik bir solüsyonla
temizleyiniz.

 Yarayı hiçbir zaman gazlı bezden
tampon
yerine
pamuk
tampon
kullanarak silmemelidir.

 Yara civarındaki kıl ve tüyleri kesiniz.

 Yapılan iĢlemden sonra oluĢan atıkları
uygun Ģekilde bertaraf ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( ) Yara yumuĢak doku bütünlüğünün bozulması olayıdır.
( ) Yaralar genel bir bölümlendirme ile 2 ana grupta toplanır.
( ) Kesik yaralarda Ģiddetli kanama görülmez.
( ) Kedilerde yaban arıları, bal arıları veya eĢek arıları tarafından sokulma nedeniyle
zehirlenme oluĢabilir.
( ) Ezik yaralarında genellikle kapalı yara sağaltımı uygulanır.
( ) Yara iyileĢmesi travma ile baĢlayan ve yeni doku oluĢumu ile sonuçlanan hücresel
ve biyokimyasal olaylar sürecidir.
( ) Yaranın iyileĢmesi kan dolaĢımı faktörüne bağlı değildir.
( ) Ġkincil yara iyileĢmesi değiĢmez olarak fonksiyon görmeyen büyük bir kabuğun
teĢekkülüyle sonuçlanır.
( ) Damar büzüĢmesinin ardından kılcal damarların geçirgenliği azalır.
( ) Sekonder iyileĢmesinde yara dikilmez ve açık bırakılır.

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–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Gerekli ortam ve donanım sağlandığında, tekniğine uygun olarak pansuman
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Yara tedavisi ve operasyon sonrası bakımda pansumanın önemini araĢtırınız.
AraĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. PANSUMAN
BaĢarılı bir yara iyileĢmesi için iyi pansuman Ģarttır.

2.1. Pansumanın Tanımı
Operasyon ve travmaya bağlı yaraları veya hastalıklı bir bölgeyi her çeĢit dıĢ
etkenlerden ve mikropla bulaĢma sonucu iltihaplanmadan koruyan, yaradan gelen kan ve
cerahat gibi sıvıları emen, gerektiğinde yara üzerine ve etrafına basınç uygulanmasını
sağlayan ve bazı ilaçların yara üzerine uygulanmasını kolaylaĢtıran çeĢitli mikropsuz (steril)
materyallere pansuman materyali ve yapılan bu yara bakımına "pansuman" denir.
Ġdeal bir pansumanın özellikleri;













Yara iyileĢmesini hızlandırmalı,
Yaraya nemli ortam sağlamalı,
Yaranın kurumasına izin vermeksizin fazla eksüdat ve toksik maddeleri
ortamdan uzaklaĢtırmalı,
Kokuyu önlemeli,
Yara yüzeyinin sıcaklığını korumalı,
Havadan yara yüzeyine mikroorganizma geçiĢine izin vermemeli,
Oksijen değiĢimine izin vererek hücre göçüne ve bölünmesine yardımcı olmalı,
Hematom ya da hipertrofik skar oluĢumunu önlemeli,
Pansuman değiĢimi sırasında yaraya zarar vermemeli,
Yara kenarındaki ciltte travma ve doku hasarına neden olmamalı,
Ağrıyı azaltmalı,
Kolay bulunan, uygulanan ve pahalı olmayan bir ürün olmalıdır.
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Yara pansumanı hakkındaki fikirler son zamanlarda bir hayli değiĢmiĢtir. Eskiden
olduğu gibi hemen tentürdiyoda sarılmak artık tamamen terk edilmiĢtir. Büyük kanama
olmadıkça yara pansumanı ve gereken temizlikte özetle Ģu sırayı takip etmelidir:





Yara üzerine yavaĢ yavaĢ oksijenli su dökülür. Bu Ģekilde yıkama birkaç dakika
devam eder. Eğer yara çok geniĢse bu yıkama biraz pamukla hafif bir silme
Ģeklinde yapılır. Yaranın yıkanması bitirildikten ve içinin iyice yıkandığına
kanaat edildikten sonra biraz pamukla oksijenli su yardımıyla yaranın kenarları
temizlenir. Eğer kanama yoksa üzerine “sülfanamid tozu” dökülür.
Yara sıyrık Ģeklinde ise yukarıdaki pansuman yeter. Eğer yara derinde
kanıyorsa kenarlarına birbirine değmeyecek kadar büyükse yukarıdaki
pansumandan ayrı dikiĢ yapmak gerekebilir.
Yaraya tentürdiyot sürme usulü artık terk edilmiĢtir. Sadece yara kenarlarını
temizlemek(sonra alkolle silinmek Ģartı ile) yeterlidir.

Bunun için yaraya hemen tentürdiyot sürmeyiniz. Hiçbir faydası olmayacağı gibi
zararı da vardır. Yara içine girmesi muhtemel (tetanos vb.) mikroplar oksijensiz yaĢadıkları
ve oksijen temasında öldükleri için eğer yaraya tentürdiyot sürülürse üzeri kapanır ve
mikropların istediği oksijensiz ortam hazırlanmıĢ olur. Eğer oksijen sürülürse hemen ölürler.

Resim 2.1: Yara yerinin oksijenli su veya serum fizyolojikle yıkanması

Bazen tentürdiyot sürdükten baĢka tentürdiyotlu pamuğu yaraya sıkı sıkı saranlar
görülmektedir. Ġlaç dokuyu ateĢe değmiĢ gibi yakar. Yara iyileĢtiği halde bu yanık bir süre
devam eder.

2.2. Pansuman ÇeĢitleri
OluĢan yaranın hızlı ve doğru tedavisi için yaranın durumuna göre pansuman türü
seçilmelidir. Pansuman ürünü seçerken yaranın çeĢidinin yanında hasta sahibinin sosyoekonomik durumu da göz önünde bulundurulmalıdır.
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Pansumanlar genel olarak yara özelliği dikkate alınarak istenen amaca göre;

Koruyucu Pansuman,

Emici Pansuman,

Basınçlı Pansuman,
Pansuman materyalinin niteliğine göre;

Kuru Pansuman,

YaĢ Pansuman,
Yara yüzeyinin pansuman ile örtülüp örtülmediğine göre;

Açık Pansuman,

Kapalı Pansuman Ģeklinde çeĢitlendirilebilir.

2.2.1. Koruyucu Pansuman
Yarayı dıĢ ortamdan korumak için yapılır. Amaç yaranın ikinci defa kirlenmesini
önlemektir. Akıntısı olmayan ameliyat yaraları ile kabuklu kuru yaralar üzerine uygulanır.
Koruyucu pansuman uygulanırken yaranın üzerine ve çevresine antiseptik maddeler tatbik
edilir.

Resim 2.2: Koruyucu pansuman

Ġki gazlı bez arasına pamuk koyarak pansuman hazırlanır ve yaranın üzerine
yerleĢtirilerek sargı veya flasterlerle tutturulur. Yarada sekresyon ve kanama yoktur. Akıntısı
olmayan ameliyat yaraları ile kabuklu kuru yaralar üzerine uygulanır. Koruyucu pansumana
yara tamamen iyileĢinceye kadar devam edilir.

2.2.2. Emici Pansuman
Akıntısı olan ve derin yaralara uygulanan, emici katmanları olan pansumanlardır.
Yaradan gelen akıntının emilmesini sağlayan pansumandır. Bol antiseptik solüsyon ya da
sabunlu su ile yaranın içi ve etrafı yıkanır, temizlenerek uygulanır. Pansuman her gün
yapılır.
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Resim 2.3: Emici pansuman

Pansumanın her gün değiĢtirilmemesi durumunda yara çevresindeki tahriĢ ve
enfeksiyon artacağından özel dikkat gerektirir. Emici pansumanla birlikte bazen yerine fitil
ve drenler de konur.

Resim 2.4: Yara içine fitil konularak akıntının absorbsiyonu

2.2.3. Basınçlı Pansuman
Yaradan gelen kanamayı durdurmak, yara ve etrafındaki ĢiĢliği azaltmak, yara
tabakalarının birbiri üzerine iyice oturmasını sağlayarak daha çabuk iyi olmasını sağlamak
amacı ile uygulanan pansumandır. Bu pansumanlarda basınç her yere eĢit oranda
uygulanmalıdır. Özellikle extremitelerdeki yaralarda extramitenin distal ucundan baĢlayıp
yara bölgesinin yukarısına kadar eĢit basınç uygulanmalıdır. Bu basınç kan dolaĢımını
etkilemeyecek ve sinirlere aĢırı basınç yapmayacak derecede olmalıdır. Basıncın etkisiyle
basınç yarası (dekübitis) olasılığı fazla olan kemik çıkıntılarının bulunduğu bölgelere daha
fazla pamuk veya keçe parçası konmalıdır.
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2.2.4. Kuru Pansuman
Pansuman materyali yara üzerine kuru olarak uygulanır. Çoğu kez koruyucu
pansuman olarak kullanılır. Günümüzde en sık yapılan pansuman Ģeklidir.

Resim 2.5: Kuru pansuman ve tutturulması

2.2.5. YaĢ Pansuman
Bu pansuman özellikle iltihaplı yaralarda çok etkilidir. Bu tip pansumanlar yaraların
enfekte bölgeleri ve kan oturan yerleri üzerine (sıcak ya da soğuk, ilaçlı ya da ilaçsız) ısı
uygulanması ile yapılır. YaĢ pansuman ile yaradan akıntının emilmesi daha kolay olur.
Ayrıca yaĢ pansuman yara üzerinin kabuk olmasını önleyerek nemli ortamda yara
kenarlarındaki ve yara üzerindeki hücrelerin çoğalarak çabuk yara yüzeyini örtmesini sağlar.

Resim 2.6: Antibiyotiğin uygulandığı yaĢ pansuman
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2.3. Pansuman Materyalleri
Yara bakımında kullanılacak yüzlerce ürün piyasada yer almaktadır. Bir yara için
pansuman materyali seçerken ilk olarak yaranın ihtiyaçları değerlendirilmelidir ve en fazla
yararı sağlayacak ürün seçilmelidir.
Pansuman iĢleminde kullanılan değiĢik materyaller öncelikle steril edilebilme
özelliğinde olmalıdır. Bunun yanı sıra absorbsiyon (emme) özelliğini sağlayan kapilerite
(kılcallık), emilen sekresyonu tübüler aralıkları arcılığıyla yanlara yayabilme, yarayı
dıĢarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile mikroorganizmalara karĢı koruyabilme ayrıca ilaçla
birlikte uygulanabilme özelliğinde olmalıdır.

Resim 2.7: Temel pansuman materyalleri

En çok kullanılan pansuman meteryalleri Ģunlardır:


Gazlı bez ve çeĢitleri; emici özelliği olan pamuk ipliğinden seyrek olarak
dokunmuĢ bezdir. Paketler içinde sterilize edilmiĢ ve paketlenmiĢ olarak satılır.
Bunların antiseptik solüsyon ve hatta antibiyotik emdirilmiĢ çeĢitleri vardır.
Ġodoform veya bizmut ile hazırlanmıĢ olanları, yara ve abse boĢluklarını geçici
bir süre doldurmak amacıyla kullanılır. Sadece vazelin emdirilerek hazırlanmıĢ
olan vazelinli gazlı bezler, pansuman materyalinin yara yüzeyine yapıĢması
istenmeyen durumlarda kullanılır.



Her türlü flaster; (hipofiks, sanifiks ve hipoallerjik flasterler, IV katater
sabitleyici v.b); pansuman materyalini yara üzerinde tutmak için
kullanılmaktadır. Klinik uygulamalarda çok kullanılır.

Resim 2.8: Sitokinet
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Lastik bant; (elastik bandaj, stokinet); pamuk ipliğinden tüp Ģeklinde yapılmıĢ
ekstremitelerde sıklıkla alçı ve bandaj iĢleminde kullanıldığı gibi sargı materyali
olarakta kullanılır. Ancak nemi kolay emmesi ile bölgeyi fazla sıcak tutması
sonucu, nem ile deri irritasyonuna yol açması gibi bir sakıncası bulunmaktadır.

Resim 2.9: Lastik bant ve sitokinetin uygulandığı pansuman değiĢimi



Pet ve pedi; önceden hazırlanmıĢ iki yüzü gazlı bez ile sarılmıĢ arasında emme
özelliği olan pamuk içeren materyaldir. Bunların dıĢın gelen yüzüne
absorbsiyon özelliği olmayan pamuktan tabaka konmak suretiyle yara
akıntısının dıĢarı sızarak çevreyi kirletmesi önlenebilir.

Resim 2.10: Pet



Pamuk ve çeĢitleri; emici özelliğine göre ikiye ayrılır. Atel ve alçı iĢleminde
kullanılan yağı ve mumu alınmamıĢ pamuk ile emme özelliği olan yaĢ
pansuman uygulamasında, yaraların yıkanıp temizlenmesinde ve yara
sekresyonunu emme iĢleminde kullanılan hidrofil pamuktur.

Resim 2.11: ÇeĢitli boy ve ebatta sargı bezleri
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Sargı bezi ve çeĢitleri; kullanıĢ amacına göre sık ve seyrek dokunmuĢ olabilir.
Çoğunlukla yara pansumanlarında seyrek dokunmuĢ olanlar kullanılır. DeğiĢik
enlilikte silindirik Ģekilde sarılmıĢ ve paketlenmiĢ olarak satılmaktadır.

2.4. Pansuman Tespit Araçları
Yaranın, üzerini örten steril gaz ve kompreslerle daima temas halinde bulunması
Ģarttır. Pansumanın kaymaması, sürtünmesiyle yaranın irrite edilmemesi ve üzerinin açılıp
kirlenmemesi için pansumanın sabit olması gerekir.
Pansumanın büyüklüğü yara ile orantılı olmalıdır. Solunum, kan dolaĢımı, sindirim,
çiğneme gibi esas fonksiyonları mümkün olduğu kadar serbest bırakmalıdır. Pansuman
materyalinin yerinde tutturulması için hayvanların büyüklükleri ve pansuman konacak
bölgenin özelliğine göre değiĢik yöntemler uygulanır.

Resim 2.12: BaĢ ve karın bölgesindeki pansumanları tespit etmek için üretilmiĢ özel tespit
araçları

Genellikle hareketli olan eklem bölgeleri, baĢ, sırt, göğüs ve karın üzerindeki yaraların
pansumanı için hayvanın büyüklüğüne göre hazırlanmıĢ bandeletlerden yararlanılır. Bu
araçlar kullanımı kolay, oldukça pratik ve tespitte etkilidir.

Resim 2.13: Sırt ve göğüs pansumanını tespit aracı
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Pansumanları yerinde koruyabilmek, herhangi bir bölgeye basınç yapmak ya da
organları belirli bir biçimde tutmak için kullanılan araçlar;

Resim 2.14: ÇeĢitli flasterler

Flaster; koruyucu pansumanları tesbit için kullanılır. Vücudun kılsız bölgelerinde
kuvvetli tutucu güce sahiptirler. Hayvanların kıllı kısımlarındaki pansumanların flasterlerle
tutturulmasında uzun kılların kesilmesi gerekir. Islak deri üzerine flaster yapıĢmaz. Flasterin
yapıĢkan yüzüne bir kaç damla alkol ve eter damlatmak suretiyle yapıĢkan madde eritilerek
deriden kolayca kaldırılır.

Resim 2.15: Üçgen sargı bezi ve pansumanın tutturulması

Sargı; emici, yaĢ ve basınçlı pansumanlar, sargı ve bandajlarla tutturulur. Bunlar
çeĢitli uzunlukta ve Ģekilde yapılır. Silindir sargılar, üçgen sargılar ve özel sargılar (
bandaletli sargılar, fıtık bağları, korseler, T sargılar, simit sargılar vb.) Ģeklinde kullanılır.
Veteriner sağlıkta en çok kullanılan özel sargılar bandaletli sargılardır. Ayrıca 10 cm
geniĢliğinde ve 5 metre uzunluğunda olan sargılarda çok kullanılır. Küçük hayvanlar için 5
cm geniĢliğindekiler yeterlidir.

2.5. Küçük Hayvanlarda Pansuman Uygulamak
Özellikle karnivorlardan kedi ve köpeklerde boyun gövde ve ekstremitelere konan
pansumanların tutturulması için sargı bezinden yaralanılır. Bacaklarda sargının ayakucundan
baĢlayarak ilgili bölgenin üst tarafına kadar sürdürülmesi ve bu sargının altına pamuk
tabakası koymak gerekir. Aksi halde sadece pansuman üzerine uygulanan sargı iĢlemi kan
dolaĢımını etkileyerek distal tarafta ödem ve giderek gangren oluĢmasını doğurabilir.
Günümüzde pansumanı tutturmak amaçlı oldukça pratik, kullanımı kolay, cırt cırtlı aparatlar
üretilmiĢtir.
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Resim 2.16: Köpekler için üretilmiĢ özel pansuman tesbit bandeletleri

BaĢ üzerindeki pansumanın tutturulması için genellikle atta olduğu gibi özel bandeletli
araçlardan yaralanılır. Ayrıca gövde üzerindeki bir yaranın pansumanını tutturmak amacıyla
sadece iki ön bacağın geçeceği ve göğüs ile karın bölgesini saran bandeletlerden
yaralanıldığı gibi dört bacağı da geçerek bütün vücudu saran ve bağcıkları hayvanın sırt
tarafında düğümlenen bandeletli bezlerden yararlanabilir.

Resim 2.17: Köpeklerde sadece iki ön bacağın geçeceği ve göğüs ile karın bölgesini saran
bandeletli sargının uygulanıĢı

2.6. Pansumanların Korunması
Bu amaçla büyük hayvanların pansuman uygulanan tarafları duvara gelmeyecek
Ģekilde bir boksa bağlanır. Gerektiğinde ağzı ile pansuman zarar vermesin diye yularından
kısa olarak bağlanır veya boyun hareketini kısıtlamak amacıyla boyuna değnekli gerdanlık
takılır.

Resim 2.18: Köpek ve kedide farklı malzemeden yapılmıĢ yakalıklar
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Kedi ve köpeklerde ise pansumanı korumak için boyuna deriden, kartondan veya
plastikten yapılmıĢ geniĢ bir yakalık takılır. Elizabeth yakalığı adı verilen konik Ģekilde
hazırlanmıĢ bir plastik veya karton da boyuna geçirilebilir. Bunlar hayvanın ağzı ile
vücudunun herhangi bir yerindeki pansumanı diĢlemesini önler.

2.7. Pansuman DeğiĢtirilmesi
Operasyondan sonra dikiĢli bir yarada pansuman değiĢtirilmesi özel endikasyon
olmadıkça (supurasyon, hematom) dikiĢlerin alındığı gün yapılır. Drenaj yapılmıĢ ve suppure
yaralarda pansumanı her gün değiĢtirmek gerekir.

Resim 2.19: Pansumanın değiĢtirilmesi

Pansumanın kirlenmesi, ıslanması; kapatma özelliğini kaybetmesi; kanama olması
durumlarında pansuman değiĢtirilmelidir.

2.8. Pansuman ĠĢleminde Kullanılan Ġlaçlar
Yara kapalı ise tentürdiyot veya mersol kullanılarak temizlenir. Makat ve üreme
organları çevresindeki yaralarla açık yaralarda, kendilerinin de tahriĢ edici etkileri sebebiyle
kullanılmazlar.
Açık yaralarda, ölü dokular temizlendikten sonra ilk pansuman yapılır. Tuzlu su
serumu (serum fizyolojik) ve soluheks denilen antiseptik madde köpürtülerek yara iyice
yıkanır. Sonra tekrar serum fizyolojikle yıkama yapılır. Bunlar dokuyu tahriĢ etmez ve yeni
ölü dokular ortaya çıkarmazlar. Bunlar yoksa yara yine bir baĢka antiseptik olan savlon ile
yıkanır. Daha sonra yaranın özelliğine göre antibiyotikli veya baĢka merhem ve pomatlar
tatbik edilir. Sonra yara PAD (pansuman kapayıcı pamuk ve onu saran gazlı bez) ile örtülüp
üzeri filasterle yapıĢtırılır veya sargı beziyle sarılır.
Pansuman yaparken antisepsi ve asepsiye (mikropsuzlaĢtırma ve temizliğe) dikkat
edilir. Steril pansuman aletleri, yara dıĢında hiçbir yere dokundurulmaz.
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Pansuman ile mikroplar hiçbir zaman tam olarak yok edilemediğinden, yeniden
çoğalmalarını önlemek ve katılan ilaçları tazelemek için pansuman belirli aralıklarla
değiĢtirilir.
Bir de bazı deri hastalıklarında ve iyileĢmeyen açık yaralarda kullanılan Sulu
Pansuman vardır. Bunlar etkili maddelerin suda eritilmesiyle hazırlanan sıvılarla yapılır.
Esas olarak, sulantılı deri hastalıklarında sızıntıyı kesmek için kullanılırlar. Su, buharlaĢma
özelliğinde olduğu için uygulanan bölge soğur ve damarlar büzülerek sızıntı kısa sürede
durur. Ayrıca antiseptik madde katılarak mikropların öldürülmesi de sağlanabilir.
Sulu pansuman için sık sık kullanılan sıvılardan birkaçı; serum fizyolojik, borik asitli
su, barrow solüsyonu ve rivanol solüsyonudur. Tatbiki kolay olan sulu pansumanı sık sık
hasta kendisi uygular. Temiz bir kaba konulan solüsyona gazlı bez batırılır, iyice sıkılır. Sulu
değil nemli olacak Ģekilde iki kat olarak hasta bölgeye serilir. BeĢ dakikada bir aynı
uygulama tekrar edilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak pansuman yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereçler; pamuk, pansuman pensi, penset, antiseptik
madde, anestezik, gazlı bez, sargı bezi, flaster, makas, oksijenli su, antibiyotikli toz veya
pomat, eldiven, önlük
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Önlüğünüzü ve eldiveninizi giyiniz.

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz.

 Hayvanın zabturaptını sağlayınız.

 Gerekirse hayvanı lokal anesteziye
alınız.

 Pansuman malzemelerinizi pansuman
masası üzerine yerleĢtiriniz.

 Duruma göre masa yerine büyük bir
küvette kullanabilirsiniz.

 Yaranın temizliğini yapınız.

 Uygulama faaliyeti-1’deki basamakları
dikkate alınız.

 Yaranın
çeĢidine
göre
pansuman
materyalini
uygulayınız.

kullanılan
 Pansuman
çeĢitleri
yaraya
bilgileri hatırlayınız.

konusundaki

 Yara üzerinden kaymıĢ pansuman
materyalini tekrar kullanmayınız.

 Pansumanın tespitini yapınız.
 Pansumanı uygun aralıklarla değiĢtiriniz.

 Pansumanın
gaita
ve
idrarla
kirlenmemesi için gerekli tedbiri alınız.

 Pansuman sonrası oluĢan atıkları uygun  Pansumanı koruyucu önlemler alınız.
Ģekilde bertaraf ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

( ) Ağrıyı azaltması ideal bir pansumanın özelliğidir.
( ) Pansuman sürecinde tentürdiyotun kullanılması gerekmektedir.
( ) Pansuman ürününü seçerken yaranın çeĢidinin yanında hasta sahibinin sosyo
ekonomik durumu göz önünde bulundurulmalıdır.
( ) Koruyucu pansuman yarayı dıĢ ortamdan korumak için yapılır.
( ) Emici pansuman, yaradan gelen kanamayı durdurmak, yarada ve etrafındaki ĢiĢliği
azaltmak, yara tabakalarının birbiri üzerine iyice oturmasını sağlayarak daha çabuk iyi
olmasını sağlamak amacı ile uygulanan pansumandır.
( ) YaĢ pansuman özellikle iltihapsız yaralarda çok etkilidir.
( ) Yaranın, üzerini örten steril gaz ve kompreslerle daima temas halinde bulunması
Ģarttır.
( ) Pansuman iĢleminde kullanılan değiĢik materyaller öncelikle steril edilebilme
özelliğinde olmalıdır.
( ) Gazlı bez en az kullanılan pansuman materyallerindendir.
( ) Drenaj yapılmıĢ ve suppure yaralarda pansumanı her gün değiĢtirmek gerekir.

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–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
AALĠYETĠ-3

ÖĞRENME KAZANIMI
Gerekli ortam ve donanım sağlandığında, tekniğine uygun olarak hidroterapi
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ülkemizde hayvan sağlığı alanında hidroterapinin uygulama sıklığını araĢtırınız.
AraĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. HĠDROTERAPĠ
Yaralanma, hastalık, ortopedik özür, hareket sistemi bozuklukları ve çeĢitli
hastalıklardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında hekimin koyduğu tanı ve
belirlediği tedavi planına göre, suyun; katı (buz), sıvı ve gaz (buhar) hallerinin hastaya tedavi
aracı olarak uygulanmasına “hidroterapi” denir.

3.1. Hidroterapi Yapılması
Suyun dıĢtan kullanılması iĢlemi olan hidroterapide su deri ve altındaki dokulara
mekanik ve termik etki yapar. Mekanik etki, suyun ilgili bölge üzerine çarptırılması ile
oluĢur. Termik etki ise suyun soğuk veya sıcak oluĢuna göre dokulara yaptığı etkidir.
Hidroterapi artrit tedavisinde kullanılabilir. Kas, ligament ve yumuĢak doku
yaralanması gibi birçok ortopedik rahatsızlıkta etkilidir. Ayrıca genel iyileĢmeye yardımcı
olur.
Ġskelet ve kas bozukluklarında, geçirilen bir kaza sonrası rehabilitasyonda, yaralanma
ve hastalıklarda, özellikle obez köpeklerde kilo kontrolünde, operasyon öncesi kondisyonun
sağlanmasında, operasyon sonrası iyileĢmede hidroterapiden yararlanılır. Hidroterapinin
olumlu psikolojik etkilerini de göz ardı etmemek gerekir.

Resim 3.1: Köpeğe hidroterapi uygulanması
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Hidroterepi uygulanacak hayvana üç saat önceden herhangi bir yiyecek içecek
verilmemelidir. Özellikle havuza sokulacak hayvanların temizliği yapılmıĢ olmalıdır. Kulak,
göz ve derisinde enfeksiyon olan hayvanlar havuza sokulmamalıdır.

3.2. Hidroterapi ġekilleri
Hidroterapi uygulama Ģekline, suyun ısı dercesine ve etkilemesi istenen bölgenin
geniĢliğine göre sakinleĢtirici, yangı giderici ve sinir sitemini uyarıcı yönde etkiler. Kan
dolaĢımının artmasını sağlar. Yüzmeyle birlikte eklem ve kaslarda hareket aralığını artırarak
kasları ve eklemleri güçlendirir. Kalp ve akciğer de kan dolaĢımını artırarak doku
iyileĢmesini hızlandırır.
Ayrıca hidroterapi doğal bir anti-inflamatuar olup doku ĢiĢliğini azaltarak ödemi yok
eder.
Hidroterapi iki Ģekilde uygulanır.

3.2.1. Soğuk Hidroterapi
Kullanılan suyun ısı derecesi 8-10 santigrad arasında olmalıdır. Vücudun herhangi bir
bölgesine banyo, serpme duĢ veya ıslak pansuman Ģeklinde uygulanır. O bölgede lokal
olarak bir uyarma yapar. Damarlarda büzülme oluĢur. Bölgenin duyarlılığının azalar ağrı
kaybolur. Soğuk hidroterapiden sonra damarlardaki daralma ortadan kalkar ve bu kez
geniĢler. Böylece bölgeye kan akımı artar, dokular beslenir ve yangı giderici (antiflojistik)
etki görülmeye baĢlar.


Banyo; özellikle bacakların distal kısımlarına uygulanır. Arpalama,
pododermamtitis, tendinitis ve osteitis gibi olguların akut Ģekillerinde baĢarılı
sonuç verir. Bu iĢlem içinde soğuk su bulunan bir kovanın içine hayvanın
ayağını sokmak ve bu Ģekilde en az 15 dakika süre tutmak suretiyle yapılır.

Resim 3.2: Dere içinde atın bacaklarına hidroterapi
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Bazen hayvanın bir dere içerisine çekilerek bacaklarının karpal ve tarsal eklemlerine
kadar daha uzun bir süre su içinde kalması sağlanır.

Resim 3.3: Soğuk veya sıcak hidroterapi için özel çizmelerin kullanılması

Ayak banyoları için hayvanlara özgü çizmelerde yapılmıĢtır. Çizme içine soğuk su
veya buz konur. Hayvanın bacağı çizme içine sokulur ve çizmenin yan tarafındaki bağlardan
yapıĢtırılır.

Resim 3.4: Köpeğin havuz içinde yürütülmesi

Soğuk hidroterapi, hastalığa göre günde 2-3 kez tekrarlanabilir. Tüm vücut banyoları
hidroterapinin vazgeçilmez yöntemlerindendir.


DuĢ; su püskürtme ve dökme, ağrıyı dindirmek ve gevĢemeye yardımcı olmak
üzere bedene doğrultulan sıcak ya da soğuk su püskürtülmesi ile olur. Hücreler
canlanır ve yenilenir.



Soğuk yaĢ kompresler; ilgili bölge ve özellikle bacakların distal bölümü soğuk
suya batırılmıĢ pamuk veya soğuk su dolu paketler ile sarılır. Pamuğun üzeri
sargı bezi ile tutturulur. Etkinin sürekliliğini sağlamak için pansuman zaman
zaman soğuk su ile ıslatılır.

35

Resim 3.5: Bacakların distal kısmına uygulanan soğuk yaĢ kompresler

3.2.2. Sıcak Hidroterapi
Bu uygulama kronik, aseptik yangılar ile bazı durumlarda enfekte yaralar için
endikedir. Sıcak su, deri, tendo, tendo kını, eklem üzerine damar geniĢletici (konjestif) ve
ağrı dindirici (analjezik) etki oluĢturur. Bu sağıtım yöntemi ile bölgede ince damarlar
geniĢler, hiperemi oluĢur, bunu izleyerek de eksüdasyon, doku arası infiltrasyon ve lökosit
toplanması oluĢur.

Resim 3.6: Suyun ısısı ayalanabilen ve yürüyüĢ bandı içeren özel hidroterepi ünitesi

Sıcak hidroterapi bir önceki yönteme benzer Ģekilde banyo, duĢ ve yaĢ pansuman
Ģekillerinde gerçekleĢtirilir. Bu iĢlemde kullanılan suyun ısı derecesi 40-45 santigrad
arasında olmalıdır. Enfekte yaralarda sıcak su uygulamasında su içine uygun bir antiseptik
katılabilir.

Resim 3.7: Su içi basınçlı masaj ve egzersiz tankı

Sıcak su banyolarının süresi yarım saat ile bir saat arasında değiĢir. Olguya göre günde
birkaç kez tekrarlanır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak hidroterapi yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereçler; havuz, havlu, havuz termometresi, kelebek
banyo (su içi basınçlı masaj ve egzersiz tankı), kontrast banyolar (ardıĢık soğuk-sıcak su
uygulamaları), can yeleği, su yastıkları.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hayvanın zaptu raptını sağlayınız.

 Hayvanı uysal hale getiriniz. Asabi ve
haĢarı hayvanlarda premedikasyon
uygulayınız.

 Kedi- köpek gibi küçük hayvanlara can
yeleği takınız.

 Sizde gerekli tedbirleri alınız.

 Suyun ısısını ayarlayınız.

 Hidroterapinin sıcak veya soğuk
oluĢuna göre ısıyı ayarlayınız.

 Su içerisine uygun antiseptik katınız.

 Tedavi hijyenine uyunuz.

 Vücudun herhangi bir bölgesine banyo,
serpme duĢ veya ıslak pamukla su
uygulaması yapınız.

 Uygulama sonrası hayvanı kurutunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Suyun; katı (buz) sıvı ve gaz (buhar) hallerinin hastaya tedavi aracı olarak
uygulanmasına ……………….denir.
Kas, ligament ve yumuĢak doku yaralanması gibi birçok ortopedik rahatsızlıkta
…………………etkilidir.
Hidroterepi uygulanacak hayvana …………..saat önceden herhangi bir yiyecek
içecek verilmemelidir.
Özellikle bacakların distal kısımlarına ……………….. banyoları uygulanır.
………..; su püskürtme ve dökme, ağrıyı dindirmek ve gevĢemeye yardımcı olmak
üzere bedene doğrultulan sıcak ya da soğuk su püskürtülmesi ile olur.
Sıcak hidroterapide kullanılan suyun ısı derecesi ………….santigrad arasında
olmalıdır.
Sıcak su banyolarının süresi ………………….arasında değiĢir. Olguya göre günde
birkaç kez tekrarlanır.
Soğuk hidroterapi, hastalığa göre günde …………kez tekrarlanabilir. Vücut banyoları
hidroterapinin vazgeçilmez yöntemlerindendir.
Hidroterapi, doğal bir anti-inflamatuar olup doku ĢiĢliğini azaltarak
………………..yok eder.
Havuzda hidroterapi uygulanacak küçük hayvanlara……………….. takılmalıdır.

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.

38

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
KONTROL LĠSTESĠ
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

 Önlüğünüzü ve eldiveninizi giyidiniz mi?
 Hayvanın zabturaptını sağladınız mı?
 Yarayı bol serum fizyolojikle veya oksijenli suyla yıkayarak
yabancı cisimleri uzaklaĢtırdınız mı?
 Yara kenarlarını antiseptik bir solüsyonla temizleydiniz mi?
 Yara civarındaki kıl ve tüyleri kestiniz mi?
 Önlüğünüzü ve eldiveninizi giyidiniz mi?
 Hayvanın zabturaptını sağladınız mı?
 Pansuman malzemelerinizi pansuman masası üzerine yerleĢtirdiniz
mi?
 Yaranın temizliğini yaptınız mı?
 Yaranın çeĢidine göre kullanılan pansuman materyalini yaraya
uyguladınız mı?
 Pansumanın tespitini yaptınız mı?
 Pansumanı uygun aralıklarla değiĢtirdiniz mi?
 Pansuman sonrası oluĢan atıkları uygun Ģekilde bertaraf ettiniz mi?
 Hayvanın zapturaptını sağladınız mı?
 Kedi- köpek gibi küçük hayvanlara can yeleği taktınız mı?
 Suyun ısısını ayarladınız mı?
 Su içerisine uygun antiseptik kattınız mı?
 Vücudun herhangi bir bölgesine banyo, serpme duĢ veya ıslak
pamukla su uygulaması yapınız mı?

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
Y
D
D
D
Y
D
D
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
D
D
D
Y
D
D
Y
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hidroterapi
Hidroterapi
Üç
Soğuk Hidroterapi
DuĢ
40-45
Yarım Saat
2-3 Kez
Ödemi
Can Yeleği
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