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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 723H00102 

ALAN  Anestezi ve Reanimasyon 

DAL/MESLEK Anestezi Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Ġlaç Uygulamaları II 

MODÜLÜN TANIMI  

Parenteral ilaçları hazırlama, intramüsküler(IM )enjeksiyon, 

intravenöz(IV) enjeksiyon, IV kanül yerleĢtirerek ilaç 

verme, subkütan(Sc) enjeksiyon, intradermal enjeksiyon ve 

ilaç alerjilerinde müdahale ile ilgili bilgi ve becerilerin 
kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL 

Anatomi ve Fizyoloji dersi modüllerini baĢarı ile 

tamamlamıĢ olmak ve Ġlaç Uygulamaları I ile Hastalık ve 
Ġlaçlara GiriĢ modüllerini almıĢ olmak 

YETERLĠK Hastaya ilaç uygulamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile hastane, ameliyathane, yoğun bakım, 
ranimasyon üniteleri ve/veya teknik laboratuvar ortamında, 

gerekli araç gereç sağlandığında, hastaya, ilaç çeĢitlerini 

uygun yoldan ve tekniğine uygun olarak 
uygulayabileceksiniz.  

 

Amaçlar  

1. Tekniğine uygun olarak parenteral ilaçları 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Aseptik koĢullar altında, tekniğine uygun olarak 
intramüsküler ilaç uygulayabileceksiniz. 

3. Aseptik koĢullar altında, tekniğine uygun olarak ven 

içine direkt ilaç uygulayabileceksiniz. 

4. Aseptik koĢullar altında ve tekniğine uygun olarak 
periferik venöz kateter aracılığı ile ven içerisine ilaç 

verebileceksiniz. 

5. Aseptik koĢullar altında, tekniğine uygun olarak 
subkütan enjeksiyon uygulayabileceksiniz. 

6. Aseptik koĢullar altında, tekniğine uygun olarak 

intradermal enjeksiyon uygulayabileceksiniz. 
7. En kısa sürede doğru değerlendirme yaparak ilaç 

alerjisine müdahale edebileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Eldiven, pamuk tampon, enjektör, tedavi tepsisi, 
kirli kutusu, ilaç, turnike, tedavi muĢambası (bezi), venöz 

kateter (branül) üç yollu musluk, serum askısı, antiseptik 

solüsyon (alkol, baticon, aseton), flaster, steril spanç, 
kalem, hasta tabelası, resüsitasyon çantası, oksijen kaynağı, 

CD, bilgisayar, tepegöz, projeksiyon cihazı,  

 

Ortam: Hastane, ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon 
ve teknik laboratuvar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 
kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Ġlaç tedavisi, hastalıkları önlemek, tedavi etmek veya kontrol altına almak amacıyla 

yapılmaktadır. Parenteral ilaç uygulamaları; intramüsküler (IM), intravenöz (IV), ve 

subkütan yollardan ilaçların vücuda verilmesidir. 

 
Parenteral ilaç uygulamaları; ilacın etkisinin çabuk baĢlaması, doz kaybının daha az 

olması, tedavi sürecini kısaltması gibi olumlu özellikleri ile tercih edilmektedir, ancak 

parenteral uygulamaların olumsuz yanları da vardır. Parenteral ilaç uygulamalarında 
geliĢebilen komplikasyonların sonuçları, diğer uygulama yollarına göre daha ciddi 

olmaktadır. Sağlık personelinin yanlıĢ uygulama yapması sonucu felç, doku travması ve 

hastada psikolojik travma geliĢebilmektedir.  
 

Parenteral uygulamalar, aseptik tekniğe uygun çalıĢmayı gerektirir. Bu uygulamaların 

en önemli komplikasyonu hastada enfeksiyon geliĢmesidir. Bu durum hasta psikolojisini 

etkilemekte, maliyeti artırmakta ve en önemlisi de hastanın iyileĢme sürecini uzatmaktadır. 
Ağır enfeksiyon geçiren hastalar sepsis sonucu hayatını kaybetmektedir. Sözü edilen tüm bu 

komplikasyonlar sağlık personelinin bilinçli, deneyimli ve tekniğine uygun olarak çalıĢması 

ile en aza indirilebilir. 
 

Sağlık personelinin yaptığı iĢ vicdani ve hukuki sorumluluk gerektirir. 

Komplikasyonsuz uygulamalar, hastalar tarafından korkulan parenteral uygulamalara karĢı 

olumsuz tutumları da değiĢtirecektir. Bu modülde öğrendiklerinizle siz de parenteral yoldan 
tekniğine uygun ve komplikasyonsuz olarak ilaç uygulayabilecek ve ilaçlara karĢı geliĢen 

alerjik reaksiyonlara müdahale edebileceksiniz. 

 
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 

Tekniğine uygun olarak parenteral ilaçları hazırlayabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Parenteral uygulamalarda flakon halinde kullanılan ilaçları araĢtırınız. 
 Parenteral uygulamalarda kullanılan ampullerde renk seçimini ve nedenini 

araĢtırınız. 

 

1. PARENTERAL ĠLAÇLARIN 

HAZIRLANMASI 
 

Parenteral Tedavi: Terapötik (tedavi edici) ajanların sindirim sistemi dıĢındaki 

yollarla verilmesidir. Bu yolla sıvı ve elektrolitler, vitaminler, Ģeker, protein, kan ve kan 
ürünleri, aĢılar, tedavi veya tanı için kullanılan birçok ilaç uygulanabilir. Parenteral tedavinin 

hangi yoldan yapılması gerektiğini; 

 
 Ġstenen etkinin lokal ve sistemik olması, 

 Verilecek sıvının miktarı ve yapısı, 

 Beklenen etkinin hızı, 
 Damarların uygunluğu, hastanın isteği ve hekimin tercihi belirler. Örneğin iritan 

ilaçların kas içine veya damar içine verilmesine karĢın, kolayca emilebilen 

insülin gibi ilaçlar deri altına verilir. 
 

Parenteral yolla ilaç uygulamanın tercih edildiği durumlar; 
 

 Oral yoldan uygulandığında, gastrointestinal kanaldan yeterince absorbe 

olmayan veya orada parçalanan ilaçlar, sistemik etki elde etmek üzere 

parenteral yolla uygulanır. Ġlaç; steril solüsyon (enjeksiyonluk solüsyon) 
Ģeklinde damar veya doku içine, steril bir enjektör ve iğne ile verilir. 

 Ġlacın çabuk etki etmesi istenilen acil durumlarda,   

 Bilinci kapalı hastalarda;  ilacın yutulamaması, diğer nedenlerle koopere 

olmaması,  
 Bulantı, kusma ve ishal durumunda.  

 

Ġlaçlar parenteral yolla verildiklerinde, biyoyararlanımları ( ilacın absorbe edilme ve 
vücuttaki etki yerine eriĢebilme hızı ve derecesi ) genellikle tam yani %100 veya tama 

yakındır. Bu nedenle parenteral dozlar, genellikle ilacın oral dozlarından daha düĢüktür. Çok 

az sayıda bazı ilaçların parenteral veriliĢinde sistemik biyoyararlanımın tam olmayıĢı, ilacın 

doku içindeki enjeksiyon yerinde veya akciğerden ilk geçiĢte kısmen yıkılmasına bağlıdır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Parenteral yolla yapılan tedavinin avantajlarının yanı sıra dezavantajları da vardır. 

Bunlar; 

 

 Enfeksiyon riski, 
 Toksik ve allerjik reaksiyonlar, 

 Uygulama yerine iğne batırmayı ve asepsiyi gerektirmesi,  

 Ağrılı bir yöntem olması,  
 Psikolojik strese neden olabilmesi,  

 Hastanın çoğu zaman kendi kendine enjeksiyon yapamaması nedeniyle 

enjeksiyonu yapacak birinin yardımına gereksinim duyması,  

 Kullanılan farmasötik Ģekillerin pahalı olması,  
 Hatalı uygulama sonucu damar ya da doku zedelenmesine neden olması, 

 Doku içi yerine yanlıĢlıkla damar içine ilaç verilmesine yol açabilmesi,  

 Anafilaktik reaksiyonlar bu yoldan ilaç uygulandığında, diğer yollara oranla çok 
daha sık geliĢmesi gibi reaksiyonları vardır. 

 Pahalı olmasıdır. 

 
Pareteral tedavide kullanılacak araç ve gereçlerin seçimini etkileyen faktörler 

Ģunlardır: 

 

 Ġlacın cinsi,  
 Uygulama yolu,  

 Hastanın durumu,  

 Uygulamanın yapılacağı bölge.  
 

Pareteral tedavide enjektör seçiminde dikkat edilecek noktalar; 

 

 Tek kullanımlık enjektörler (disposıbl) kullanılmalıdır. 
 Ġnsulin uygulamaları için özel enjektörler mevcut olup bunların üzeri insulin 

cinsine göre ünite olarak iĢaretlenmiĢtir. 

 Tüberkülin testi gibi çok az miktardaki ilaçların enjeksiyonunda kullanılan 
tüberkülin enjektörleri mevcuttur. 

 Hastanın yaĢına, kilosuna uygun enjektör iğneleri seçilmelidir. 

 Tedavide kullanılan iğneler seçilirken iğnenin uzunluğu, kalınlığı, lümeni göz 
önüne alınmalıdır.  

 Ġlacın miktarına uygun büyüklükte enjektör seçilmelidir. 

 

Parenteral ilaç uygulamalarında ilaçların hazırlanmasındaki temel ilkeler, oral ilaçların 
hazırlanmasındaki ilkelerle aynı doğrultuda olup üzerinde titizlikle durulması gereken nokta; 

cerrahi aseptik tekniğin uygulanmasıdır. Parenteral enjeksiyonların istenmeyen etkileri 

oral ve lokal uygulamaya göre daha çabuk ortaya çıkar. Örnegin penisilinlere bağlı 
anafilaktik Ģok gibi acil durumlar hızlı bir Ģekilde geliĢebilir. Ayrıca enjeksiyonun uygun 

biçimde yapılmaması, bazı istenmeyen sonuçlara ve komplikasyonlara yol açabilir. 

Enjeksiyonu yapan kiĢi bunların neler olduğunu ve hatalı uygulama yapıldığında ne 
yapılacağını biliyor olmalıdır. Ayrıca hatalı uygulamaları engellemek için gerekli tedbirleri 

almalıdır.  
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Enjeksiyon yapma ile ilgili genel pratik bilgiler Ģunlardır; 

 

 Enjeksiyon için hazırlık yapılırken öncelikle ilacın son kullanma tarihine 

bakılmalı ve son kullanma tarihi geçmiĢ ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.  
 Enjeksiyona baĢlamadan önce gerekli malzemenin hazır olduğundan emin 

olunmalıdır.  

 Steril enjektörün, uygulanacak ilacın hacminden ne çok küçük, ne de çok büyük 
olmamasına dikkat edilmelidir.  

 ġiĢenin veya ampulün doğru ilacı, doğru miktarda içerdiğinden emin 

olunmalıdır.  

 Steril koĢullarda iĢlemi gerçekleĢtirmenin önemi unutulmamalıdır.  
 Enjektörde hiç hava kabarcığı kalmamasına dikkat edilmelidir. Bu, intravenöz 

injeksiyonda daha önemlidir. 

 Uygulama sonrası kontamine atıklar, güvenli biçimde ve uygun atık kutularına 
atılmalıdır. 

 

1.1. Ġğne ve Enjektör  
 

Ġğneler; farklı uzunluklarda ve farklı kalınlıklarda üretilmiĢ, tek kullanımlık 
malzemelerdir. Ġğnenin, enjektörün silindir kısmının ucuna yerleĢtiği ajutaj bölümü vardır. 

Steril kılıf ve steril paket içerisinde bulunur. Paket üzerinde üretim ve son kullanma tarihi 

belirtilmektedir. Her iğnenin üç özelliği vardır. Bunlar iğne ucunun kesiminin eğimi, iğne 
uzunluğu ve iğnenin çapı yani numarasıdır. Ġğne uzunluğu uygulama yoluna göre, iğne 

kalınlığı ise hem uygulama yoluna hem de hastanın durumuna göre (bebek, yetiĢkin, 

kaĢektik veya obez ) değiĢir. Ġğne kalınlığı 18’den 27’ye kadar numara ile belirtilmektedir. 
Ġğnelerin boyutları günümüzde pratik olarak genellikle ajutajlarının rengine göre 

ayrılmaktadır. Sarı renkli kalın, yeĢil renkli orta ve siyah renkli olanlar daha küçük çap ve 

uzunluğa sahiptir. Çocuklar ve zayıf yetiĢkinler için kısa iğneler tercih edilmelidir. Numara 

küçüldükçe kalınlık artmaktadır.  
 

Kısa uçlu (eğimli) iğneler damarı delme riski daha az olduğu için intravenöz 
enjeksiyon için tercih edilir. Uzun uçlar daha keskin olduğundan hastanın daha az acı 

hissetmesini sağlayacağı için subcutan ve intramüsküler enjeksiyonlarda tercih edilir. 

Ġğnelerin seçiminde verilecek ilacın viskozitesi de önemlidir. GeniĢ çaplı iğneler(sarı renkli) 
kanın Ģekilli elemanlarında travma oluĢturma ihtimali daha düĢük olduğu için kan alma ve 

kan transfüzyonu iĢlemlerinde tercih edilir. IM uygulamalarda ilacın viskozitesine bağlı 

olarak 20-23 numaralı iğne (yeĢil renk), SC uygulamalarda çapı küçük olan 25 numaralı 

(siyah renkli), IC uygulamalarda ise çapı daha küçük olan 26 numaralı (kahverengi) iğneler 
tercih edilir.  
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ġekil 1.1: Ġğne ve enjektör bölümleri 

 

Enjektörler; plastikten yapılmıĢ, tek kullanımlık malzemelerdir. Silindir ve piston 
denilen parçalardan oluĢur. Silindirin uç kısmı vardır ve buraya iğne takılır. Pistonunda 

silindirin dıĢında kalan bir kısmı vardır. Steril paket içerisinde, çoğunlukla iğne ile birlikte 

bulunmaktadır. Paket üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmektedir. Günümüzde 
tek kullanımlık, plastik enjektörler tercih edilmektedir.  

 

Enjektörler değiĢik boyutlarda üretilmektedir. 1ml’den 50 ml’ye kadar değiĢen 

hacimlerde enjektörler bulunur. Kullanılacak enjektörün boyutu uygulanacak ilacın miktarı 
ve uygulama amacına göre belirlenir. 10 ml’nin üzerindeki enjektörler nadiren kullanılır. 

Enjektörlerin silindiri üzerinde ölçekler bulunur. Enjektörün hacmi küçüldükçe ölçek daha 

fazla detaylandırılır. Enjektörlerde genellikle 1ml’lik 10 eĢit parçaya bölünür. Bazı 
enjektörler daha fazla detaylandırılabilir. Örneğin, insülin enjektörleri 1ml olup 40, 80 veya 

100’e bölünebilir. Her bir bölüm 10 üniteye karĢılık gelir. Ayrıca tüberkülin enjektörleri de 

1ml olup 100 eĢit parçaya bölünmüĢtür. 

 

Resim 1.1: Enjektör çeĢitleri 
 

1.2. Ampul ve Flakon 
 

Ampul: Parenteral verilecek ilaçlar genellikler solüsyon Ģeklinde hazırlanmıĢtır. Bazı 

ilaçlar ise süspansiyon veya emülsiyon halinde hazırlanır. Solüsyon ve süspansiyonların 
taĢıyıcısı genellikle sudur. Sayılan fiziksel Ģekillerde hazırlanan ilaçlar, camdan yapılmıĢ 

özel kaplarda bulunur. Bunlardan en sık kullanılanı ampuldür. 
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Ampuller, kapalı küçük cam kaplar olup tek dozluk sıvı ilaçları içerirler. Hacimleri 

0,5-10 ml arasında değiĢir. Bir ampul baĢ, boyun ve gövde kısmından oluĢur. Ampulün 

gövde kısmı geniĢ, boyun kısmı incedir. Boyun kısmı, keski ile inceltilerek kırılabilir, 

boynunda iĢaret olan ampuller iĢaretli yerden keski kullanılmadan da kırılabilir (Resim 1. 2 ). 
 

Flakon: Flakonlar (viyal); ağzı kauçuk bir tıpa ile kapatılmıĢ lastik kapağının 

çevresinde metal bulunan küçük cam ĢiĢelerdir. Bir veya birkaç dozluk sıvı ya da toz halinde 
ilaç içerirler. Büyük hacimdeki ilaç solüsyonları (100 ml veya daha fazla), ağzı kauçuk tıpa 

ile kapatılmıĢ büyük ĢiĢeler, bazen de plastik poĢetler içinde bulunur. Sulu ortamda çabuk 

bozulan bazı ilaçlar, ampul veya flakon içinde kuru toz halinde bulunur. Toz halinde olan 

ilaçlar, kullanılmadan önce steril distile su ile ya da %0.9’luk sodyum klorür ile eritilir. 

  

  

Resim 1.2: Ampul, flakon formda ve enjektör içerisinde 

bulunan ilaçlar 

 

Flakon halinde bulunan ilaçlar, mutlaka ampul içerisinde bulunan sulandırıcısı ile 
birlikte satılır. Flakon üzerinde ilacın adı, etken maddesi, dozu, miktarı ve son kullanma 

tarihi bulunmalıdır. Uygulama öncesi bu bilgiler mutlaka kontrol edilmelidir. 

 

Flakon biçimindeki ilaçlar uygulama öncesi sulandırılarak sıvı hale getirilir. Bu ilaçlar 
sulandırıldıktan sonra kısa süre içinde kullanılmalı ya da prospektüsünde belirtilen Ģartlarda, 

belirtilen süre kadar saklanmalıdır. 

 

1.3. Ampul ve Flakon Formdaki Ġlaçları Hazırlama 
 

Parenteral yolla uygulanan ilaçlar; ampul formunda, flakon içerinde toz halinde ya da 

flakon içerisinde solüsyon halinde bulunmaktadır. Ġlaçlar hazırlanırken kesinlikle 

sterilitelerinin bozulmaması gerekir. 
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Doz hesaplaması: Enjeksiyon yoluyla uygulanacak ilaçlarda doz ayarlamasını 

yapmak için ölçü birimleri bilinmelidir. 1ml = 1cc = 1 cm
3 
= 10 Dizyem = 40 ünite’dir. 

 

Örnek: 1 ml adrenalin 1 gr’dır. Hastaya bir defada verilmesi istenen adrenalin dozu 
0.25 mgr’dır. Enjektöre kaç ml adrenalin çekilmelidir? 

 

1gr.      1 ml  
 

0.25 mgr       X ml 

 
0.25 mgr x 1 ml 

 

Ġstenen doz =                   = 0.25 ml (= 2.5 Dizyem = 10 Ünite) 

     1 gr 
 

Örnek: Doktor isteminde 8 kg’lık bir çocuk için 2x100 mg (IM-IV ) amoksisilin 

istemi vardır. Amoksisilin 1 gramlık flakonlarda toz Ģeklinde bir preparattır. 4 ml distile su 
ile sulandırılırsa 100 mg’lık bir doz için hastaya kaç ml ilaç enjekte etmek gerekir? 

 

4ml                     1000mg 

 
X                        100mg  

 
X = 100 x 4/1000 = 0,4 ml = 4 dizyem ( Bir defada verilecek doz ) 
 

Örnek: Ġlaç tabelasında 10 kg bir çocuk için 2x75 mg (IM-ĠV) gentamisin istemi 

yapılmıĢtır. Gentamisin içinde 0.5gr (500 mg ), 2ml’lik ampul Ģeklinde sıvı bir preparattır. 

75 mg’lık doz için hastaya kaç ml gentamisin enjekte etmek gerekir?  
 

2ml                   500mg 

 
X                      75 mg 

 
X= 75x2 /500 = 0,3 ml = 3 dizyem ( Bir defada verilecek doz ) 
 

Parenteral uygulama öncesinde ilaç hazırlama iĢlem basamakları aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

 Eller yıkanır.  

 Eldiven giyilir. 

 Ġlaç istek formundan ilaç kontrol edilir. Ġlacın adı, zamanı, uygulanacak doz, 

ilacı son kullanma tarihi, önceden hazırlanmıĢ ise hazırlanma tarihi ve saati 
kontrol edilir. 

 Enjektörün plastik kılıfı enjektörün uç kısmının sterilitesi bozulmadan açılır. 

 Ġğne kabzası enjektörün uç kısmına (ajutajına) monte edilir.  
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Resim 1.3: Enjektör açma tekniği 

 

 Ampulün uç kısmında ilaç varsa diğer el ile bu kısma bir iki fiske vurulur ya da 

ampulün baĢ kısmı zemine dik olarak tutulup bilek hızla döndürülerek ampulün 
baĢ kısmı yukarı döndürülerek ilacın gövde kısmına akması sağlanır. 

 Alkollü pamuk tampon, ampulün boyun kısmına sarılarak pamuk altına iĢaret 

parmağı yerleĢtirilir. 
 Ampulün boyun kısmı iĢaretli ise, ampul bu kısımdan kırılır. Ampulün boyun 

kısmı iĢaretli değilse, boyun kısmı testere yardımı ile ileri geri kısa ve seri 

hareketlerle ampulün boyun kısmı inceltilir. 
 Kesme iĢleminden sonra ampul, kendimizden uzaklaĢtırılarak gövde kısmı sabit 

tutulup boynu dıĢa doğru ters hareketle kırılır. Ampul el içinde fazla sıkılırsa 

parçalanabilir.  

 Ampulün kırılması esnasında ilaç içerisine cam parçası düĢmesi durumunda 
ampul atılmalı ve baĢka bir ampulle aynı iĢlemler tekrarlanmalıdır. 

 Enjektör aktif elle gövde kısmından tutularak iğnenin ucundaki kılıf çıkartılır. 

 Ampulün gövdesi, aktif olmayan elin iĢaret ve orta parmakları arasında tutulur 
ve iğne ampulün dıĢ kısmına dokundurulmadan direkt ampul içine daldırılarak 

piston geriye doğru çekilir.  

 Ampul içerisindeki sıvı veya ilacın tamamı ya da istenen miktar enjektöre 
çekilir. 

 Ampul içerisindeki ilaç toz halinde ise önce sulandırıcı sıvı enjektöre çekilerek 

yavaĢça toz halinde bulunan ilacın olduğu ampule boĢaltılır. Hızlı boĢaltılırsa 

ilaç dıĢa taĢabilir ya da köpürebilir. Bu durumda hem ilaç zaiyatı hem de ilacın 
kontamine olma riski mevcuttur. 

 Enjektörün iğnesine kılıfı geçirilir ve enjektör kenara bırakılır(Resim 1.3’ ü 

inceleyiniz ). 
 Ampul el içerisinde yavaĢça kendi etrafında döndürülerek ilacın erimesi 

sağlanır. Ġçinde partikül kalıp kalmadığı dikkatle gözlenir. 
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 Ġstenen miktarda ilaç enjektöre çekilir ve enjektör iğne ucu yukarı bakacak 

Ģekilde dik pozisyonda ve göz hizasında tutulur.  

 Piston hafifçe geri çekilerek diğer elin iĢaret parmağı ile enjektörün gövde 

kısmına birkaç fiske vurulur. 
 Ajutajın yakınına gelmiĢ olan hava kabarcığı piston yukarı doğru itilerek dıĢarı 

çıkarılır. Ġlacın dıĢarı atılmasına engel olunur (ġekil 1.2 yi inceleyiniz ). 

 Ġğne kılıfına takılır. 
 Ġlaç dozu tekrar kontrol edilerek enjektör üzerine ilaç adı, miktarı, hazırlanıĢ 

tarihi ve saati etiketle yazılır. 

 Eğer flakon formunda ilaç hazırlanacak ise ampul içerisindeki sıvı aynı iĢlem 

basamakları takip edilerek enjektör içerisine çekilir. 
 Flakon tepesinde bulunan metal veya plastik koruyucu kısım uç kısmından 

hafifçe kaldırılarak açılır. 

 Koruyucu kısım ilk kez açılıyorsa silmeye gerek yoktur; ancak daha önceden 
açılmıĢ ise batikonlu pamuk ile dairesel hareketle bir kez silinir. 

 Enjektörün iğnesi flakonun kauçuk kısmının ortasından batırılarak sıvı flakon 

içerisine boĢaltılır. Ġğne ucu ilaç seviyesinden yukarıda tutularak sulandırıcı sıvı 
boĢaltılmalıdır (ġekil 1.2’deki flakon formundaki ilaçların hazırlanmasını 

inceleyiniz). 

 Ġğne flakonun plastik kısmından dıĢarı çekilir. 

 Flakon eller içerisinde hafif hafif döndürülerek toz halindeki ilacın erimesi 
sağlanır. 

 Flakon göz hizasında tutularak içerisinde tortu kalıp kalmadığı kontrol edilir. 

 Enjektör içerisine çekilecek ilaç miktarı kadar hava çekilir. 
 Enjektör tekrar flakonun lastik kısmından batırılarak hava içeri verilir. 

 Aktif olan el ile enjektörün gövdesi; aktif olmayan el ile flakonun gövdesi 

tutulur. 

 Flakon ters çevrilerek göz hizasında tutulur. 
 Piston geri çekilerek ilaç enjektöre çekilir. Flakon içerisinde ilaç kalıp 

kalmadığı kontrol edilir. 

 Ġğne, flakonun plastik kısmından çıkarılır. 
 Enjektörün havası çıkartılır. 

 Enjektör göz hizasında tutularak ilacın dozu tekrar kontrol edilir. 

 Ġğne kılıfına takılır. 
 Ġğne ucu değiĢtirilir. Ġğne uçları ilaç hazırlama esnasında deforme olabilir, 

uygulama esnasında hastanın daha fazla acı hissetmesine ve enfeksiyon görülme 

olasılığının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle iğnenin doku ile temas 

edeceği tüm uygulamalarda iğne ucu mutlaka değiĢtirilir. 
 Ġlacın adı, miktarı, hazırlanma tarihi ve saati enjektör dıĢına yazılır. 

 Ġlaç bekletilecek ise prospektüsüne uygun olarak muhafaza edilir. 

 Ġlaç uygulaması sonlandırılana kadar ilaç kutuları atılmadan saklanır. 
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ġekil 1.2: Flakon ve ampulden ilaç çekme 

 

1.4. Ġlaçları Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Parenteral ilaç uygulamaları invaziv iĢlemlerdir. Bu nedenle uygulayan kiĢinin 

deneyimli olması ve cerrahi aseptik kurallara uyması gerekir. Parenteral ilaçların 
hazırlanması aĢamasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili açıklamalar aĢağıda 

sıralanmıĢtır. 
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 Hazırlık aĢamasında enjektör, iğne ve ilaç hiçbir Ģekilde kontamine 

edilmemelidir.  

 Parenteral verilecek ilaç solüsyonlarının veya süspansiyonlarının steril, vücut 

pH’sine eĢit (7.4) veya buna yakın pH’de, izotonik ve pirojensiz olmaları 
gerekir.  

 Parenteral uygulamaya özgü bütün ilaçlar kesinlikle steril olmalıdır. 

 Büyük hacimde ve özellikle intravenöz yoldan verilecek ilaç solüsyonları için 
önemli olmak üzere, enjeksiyonluk solüsyonda partikül bulunmamalıdır.  

 Her parenteral solüsyon açılmadan önce son kullanım tarihi ve görüntü kontrolü 

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

içinde partikül bulunan, kabında çatlak olan veya sızdırdığı fark edilen hiçbir 
parenteral solüsyon kullanılmamalıdır.  

 Parenteral ilaçlar veya katkı maddeleri için mümkün olduğunca tek dozluk 

ampul veya flakonlar tercih edilmelidir.  

 Ampulün içerisine hava verilmez çünkü ilaç ampulden taĢarak zayi olabilir.  

 Tek dozluk ampul veya flakonlar içinde kalan solüsyonlar daha sonra 

kullanılmak üzere birbirine eklenerek saklanmamalıdır.  

 Parenteral karıĢımların hazırlanmasına baĢlamadan önce “El Hijyeni 

Talimatı”na uygun olarak eldiven giyilmelidir.  

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

halinde kullanılabilir. Bu tür kullanımlarda Ģu noktalara dikkat edilmelidir:  

 Üretici firmanın önerdiği saklama koĢullarına uyulmalıdır.  

 Kulanım öncesinde multidoz flakonların giriĢ diyaframı %70’lik alkol 

veya batikonla temizlenmelidir.  

 Multidoz flakonların giriĢ diyaframına her defasında mutlaka steril bir 

iğne ile girilmeli ve dokunarak kontamine edilmesinden kaçınılmalıdır.  

 Yukarıda belirtilen kurallara uyularak kullanılan ve saklanan multidoz 

flakonlar üzerinde yazılı olan son kullanım tarihine kadar kullanılabilir.  

 Sterilitesi bozulan veya sterilitesinin bozulduğundan Ģüphe edilen 

multidoz flakonlar kullanılmadan atılmalıdır.  

 Multidoz olarak kullanılacak olan ampul veya flakonlardan enjektöre 

çekilen ilaçların üzerine mutlaka hazırlandığı tarihi-saati, ilacın adını ve 

enjektördeki miktarı belirten etiket yapıĢtırılmalı ve 24 saatten uzun süre 
ile saklanmamalıdır.  

 

 Ampul ya da flakonların dıĢ kısmı steril değildir. Bu nedenle bunlardan 

enjektöre ilaç çekilmesi sırasında iğne, ampul ya da flakonun dıĢ yüzüne 
dokundurulmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Parenteral ilaçları hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ellerinizi yıkayınız.  
 Eldiven kullanarak kontaminasyonu 

engelleyebilirsiniz. 
 Eldiven giyiniz. 

 Ġlaç istek formundan ilacı kontrol ediniz. 

 Ġlacın; adını, uygulanma zamanını, 
uygulanacak dozu, son kullanma 

tarihini, önceden hazırlanmıĢ ise 

hazırlanma tarihi ve saatini kontrol 
etmelisiniz. 

 Enjektörün plastik kılıfını açınız.  

 Enjektörün sterilitesini bozmamalısınız. 
 Ġğne kabzasını enjektörün uç kısmına 

(ajutajına) monte ediniz.  

 Ampulün baĢ kısmında kalan ilacı doz 

kaybını önlemek için parmakla vurarak 

indiriniz. 

 Ampulü göz hizasında tutmalısınız. 

 Alkollü pamuk tamponu, ampulün 
boyun kısmına sararak pamuk altına 
iĢaret parmağınızı yerleĢtiriniz. 

 Ampulün boyun kısmında iĢaretli yer 
var ise testere kullanmadan o kısımdan 

kırmalısınız. 

 Elinizi kesmemeye özen göstermelisiniz. 
 Testere yardımı ile ileri geri kısa ve seri 

hareketlerle ampulün boyun kısmını 

inceltiniz. 

 Ampulü, kendinizden uzaklaĢtırarak 
gövde kısmını sabit tutup boynunu dıĢa 

doğru ters hareketle kırınız.  

 Ampulü fazla sıkarak elinizde 
parçalanmasından sakınmalısınız.  

 Ampulün kırılması esnasında ilaç 

içerisine cam parçası düĢmesi 

durumunda ampulü atınız ve baĢka bir 
ampulle aynı iĢlemleri tekrarlayınız. 

 Enjektörü aktif elinizle gövde kısmından 
tutarak iğnenin ucundaki kılıfı çıkartınız. 

 Steril çalıĢmaya dikkat etmelisiniz. 

 Ampulün gövdesini aktif olmayan 
elinizin iĢaret ve orta parmakları 

arasında tutunuz ve ampul içine 

daldırılarak pistonu geriye doğru 
çekiniz. 

 Ampulün dıĢ kısmının steril olmadığını 
unutmamalısınız.  

 Bu nedenle iĢlem esnasında iğneyi 
ampulün etrafına dokundurmamalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ampul içerisindeki ilaç toz halinde ise 
önce sulandırıcı sıvıyı enjektöre çekerek 

yavaĢça toz halinde bulunan ilacın 
olduğu ampule boĢaltınız. 

 Hızlı boĢaltırsanız ilacı dıĢa taĢırabilir ya 
da köpürtebilirsiniz. 

 Bu durumda hem ilaç zaiyatı hem de 

ilacı kontamine edebilirsiniz. 

 Ġğnenin kılıfını geçiriniz.  Steriliteyi bozmayınız. 

 Ampülü el içerisinde yavaĢça kendi 
etrafında döndürülerek ilacın erimesini 

sağlayınız.  

 Ġlacın içinde partikül kalıp kalmadığını 

dikkatle kontrol etmelisiniz. 

 Ġstenen miktarda ilacı enjektöre çekiniz.   Ġlacın dozuna dikkat etmelisiniz. 

 Enjektörü iğne ucu yukarı bakacak 
Ģekilde dik pozisyonda ve göz hizasında 

tutunuz. 

 Steriliteye dikkat etmelisiniz. 

 Enjektörün havasını çıkartınız.  Ġlacı zayi etmemelisiniz. 

 Ġğnenin kılıfını takınız.  Steriliteyi bozmamalısınız. 

 Enjektörün üzerine ilaç bilgilerini 
etiketle yapıĢtırınız. 

 Böylece yanlıĢ uygulamaları 
önleyebilirsiniz. 

 Flakonun koruyucu baĢlığını çıkartınız. 
 Flakon daha önceden kullanılmıĢ ise 

baĢlığını baticonlu pamukla içten dıĢa 

tek dairesel hareketle silmelisiniz. 

 Sulandırıcı sıvıyı ampulden enjektöre 
çekiniz. 

 Steriliteye dikkat etmelisiniz. 

 Enjektörün iğnesini, flakonun kauçuk 
kısmının ortasından batırarak sıvıyı 
flakon içerisine boĢaltınız.  

 Ġğne ucunu ilaç seviyesinden yukarıda 
tutarak sulandırıcı sıvıyı boĢaltmalısınız. 

 Ġğneyi dıĢarı çekerek kılıfına geçiriniz.  Ġğneyi kontamine etmemelisiniz. 

 Flakonu elleriniz içerisinde hafif hafif 
döndürerek toz halindeki ilacın 

erimesini sağlayınız. 

 Flakonu göz hizasında tutarak içerisinde 
tortu kalıp kalmadığını kontrol 

etmelisiniz. 

 Enjektör içerisine, çekilecek ilaç miktarı 
kadar hava çekiniz. 

 Dikkatli olmalısınız. 

 Enjektöre çektiğiniz havayı flakonun 

içine veriniz. 
 Ġğneyi kontamine etmemelisiniz. 

 Aktif olan eliniz ile enjektörün 
gövdesini, aktif olmayan eliniz ile 

flakonun gövdesini tutunuz. 

 Flakon içerisinde ilaç kalıp kalmadığı 
kontrol etmelisiniz. 

 Enjektörü göz hizasında tutarak ilacın 

dozunu kontrol etmelisiniz.  Flakonu ters çevirerek göz hizasında 
tutunuz. 
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 Pistonu geri çekerek ilacı enjektöre 
çekiniz.  

 Ġğneyi flakonun plastik kısmından 
çıkartarak enjektörün havasını çıkartınız. 

 Ġğneyi kılıfına takınız. 

 Ġğne uçları ilaç hazırlama esnasında 

deforme olarak uygulama esnasında 
hastanın daha fazla acı hissetmesine ve 

enfeksiyon görülme sıklığının artmasına 

neden olur. Bu nedenle iğnenin doku ile 
temas edeceği tüm uygulamalarda iğne 

ucunu mutlaka değiĢtirmelisiniz. 

 Uygulama yoluna (IM, IV,SC) göre 

iğneyi değiĢtiriniz. 

 Ġğneyi delici kesici atık kutusuna 

atmalısınız. 

 Ġlacın adı, miktarı, hazırlanma tarihi ve 
saatini enjektör dıĢına yazınız. 

 

 Hazırlanan ilaç bekletilecek ise 

prospektüsüne uygun olarak muhafaza 
ediniz. 

 Tarihi geçmiĢ ve uygun koĢullarda 

muhafaza edilmemiĢ ilaçları mutlaka 
imha etmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Parenteral tedavi, terapötik (tedavi edici) ajanların sindirim sistemi dıĢındaki 

yollarla verilmesidir.  

2. ( ) Parenteral yolla sıvı ve elektrolitler, vitaminler, Ģeker, protein, kan veya 

elemanları, aĢılar, tedavi veya tanı için kullanılan birçok ilaç uygulanabilir. 

3. ( ) Parenteral yolla verilecek ilaçlar genellikle toz halinde enjektöre çekilir. 

4. ( ) Flakon üzerinde ilacın adı, etken maddesi, dozu, miktarı ve son kullanma tarihi 

bulunmalıdır. Uygulama öncesi bu bilgiler mutlaka kontrol edilmelidir. 

5. ( ) Parenteral yolla yapılan tedavilerde enfeksiyon riski yoktur. 

6. ( ) Ġlacın adı, miktarı, hazırlanma tarihi ve saati enjektör dıĢına yazılmalıdır. 

 

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 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
Aseptik koĢullar altında ve tekniğine uygun olarak IM enjeksiyon 

uygulayabileceksiniz. 
 

 

 

 
 Enjeksiyon bölgesinin deri temizliğinde genellikle hangi antiseptik ajanlar 

kullanılır, araĢtırınız. 

 Hatalı Intramüsküler enjeksiyon uygulamalarına bağlı geliĢen komplikasyonları 
araĢtırınız. 

 

2. ĠNTRAMÜSKÜLER ENJEKSĠYON 
 

Ġntramüsküler enjeksiyon ilacın kas içine verilmesidir. Daha büyük damar yapısına 
sahip olduğu için kas dokusundaki emilim, subkutan dokuya oranla daha hızlıdır. Bu nedenle 

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

içerisinde baĢlar.  
 

Farklı yaĢ gruplarında, intramüsküler enjeksiyon bölgelerine uygulanabilecek ilaç 

miktarı farklıdır. Normal yapıda yetiĢkin kiĢilerde maksimum 4 ml ilaç uygulanabilir. Ġki 

yaĢın altındaki çocuklarda 1 ml’den fazla ilaç verilmemelidir. Ġğne uzunluğu, hastanın kas 
yapısına göre belirlenmelidir. Çocuk, yaĢlı ve aĢırı zayıf hastalara verilebilecek ilaç miktarı 

ise 2 ml’dir.  
 

Bölge YaĢ Verilebilecek Ġlaç Miktarı 

Deltoid Kas 

0-3 yaĢları arasında önerilmez - 

3-6 yaĢ 0,5 ml 

6-15 yaĢ 0,5 ml 

15 yaĢ üzeri 1 ml 

Ventrogluteal Bölge 

0-3 yaĢları arasında önerilmez - 

3-6 yaĢ 1,5 ml 

6-15 yaĢ 1,5-2 ml 

15 yaĢ üzeri 2-2,5 ml 

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

1,5- 3 yaĢ 1 ml 

Vastus Lateralis Kası 

3-6 yaĢ 1,5 ml 

6-15 yaĢ 1,5-2 ml 

15 yaĢ üzeri 2-2,5 ml 

Dorsa Gluteal Bölge 

3 yaĢ altında tercih edilmemelidir. - 

3-6 yaĢ 1,5 ml 

6-15 yaĢ 1,5-2 ml 

15 yaĢ üzeri 2-4 ml 

Tablo 2.1: Ġntramüsküler ilaç uygulama alanları ve yaĢa göre ilaç dozları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Enjeksiyon için kullanılan iğnenin keskin ve pürüzsüz olması gerekir. IM 

uygulamalarda bölge seçimi çok önemlidir. Bölgede sinir, kemik ve kan damarları 

mevcuttur. IM enjeksiyon, sürekli uygulanacak ise mutlaka rotasyon halinde uygulanmalıdır. 

IM enjeksiyon beĢ farklı bölgeye uygulanabilir; ancak bu bölgelerin hepsi yaygın olarak 
tercih edilmemektedir. 

 

Kas içine enjekte edilecek ilaç solüsyonunun hacminin 4 ml’yi geçmemesi tavsiye 
edilir; ancak 8 ml’lik bir solüsyon, ikiye bölünerek sağ ve sol taraftaki kaslar içine enjekte 

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

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

içinden geçen kan akımının hızı cilt altı dokusundakinden pek farklı değildir. Genellikle etki, 
bu iki yoldan enjeksiyondan yaklaĢık olarak aynı süre (10–30 dakika) sonra baĢlar. Kas 

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

TahriĢ edici ilaçlar kas içinde steril abse, doku nekrozu ve fibrozis yapabilir. Ġlaç 
süspansiyonları (örneğin prokainli penisilin), sıvı yağlar içinde çözülmüĢ ilaçlar (örneğin A, 

D, E ve K vitaminleri ve bazı steroid hormon esterleri) kas içine verilince burada bir depo 

oluĢturur ve oradan yavaĢ yavaĢ absorbe edilir. Egzersiz, kas içinden absorbsiyonu artırır. 

ġiĢman kimselerde (özellikle kadınlarda) gluteal bölgede cilt altı yağ dokusu çok kalın 
olduğundan yeterince uzun iğne kullanılmazsa enjeksiyon kas yerine cilt altına yapılmıĢ 

olabilir.  
 

2.1. IM Enjeksiyon Uygulanan BaĢlıca Kas Grupları 
 

YetiĢkinlerde IM enjeksiyon uygulamasında kullanılan baĢlıca kas grupları aĢağıda 

verilmiĢtir. 
 

2.1.1. Dorso Gluteal Bölge 
 

GeniĢ kas grupları içeren bu bölge IM enjeksiyonda en çok kullanılan alandır. Kalça 

gluteus maksimus ve onun üzerinde yer alan gluteus medius kası enjeksiyon için kullanılır. 

Bu bölge büyük bir kas kütlesine sahip olduğu için fazla miktardaki ilaçları daha rahat tolere 
edebilir. Derisi ince ve daha fazla ilaç verilebildiği için IM enjeksiyon için uygundur. Siyatik 

siniri ve superior inferior gluteal arterleri travmadan korumak için bölge dikkatle 

seçilmelidir. Gluteus maksimus kası çocuklarda yürümeye baĢladıktan sonra geliĢtiği 

için üç yaĢından önce kesinlikle kullanılmamalıdır. 
 

Enjeksiyon bölgesini saptama: Enjeksiyon bölgesini saptarken hata yapmamak için 

öncelikle hastanın mahremiyetine de saygı göstererek bölgenin iyice görülmesi 

sağlanmalıdır. 
 

 Hasta yüzüstü ya da yan yatar pozisyonda yatırılmalıdır. Yüzüstü yatarken 

ayaklar içe çevrilerek baĢparmakların birbirine bakması sağlanmalıdır. Hasta 

yan yatıyor ise alt bacak düz, üstteki bacak kalçadan ve dizden bükülerek alttaki 

bacağın önüne alınmalıdır. Çocuklarda, yüzüstü yatar pozisyon verilmeli ve bir 
yardımcı tarafından ekstremiteler ve enjeksiyon bölgesi hareket etmeyecek 

Ģekilde sabit olarak tutulmalıdır. 
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 Krista ilyaka superior ile koksiks hayali bir çizgi ile birleĢtirilip 3'e 

bölündüğünde dıĢta kalan 1/3'lük bölge (2,5 cm çapında),  

 YetiĢkinde posterior superior krista ilyaka ile femur baĢı arasına çizilen hayali 

çizginin dıĢında kalan bölgenin üst ve yan tarafı,  
 Altı yaĢ üzeri çocuklarda ise posterior superior krista ilyaka ile femur baĢı 

arasına çizilen hayali çizginin orta hizasında, üst ve yan bölgesi olarak 

belirlenir.  

 

ġekil 2.1: Dorso gluteal bölgede IM enjeksiyon yeri 

 

2.1.2. Ventro Gluteal Bölge 
 

Bu bölge, yetiĢkinlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Bölgede SC tabakanın inceliği, 

büyük damar ve sinirlerin azlığı, hastaya verilecek pozisyonun kolaylığı bu alanın tercih 
nedenidir. Bölgede büyük kan damarı ve sinir yoktur ve kemik dokusuna uzaktır. Kemik 

çıkıntıları elle kolaylıkla hissedilebileceği için enjeksiyon bölgesi kolaylıkla belirlenir. 

Rektumdan uzak olduğu için kontaminasyon riski azdır. Ağrı hissi daha azdır. Bir defada 
1,5-2,5 ml miktarında ilaç verilebilir. YetiĢkinlerde, üç yaĢ üzeri yürüyebilen çocuklarda ve 

zayıf hastalarda kullanılabilir. ġiĢman hastalarda enjeksiyon yerinin tespiti zor olduğu için 

tercih edilmemelidir. 
 

Hastaya sırtüstü, yüzüstü ya da yan yatıĢ pozisyonu verilebilir. Hasta yüzüstü yatıyor 

ise ayaklar içe çevrilmeli ve baĢparmaklar birbirine bakmalıdır. Yan yatıyor ise üstteki bacak 

kalçadan ve dizden bükülerek alttaki bacağın önüne alınmalıdır. YetiĢkinlerde el ayası sırtı, 
çocuklarda ise el ayası büyük trokantere yerleĢtirilir. BaĢparmak hastanın kasığına; diğer 

dört parmak hastanın baĢına dönük olmalıdır. ĠĢaret parmağı, anterior superior krista ilyaka 

ya yerleĢtirilir. Orta parmak da posterior krista ilyakaya doğru açılabildiği kadar V Ģeklinde 
açılarak orta ve iĢaret parmak arasında bir üçgen oluĢturulur. OluĢturulan bu bölge sinir, 

damar ve kemik dokusundan uzak olan enjeksiyon bölgesidir. ġekil 2.2 yi inceleyiniz. 
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ġekil 2.2: Ventro Gluteal Bölge 
 

2.1.3. Laterofemoral (Vastus Lateralis) Bölge 
 

Vastus lateralis kası; üst bacağın ön dıĢ yanında uzun bir Ģerit halinde yer alan, iyi 
geliĢmiĢ kalın bir kastır. Kas yakınında büyük damar ve sinir bulunmamaktadır. Damar ve 

sinir açısından zengin olmadığı için emilim daha yavaĢtır. Bu nedenle özellikle devamlı 

uygulamalarda fazla kullanılan bir bölge değildir. Özellikle bebeklerde ve üç yaĢın altındaki 
çocuklarda tercih edilir. Bu kas, büyük çocuklarda ve sık enjeksiyon yapılan yetiĢkinlerde de 

kullanılır. Ġlaç emilimi hızlıdır. Dokuya, bir enjeksiyonda 0,5-2,5 ml ilaç verilebilir. ġekil 

2.3’ ü inceleyiniz. 

  

ġekil 2.3: Laterofemoral bölgede IM enjeksiyon yeri 

 

Hastaya, yatar ya da oturur pozisyon verilir. Yatar pozisyonda iken dizlerin hafifçe 

bükülmesi, kasın gevĢemesini sağlar. Büyük trokanterin on (10) cm altına (yaklaĢık dört 

parmak), ve dizde bulunan laterofemoral kondilin on (10) cm üstüne (yaklaĢık dört parmak) 
parelel iki yatay çizgi çizilir. Bu yatay çizgilerin iki ucu dikey çizgilerle birleĢtirilir. 

Dikdörtgen bir Ģekil elde edilir. Elde edilen bu dikdörtgen, yatay ve dikey çizgilerle dokuz 

eĢit dikdörtgene bölünür. Bacağın dıĢ yan bölgesinde ortada kalan dikdörtgen enjeksiyon 
yapılacak bölgedir.  
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Çocuklarda, femur trokanteri ile dizin üst dıĢ kısmını birleĢtiren çizgi üçe bölünür. 

Ortada kalan bölümün dıĢ kısmına enjeksiyon yapılır. Çocuk ve kaĢektik hastalarda deri 

gerdirilmez, kas tabakası biraraya toplanarak kavranır. Ġğne, 90 derece açı ile dokuya 

batırılır. Zayıf çocuklarda ve aĢırı zayıf hastalarda iğne, 45-60 derece açı ile dokuya 
batırılmalıdır. 

 

ġekil 2.4: Çocukta vastus lateralis kasında IM enjeksiyon yeri 

 

2.1.4. Rektus Femoris Kası 
 

Uyluğun ön yüzünde bulunan kastır. Özellikle çocuklarda ve bebeklerde enjeksiyon 

uygulanan bölgedir. YetiĢkinlerde, diğer enjeksiyon bölgeleri kullanılamadığı ya da kendi 
kendine enjeksiyon yapmak gerektiği durumlarda kullanılır. Vastus lateralis kasında 

enjeksiyon bölgesi tespit edilirken yapıldığı gibi bacağın ön yüzü dikdörtgenlere ayrılır 

(Büyük trokanterin on (10) cm altına (yaklaĢık dört parmak), ve dizde bulunan laterofemoral 

kondilin on (10) cm üstüne (yaklaĢık dört parmak) parelel iki yatay çizgi çizilir. Bu yatay 
çizgilerin iki ucu dikey çizgilerle birleĢtirilir. Dikdörtgen bir Ģekil elde edilir. Elde edilen bu 

dikdörtgen yatay ve dikey çizgilerle dokuz eĢit dikdörtgene bölünür). Bacağın ortasında 

kalan dikdörtgenlerden en ortada olanı, enjeksiyon uygulaması için uygun olan bölgedir. 

 

ġekil 2.5: Rektus femoris kasında IM enjeksiyon bölgesi 
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2.1.5. Deltoid Bölge 
 

Üst kolun dıĢ yan kısmında yer alır. Küçük bir kastır. Kan akımı hızlı olduğu için ilaç 
emilimi de hızlıdır. Bu bölgeye yapılan enjeksiyonlar; hasta yönünden rahat olması ve 

enjeksiyon yerinin belirlenmesinin kolay olmasına karĢın alanın küçük olması ve enjeksiyon 

bölgesinin yakınında radial sinir, büyük kan damarı bulunması nedeni ile tercih edilmez. 

Özellikle çocuklarda ve 1 ml'yi aĢan uygulamalarda bu bölge kullanılmamalıdır. Bölgede kas 
kütlesi az olduğu için bir defada verilebilecek ilaç miktarı 0,5–1 ml’dir. Pratik olarak deltoid 

bölge, omuz baĢından 4 parmak aĢağı olarak belirlenebilir. ġekil 2.6 yı inceleyiniz. 

 

  

ġekil 2.6: Deltoid kasına enjeksiyon bölgesi 

 

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

da dirsekten bükerek göbek hizasında tutmalıdır. Omuz baĢının alt kenarından boydan boya 
yatay bir çizgi çizilir. Bu çizginin iki ucu kolun dıĢ yan yüzünden aksilla hizasından çizilen 

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

enjeksiyon bölgesi olarak belirlenir. Çocuklarda ise akromiyon ve aksilla arasında 

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

 

ġekil 2.7: IM enjeksiyonda pozisyonlar 



 

 23 

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

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

edilmelidir. Enjeksiyonu doğru bölgeye uygulayabilmek için uygulama alanının iyi 

görülmesi gerekir. Kas içi enjeksiyon sırasında rahatsızlık hissini azaltmak ve kasın 
gevĢemesini sağlamak için hastaya doğru pozisyon verilmelidir. Hasta prone pozisyonunda 

iken ayak parmakları içe doğru döndürülmeli, yan pozisyonda iken üstteki ayağını fleksiyon 

pozisyonunda bükmeli, üst bacağını alt bacağının önüne yerleĢtirmelidir. Enjeksiyon 
sırasında kas gerginliğini azaltmak için hastaya derin nefes alıp vermesi söylenir. 

 

2.2. Ġntramüsküler Enjeksiyon Tekniği 
 

Enjeksiyon bölgesindeki deri temizliği: Enjeksiyon, küçük bir cerrahi müdahale 
olarak ele alındığında deri temizliğinin önemli olduğu görülmektedir. Deri temizliğinde, 

değiĢik kurumlarda değiĢik antiseptik ajanlar kullanılmasına karĢın ülkemizde genellikle %3-

4 oranında tentürdiyot kullanılmaktadır. Bu ajanı deriye sürdükten sonra boyayıcı ve yakıcı 
etkisini ortadan kaldırmak için % 96'lık alkol kullanılmalıdır. Ayrıca % 70 'lik alkol de 

kullanılmaktadır. Betadin/batikon gibi ajanlarla alkol birlikte kullanılmamalıdır. 

 

Ġntramüsküler enjeksiyonda izlenmesi gereken basamaklar aĢağıda sıralanmaktadır. 
 

 Eller yıkanır,  

 Eldiven giyilir, 

 Orderden yapılacak ilaç kontrol edilir, 

 Hastaya uygun numarada enjektör seçilir, 

 Enjektörün steril olduğundan emin olunur, 

 Ġlaç enjektöre çekilir, 

 Alkollü pamuk tampon hazırlanır, 

 Hastanın kimliği kontrol edilir, 

 Yapılacak iĢlem, hastaya açıklanır, 

 Uygun enjeksiyon yeri belirlendikten sonra hastaya gerekli pozisyon verilir, 

 Hastanın gizlilik duygusuna saygı göstererek enjeksiyon bölgesi gerektiği kadar 

açılır, 

 Hasta anestezi altında ise bulunduğu pozisyona göre uygulama yapılacak kasa 

ve bölgeye karar verilir, 

 Belirlenen yerin temizliği yapılır,  

 Ġğnenin steril muhafazası çıkarılır, 

 Sol elin iĢaret ve baĢparmağı ile iğnenin gireceği yere değmeden deri ve derialtı 

tabakası bastırılarak gerdirilir, 

 Adalenin gevĢemesi açısından hastaya, derin nefes alması söylenir, 

 Ġğne 90° lik bir açıyla ve tek bir hareketle batırılır, 
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Resim 2.1: Ġntramüsküler enjeksiyonda iğnenin pozisyonu 
 

 Ġğne adeleye ulaĢtığında, sol elle piston hafifçe geri çekilerek damarda olunup 

olunmadığı kontrol edilir, 
 Eğer kan görülürse iğne geri çekilir, ilaç ve enjektör değiĢtirilir, 

 Ġlacın çok hızlı verilmesi basınç ve doku harabiyetine neden olacağı için ilacın 

tamamı yavaĢça enjekte edilir, 
 Sol eldeki antiseptik solüsyonlu pamuk tampon enjeksiyon yeri üzerine hafifçe 

bastırılarak iğne, giriĢ açısı ve hızı ile geri çekilir, 

 Bası yapılır; ancak masaj uygulanmaz. 

 Hasta gözlenir, 
 Atıklar uygun atık kutularına atılır. 

 Eldiven çıkartılarak uygun atık kutusuna atılır. 

 Eller yıkanır, 
 ĠĢlem kayıt edilir. 

 

ġekil 2.8: Enjeksiyon çeĢitlerine göre enjektörü tutuĢ açıları 



 

 25 

"Z" tekniği ile IM enjeksiyon: Demir preparatları gibi iritan ve deriyi boyayan 

ilaçların "Z' metodu kullanılarak IM olarak verilmesidir. Bu teknik IM yöntemine çok 

benzemesine karĢılık farklı olarak;  

 
 Ġlaç çekildikten sonra iğne değiĢtirilir, iğne 90° lik bir açı ile sokulmadan önce, 

deri saptanan enjeksiyon yerinden yaklaĢık 3-4 cm uzağa itilir, 

 Ġlaç verildikten sonra, ilacın emilimi için iğneyi geri çekmeden önce 10 saniye 
kadar beklenir,  

 Ġğne çıkarıldıktan sonra, deri serbest bırakılır, 

 Bu yöntem ile ilacın SC dokuya geri dönmesi önlenmiĢ olur, 

 Ġlacın geri sızmasını önlemek için masaj yapılmamalıdır. 
 

Hava kilidi tekniği ile im enjeksiyon; iritan ilaçların cilt altı dokusunu tahriĢ 

etmesini engellemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Ġlaç enjektöre çekildikten sonra 0,2-
0,3 ml hava çekilir. Enjeksiyon esnasında enjektör dik tutulur. Önce ilaç daha sonra da hava 

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

doz kaybı olmaz. 
 

  

ġekil 2.9: Hava kilidi tekniği 

 

2.3. Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Ġntramüsküler enjeksiyonun dikkatli yapılmadığı durumlarda geri dönüĢü olmayan 
ciddi komplikasyonlar görülebilir. Bu nedenle uygulamayı yapan kiĢi yaptığı uygulamanın 

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

Ġntramüsküler enjeksiyonda dikkat edilecek noktalar Ģunlardır: 

 
 IM enjeksiyon yerlerinin seçimi doğru yapılmalıdır. 

 Ampulün ağzı açıldıktan sonra bekletilmemelidir. 

 Enjeksiyon bölgesi çok kirli ise akıntı veya dıĢkı ile kirlenmiĢ ise öncelikle 
sabun ve su ile durulanıp kurulanmalıdır. 

 Ağrısız bir enjeksiyon için iĢleme uygun olan pürüzsüz ve keskin bir iğne 

kullanılmalıdır. 
 Duyarlı bireylerde, enjeksiyondan önce bölgeye soğuk buz ya da kompres 

uygulanabilmektedir. Bu iĢlem sinir uçlarını uyuĢturarak ağrı hissini azaltır. 
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 Ġlacın dağılım ve emilimi için enjeksiyondan sonra masaj yapılmamalıdır. 

 Kasın gevĢemesi ve ağrıyı azaltmak için hastaya uygun pozisyon verilmelidir.  

 Gergin kasa enjeksiyon yapmak ağrı verir. Hastaya kasını sıkmaması ve gevĢek 

bırakması gerektiği açıklanmalıdır, 
 Ġğne kasa tek bir hareketle batırılmalı, aynı hızla çıkarılmalıdır, 

 Ġğneyi çektikten sonra enjeksiyon yerine kuru pamuk tampon koyulmalıdır. 

Alkolle ıslatılmıĢ pamuk tampon kanamayı artırır. 
 Enjeksiyon uygulamada, cerrahi aseptik kurallara mutlaka uyulmalıdır. Hazırlık 

sırasında enjektör ve ilacı kontamine etmemeye dikkat edilmeli, derinin 

antiseptik solüsyonla temizlenmesi sağlanmalıdır.  

 Sinir ve kemiklere zarar vermemek için enjeksiyonlar anatomik olarak 
sinirlerden uzak güvenli bölgelere yapılmalıdır.  

 Doku zedelenmesi, inflamasyon ve enfeksiyon olan bölgeler enjeksiyon için 

kullanılmamalıdır.  
 Skar dokusu ve ödemli dokulara enjeksiyon yapılmaz. Aksi halde doku yıkımı 

arttığı gibi, verilen ilacın emilimi de yetersiz olur.  

 IM ve subkutan enjeksiyonlar sırasında iğnenin damarda olmadığından emin 
olunmalıdır.  

 Piston geri çekildiğinde, enjektöre kan gelirse enjektör hemen geri çekilerek 

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

 Ġlaç, doku içine verilirken yavaĢ yavaĢ verilmelidir. Bu hem ağrıyı azaltır hem 
de ilacın doku içine yayılımını ve emilimini kolaylaĢtırır. 

 Çok miktarda ilaç ağrı yapar ve yerel doku yıkımı yapabilir. Bu nedenle her 

bölgeye yapılabilecek ilaç miktarı bilinmelidir.  
 ĠĢlem esnasında iğnenin eğrilmesi olayı olursa iĢleme son verilmelidir. Çünkü 

eğrilen iğnenin kırılma ihtimali yüksektir. Eğer iĢlem esnasında iğne doku 

içerisinde kırılırsa bölge kalemle iĢaretlenerek durum hemen bildirilmelidir. 

 Apse, kist, nekroz, doku hasarı, ağrı, kaza ile damara girme; sinir yaralanması 
gibi komplikasyonlar için önlemler alınmalıdır. Özellikle yenidoğan ve 

prematüre bebeklerde, enjeksiyonlara bağlı olarak siyatik sinir hasarları sonucu 

komplikasyonlar görülebilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
IM enjeksiyon uygulayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ellerinizi yıkayınız. 
 Ellerin enfeksiyon yayılımındaki rolünü 

unutmamalısınız. 

 Eldiven giyiniz  Hastayı ve kendinizi korumalısınız. 

 Orderden yapılacak ilacı kontrol ediniz. 
 Sözel olarak belirtilen ilaçları 

yapmamalısınız. 

 Hastaya uygun numarada enjektör 
seçiniz. 

 Hastanın özelliklerini göz önünde 
bulundurmalısınız. 

 Enjektörün steril olduğundan emin 
olunuz. 

 Aseptik kurallara uymalısınız. 
 Ġlacı enjektöre çekiniz. 

 Alkollü pamuk tampon hazırlayınız. 

 Hastanın kimliğini kontrol ediniz. 
 Doğru hasta olduğundan emin 

olmalısınız. 

 Hastaya kendinizi tanıtınız.  Hasta ile olumlu iletiĢim kurmalısınız. 

 Hastayı yapılacak iĢlem hakkında 
bilgilendiriniz. 

 Hastayı rahatlatmalısınız. 

 Hastanın sorularına güler yüzle ve sakin 
Ģekilde cevap vermelisiniz. 

 Hastaya pozisyon veriniz 
 Hasta mahremiyetine saygı 

göstermelisiniz. 

 Enjeksiyon yapılacak noktayı 
belirleyiniz. 

 Cilt temizliğine dikkat ederek enfeksiyon 
geliĢmesini önleyebilirsiniz.  

 Hasta anestezi altında ise bulunduğu 
pozisyona göre, uygulama yapılacak 
kasa ve bölgeye karar veriniz. 

 Alkollü pamuk tamponla enjeksiyon 
yapılacak bölgeyi temizleyiniz. 

 Ġğnenin steril muhafazasını çıkartınız.  Ġğneyi kontamine etmemelisiniz. 

 Adalenin gevĢemesi açısından hastaya, 
derin nefes almasını söyleyiniz. 

 Hastaya gerekli durumlarda açıklama 
yapmalısınız. 

 Sol elin iĢaret ve baĢparmağı ile 
iğnenin gireceği yere değmeden deri ve 

derialtı tabakasını bastırarak gerdiriniz. 

 Cildi gerdirerek enjeksiyon yaparsanız 
hastanın daha az acı hissetmesini 

sağlayabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Enjektörü, sağ elinizle kalem tutar gibi 
tutarak 90 derecelik açı ile ve tek bir 

hareketle iğneyi kas içine batırınız. 

  

 Dikkatli olmalısınız. 

 Enjektörü ajutajından tutunuz ve sol 

elinizle pistonu hafifçe geri çekerek 
kan kontrolü yapınız. 

 Enjektöre kan gelirse iğneyi geri çekerek 
ilaç ve enjektörü değiĢtirmelisiniz. 

 Sol elini aktif kullananlar enjektörü sol eli 
ile kasa batırıp sağ eli ile kan kontrolü ve 

enjeksiyon iĢlemini gerçekleĢtirebilirler. 

 Enjektörü mümkün olduğunca hareket 

ettirmemeye gayret etmelisiniz. 

 Ġğnenin doku içerisinde hareketi ile 

hastanın daha fazla ağrı hissetmesine ve 

doku harabiyetine sebep olabilirsiniz. 

 Kan gelmiyorsa ilacı özelliğine uygun 
sürede ve ajutajından destekleyerek 

yavaĢça enjekte ediniz. 

 Ġlacın çok hızlı verilmesi basınç ve doku 
harabiyetine neden olacağından, ilacın 

tamamını yavaĢça enjekte etmelisiniz. 

 Enjekte iĢlemi sonunda enjektörü 
ajutajından destekleyerek aynı açı ve 

hızla geri çekiniz.  

 Enjektörü ajutajından tutmadan 
çekerseniz iğnenin enjektörün 

gövdesinden ayrılarak enjeksiyon yapılan 

yerde kalabileceğini unutmamalısınız. 

 Bölgeye temiz ve kuru tamponla bası 
yapınız. 

 Pamuk alkolle fazla ıslatılmıĢ olursa 
kanamayı artırabileceğini 

unutmamalısınız. 

 Hastayı erken komplikasyonlar 
yönünden gözlemleyiniz. 

 Ġlaç allerjileri yönünden hastayı dikkatle 
gözlemlemelisiniz. 

 Yapılan ilacı kaydediniz. 
 Kaydedilmeyen ilaç yapılmadı olarak 

algılanır ve yanlıĢ uygulamalara sebebiyet 
verebilirsiniz.  

 Atıkları uygun atık kutularına atınız.  Çevrenizi ve kendinizi korumalısınız. 

 Eldiveni çıkartınız ve uygun atık 
kutusuna atınız. 

 Dikkatli olmalısınız. 

 Ellerinizi yıkayınız. 
 Her iĢlemden önce ve sonra ellerinizi 

yıkamayı alıĢkanlık haline getirmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Ġntramüsküler enjeksiyon, ilacın ven içine verilmesidir. 

2. ( ) PPD testi ve alerji testi genellikle IM yolla yapılır. 

3. ( ) Rektus femoris kası, özellikle çocuklarda ve bebeklerde enjeksiyon uygulanan 

bölgedir. 

4. ( ) Dorsa gluteal bölge, her yaĢ gurubunda genellikle tercih edilen bölgedir. 

5. ( ) Ġlaç emilimini azaltacağı için skar dokusu ve ödemli dokulara enjeksiyon 

yapılmaz. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Demir gibi iritan ve deriyi boyayan ilaçların IM olarak verildiği tekniğe, ................ 

.........................denir. 

7. Ġritan ilaçların cilt altı dokusunu tahriĢ etmesini engellemek amacıyla kullanılan 

yönteme, .....................  .........................  .............................denir. 

  

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 
 

Aseptik koĢullar altında ve tekniğine uygun olarak ven içerisine direkt ilaç 
uygulayabileceksiniz. 

 

 
 
 

Ġlaçların karıĢtırılmasının sakıncası var mıdır? AraĢtırınız ve arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
 

3. ĠNTRAVENÖZ (IV) ENJEKSĠYON 
 

Ġntravenöz enjeksiyon, enjektör içindeki ilacın iğne aracılığı ile doğrudan ven (toplar 
damar) içerisine verilmesi iĢlemidir. Ġlaçların derhal etki etmesi istendiği acil durumlarda 

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

tedavi edici kan düzeylerinin devamlı olarak sağlanabilmesi için veya ilaçların yüksek 
derecede alkali olup kas ve cilt altı dokusunu tahriĢ ettiği durumlarda intravenöz yol 

kullanılır.  
 

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

solüsyonların bu yolla verilebilmesidir. Ayrıca doku içine enjeksiyon ağrı yapan veya 
nekroza neden olabilen bazı irritan ilaçları, intravenöz olarak ağrı oluĢturmaksızın vermek 

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

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

nitelikteki ilaçları verirken solüsyonun, damar dıĢındaki doku içine kaçırılmamasına dikkat 
edilmelidir.  

 

3.1. IV Enjeksiyon Ġçin Kullanılan Alanlar 
 
IV uygulamalarda uygun ven seçilirken tedavinin süresi, hastanın damar durumu ve 

hastanın ekstremiteyi kullanma durumu dikkate alınmalıdır. El ve ayak üzerindeki venler 1-2 

(bir-iki) saat ya da birkaç gün gibi kısa sürecek tedaviler için tercih edilebilirler. 
 

Kullanılan venler: 
 

 Koldaki venler: Bazilik ve sefalik venler. 

 Antekübital fossadaki venler: Median, sefalik ve bazilik venler. 
 Radyal bölgedeki venler; radyal ven 

 El üzerindeki venler: Dorsal metakarpal venler.  

 Ayak ve bacak venleri: Popliteal, tibial, dorsalis pedis venleri. 
 Uyluktaki venler; femoral ve safenöz venler. 

 Bebeklerde baĢ venleri. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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Ven içi uygulamalarda kullanılan bölgeler genellikle; ön kol, el, ayak, bebeklerde alın 

ve saçlı derinin olduğu alanlardaki venlerdir. Bacaklardaki venler, emboli ve flebit riski 

olduğundan ve hastanın hareketini kısıtlayacağından tercih edilmez. Çoğunlukla koldaki 

sefalik, bazilik ve medyan kubital venler; el üzerinde ise superfesiyal venler kullanılır. Bu 
damarlar, büyük ve yüzeyel olmaları, bu bölgedeki derinin ince olması bakımından daha 

uygundurlar. Bu bölgede, venin kaymasını ve kanın ven dıĢına sızmasını engelleyecek 

miktarda bağ dokusu mevcuttur.  

 

ġekil 3.1: IV. Enjeksiyon için el ve kolda bulunan venler 

 

Eğer birden çok enjeksiyon gerekiyorsa elin üstündeki ve ön koldaki dorsal 

metakarpal venler, bazilik venler, alt sefalik ve aksesuar sefalik ven tercih edilir. 
Uygulamalarda distal kısımdaki venlerden baĢlanarak proksimale doğru çıkılmalıdır. Ġlaç 

miktarı fazla veya solüsyon hipertonik ya da ilaç tahriĢ edici ise ön koldaki geniĢ venler 

kullanılmalıdır.  
 

3.2. Enjektörle Ġntravenöz Enjeksiyon Tekniği 
 

Gerekli malzemeler; tepsi içinde ilaç kartı, ilaç çekili enjektör, yedek iğne, pamuk 

tamponlar, turnike, tedavi muĢambası, deri antiseptiği/ alkol % 70'lik, eldiven, kesekâğıdıdır. 
 

Enjektörle intravenöz ilaç verme tekniğinin iĢlem basamakları aĢağıda sıralanmıĢtır.  

 
 Eller yıkanır, 

 Eldiven giyilir, 
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 Order (istem) den yapılacak ilaç ve ya ilaçlar kontrol edilir,  

 Hastaya ve ilaç miktarına uygun numarada enjektör seçilir, 

 Ġlacın özelliğine uygun iğne seçilir, 

 Ġlaç enjektöre çekilir, 

 Turnike hazırlanır, 

 Alkollü veya batikonlu tampon hazırlanır, 

 Hazırlanan malzemeleri, tedavi arabasına yerleĢtirilir, 

 Hastaya, yapılacak iĢlem anlatılır, 

 Hastaya uygun pozisyon verilir, 

 DolaĢıma engel teĢkil edecek bir durum olmadığından emin olunur, 

 Venlerin durumu gözlenir, 

 En uygun vene karar verilir, 

 Hastanın kolu kalp düzeyinin altına indirilir, 

 Hastanın kolunun altına tedavi muĢambası serilir, 

 Turnike, vene girilecek noktanın 15-20 cm üzerine fiyonk Ģeklinde bağlanır, 

 Ven dolgunlaĢana kadar hastaya elini açıp kapatmasını söylenir, 

 Deri, antiseptik solüsyonlu pamuk tamponla temizlenir, 

 Pasif olan el ile uygulama bölgesinin altından deri aĢağı doğru gerdirilir, 

 Aktif elin iki parmağı ile enjektörü tutup diğer üç parmakla koldan destek alınır, 

 Enjektör ile ven arasında 30-45 derecelik açı kalacak Ģekilde ve eğimi yukarı 

olacak Ģekilde tutulur, 

 Damarın hemen yanından deriye girilir, 

 Deriye girilir girilmez iğnenin açısı deriye paralel olacak Ģekilde küçültülür, 

 Damar yolunu izleyerek 1 cm kadar ilerledikten sonra vene girerek iğnenin üçte 
biri ilerletilir, 

 Diğer elle piston geri çekilerek aspirasyon yapılır, 

 Eğer enjektöre kan geliyorsa turnike çözülür, 

 Ġlaç, yavaĢ yavaĢ verilir, 

 Hasta, erken komplikasyonlar yönünden gözlenir, 

 Ġlaç bitince enjektörü çekerek hemen batikonlu pamukla enjeksiyon yerine 

bastırılır, 

 Atıklar uygun tıbbi atık kutusuna atılır, 

 Eldiven çıkartılır, 

 Eller yıkanır, 

 ĠĢlem kayıt edilir, 
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Turnikenin bağlanması Damarın seçilmesi 

  

Damara girilmesi 

Ġğnenin damar içinde olup olmadığının 

kontrolü 

 

Ġlacın verilmesi 

 

Ġğnenin çıkarılması 

Resim 3.1: ĠV enjeksiyon aĢamaları 

 

3.3. Dikkat Edilecek Noktalar 
 

IV ilaç uygulamalarının her aĢaması dikkat gerektirir. Uygulama esnasında dikkat 

edilmesi gereken noktalar aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 

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

hasarı ve tromboflebittir. Ġlacın artere verilmesi parmakların, elin ve kolun 
gangrenine neden olur. 

 Sistemik yan etkiler; bayılma, hava embolisi, enfeksiyon, dolaĢım yüklenmesi 
ve anaflaktik Ģoktur. Eğer anaflaksi geliĢmiĢ ise ortadan kaldırmak mümkün 

değildir. Bu durumda ilacın seyreltilerek yavaĢ yavaĢ verilmesi riski azaltabilir.  

Hastada en küçük bir reaksiyon görülürse iĢlem mutlaka durdurulmalıdır. 

 Çevresel yan etkiler; sistemik hipotermi veya hipertermidir. 
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 Ġntravenöz enjeksiyonun, mümkün olduğu kadar yavaĢ (bir veya bir kaç 

dakikada) ve hastanın reaksiyonu gözlenerek yapılması gerekir. Bazı ilaçların 

hızlı enjeksiyonu, dolaĢımı ve solunumu deprese edip tehlikeli durumlara yol 

açabilir. 

 Ven içine yerleĢtirilen kateterler ven trombozu riskini artırır. El ve ayaklardaki 

küçük venlerde tromboz riski daha azdır.  

 Uygulama için hastanın fazla kullanmadığı taraf tercih edilmelidir. 

 Bacaklardaki venler emboli ve flebit riski olduğundan ve hastanın hareketini 

kısıtlayacağından tercih edilmez. 

 TahriĢ edici veya vazokonstrüktör ilaçlar, küçük venler (el sırtı veya ayak 

sırtındakiler gibi) içine verilirlerse bunlarda kan akıĢı az olduğu için verilen sıvı, 
kanla yeterince dilüe olamaz; damar büzülmesinden dolayı akıĢın durması ve 

ayrıca tromboflebit oluĢması olasılığı artar.  

 ĠV yol, ilaç uygulama yolları arasında en riskli olandır. Ġlaç doğrudan kan 

dolaĢımına verildiği için emilim ve etki hızlıdır. Dolayısı ile geliĢebilecek 

reaksiyonlar ani olmakta ve müdahale zorlaĢmaktadır. 

 Uygulama öncesi, alan çok kirli ise önce sabunlu su ile yıkanmalı; daha sonra 
da antiseptik solüsyonla silinerek kuruması beklenmelidir. 

 ĠV ilaç tedavisine baĢlamadan önce hasta; nabız, ateĢ, kan basıncı, bulantı, 
bilinç kaybı, idrar çıkıĢı, genel durum yönünden izlenmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Enjektörle IV enjeksiyon uygulayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ellerinizi yıkayınız  El yıkamanın önemini unutmamalısınız. 

 Eldiven giyiniz. 
 Kan yolu ile bulaĢan hastalıklardan 

korunabilirsiniz.  

 Order (istem) den yapılacak ilaç ve ya 

ilaçları kontrol ediniz. 

 YanlıĢ ilaç uygulamanın çok ciddi 

sonuçları olabileceğini unutmamalısınız. 

 Hastaya ve ilaç miktarına uygun 

numarada enjektör seçiniz. 
 Dikkatli olmalısınız. 

 Steriliteyi bozmamalısınız.  Ġlacın özelliğine uygun iğne seçiniz. 

 Ġlacı, enjektöre çekiniz. 

 Turnike hazırlayınız.  

 Alkollü veya batikonlu tampon 

hazırlayınız. 
 Batikonlu tampon hazırlamalısınız. 

 Hazırlanan malzemeleri tedavi tepsisi 

veya arabasına yerleĢtiriniz. 

 Hastanın yanına gitmeden önce tekrar 

kontrol etmelisiniz. 

 Hastaya, yapılacak iĢlemi anlatınız. 
 Hasta haklarına ve hastayı 

bilgilendirmeye önem vermelisiniz. 

 Hastaya, uygun pozisyonu veriniz. 

 Hastanın rahat edebileceği ve sizin de 

rahat çalıĢabileceğiniz bir pozisyonu 
tercih etmelisiniz. 

 DolaĢıma engel teĢkil edecek bir durum 
olmadığından emin olunuz. 

 Yapılan bazı giriĢimler sonrası giriĢim 

yapılan bölgelerde enjeksiyon yapmanın 

sakıncalı olduğunu unutmamalısınız. 

 Venlerin durumunu gözleyiniz. 
 Sağlam olan ve travmatize edilmemiĢ 

venleri tercih etmelisiniz. 

 En uygun vene karar veriniz.  

 Hastanın kolunu, kalp düzeyinin altına 

indiriniz. 

 Böylece venöz dolaĢımı yavaĢlatarak 

damarların belirginleĢmesine yardımcı 
olursunuz. 

 Hastanın kolunun altına 

tedavi(muĢamba) bezi seriniz. 

 Çevrenizi korumalısınız. 

 Hastanın yatağını kirletmemelisiniz. 

 Turnikeyi, vene girilecek noktanın 15-20 

cm üzerine fiyonk Ģeklinde bağlayınız. 

 Arteryel basınç engellenmeyecek ve 
hastanın derisini incitmeyecek Ģekilde 

bağlamalısınız. 

 Ven dolgunlaĢana kadar hastaya, elini 
açıp kapatmasını söyleyiniz. 

 Gerektiğinden fazla beklememelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Deriyi, antiseptik solüsyonlu pamuk 
tamponla temizleyiniz. 

 Temizledikten sonra bölgenin 
kurumasını beklemelisiniz. 

 Pasif olan el ile uygulama bölgesinin 

altından deriyi aĢağı doğru gerdiriniz. 

 Elinizin açısını bozmamalısınız. 

 Aktif elin iki parmağı ile enjektörü tutup 

diğer üç parmakla koldan destek alınız. 

 Enjektörü, ven ile arasında 30-45 

derecelik açı kalacak Ģekilde ve eğimi 
yukarı olacak Ģekilde tutunuz. 

 Damarın hemen yanından deriye giriniz. 

 Damarı delmemeye özen 
göstermelisiniz. 

 Deriye girer girmez iğnenin açısını 

deriye paralel olacak Ģekilde küçültünüz. 

 Damar yolunu izleyerek 1 cm kadar 
ilerledikten sonra vene girerek iğnenin 

üçte birini ilerletiniz. 

 Diğer elle pistonu geri çekerek 

aspirasyon yapınız. 

 Kan gelmiyorsa turnikeyi çözerek iğneyi 
çekip damar üstüne tampon 

yapmalısınız. 

 Eğer enjektöre kan geliyorsa turnikeyi 

çözünüz. 

 Enjektörü hareket ettirmemelisiniz.  Ġlacı, yavaĢ yavaĢ veriniz. 

 Hastayı, erken komplikasyonlar 

yönünden gözleyiniz. 

 Ġlaç bitince enjektörü çekerek hemen 

batikonlu pamukla enjeksiyon yerine 

bastırınız. 

 Ġğne damarda iken tamponla 

bastırırsanız hastanın acı hissetmesine 
ve damarın patlamasına neden 

olabilirsiniz. 

 Atıkları uygun tıbbi atık kutusuna atınız. 
 Kendinizi ve çevreyi koruyucu önlem  

almalısınız. 

 Eldiveni çıkartınız. 
 Eldiven kullanmayı ve el yıkamayı 

alıĢkanlık haline getirmelisiniz. 
 Ellerinizi yıkayınız. 

 ĠĢlemi kayıt ediniz.  Kayıt yapmayı unutmamalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdaki durumlardan hangisinde, IV ilaç tedavisi gerekli değildir? 

A) Ġlacın hızlı etki etmesi gereken durumlarda 
B) Basit enfeksiyon geçiren hastalarda 

C) Alerji durumlarında 

D) Ġlaçların yüksek derecede iritan olduğu durumlarda 

E) Ciddi enfeksiyon durumlarında 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, IV ilaç tedavisinin avantajlarından değildir? 

A) Ġlacın hızlı etki etmesi 
B) Ġritan ilaçların bu yolla verilebilmesi 

C) Pahalı bir tedavi yöntemi olması 

D) Damar çeperinin, ağrılı uyaranlara duyarsız olması 
E) Anaflaktik Ģok riskinin yüksek olması 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, IV enjeksiyonda en çok tercih edilen venlerdir? 

A) Koldaki bazilik ve sefalik venler. 
B) El üzerinde bulunan venler 

C) Ayak venleri 

D) Bacak venleri 
E) Uylukta bulunan venler 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi, çocuklarda IV tedavide en çok tercih edilen venlerdir? 

A) Ayak venleri. 

B) El üzerinde bulunan venler 

C) Baş venleri 
D) Koldaki venler. 

E) Uylukta bulunan venler 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, IV enjeksiyonda damarda olduğunuzun en önemli 

göstergesidir? 

A) Pistonu geri çekince, enjektörün gövde kısmına kan gelmesi 
B) Enjektörün ajutajında kan görülmesi. 

C) Damarda ĢiĢme olmaması 

D) Ġlacın kolaylıkla gitmesi 
E) Bölgede hassasiyet görülmemesidir. 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

 
 

 

 
Aseptik koĢullar altında ve tekniğine uygun olarak periferik venöz kateter aracılığı ile 

ven içerisine ilaç verebileceksiniz. 

 
 

 

 
 PuĢe ilaç verme tekniğini araĢtırınız. 

 Bolus enjeksiyonu araĢtırınız. 

 

4. PERĠFERĠK VENÖZ KATETERDEN ĠLAÇ 

VERME 
 

Venöz kateter, ven içerisine yerleĢtirilen, plastikten yapılmıĢ malzemedir. Uzun süreli 

IV sıvı verilecek veya uzun sürecek IV ilaç tedavisi alan hastalarda tercih edilen yöntemdir. 
Tekrarlanan IV giriĢimlerin kolay uygulanabilmesi için vasküler sistem içerisine kanül ya da 

kateter yerleĢtirilir. IV enjeksiyonda kullanılan venler, bu uygulamada da tercih edilir. 

 
Venöz kateterler; branül, intraket ve anjioket diye de adlandırılır. ÇeĢitli boyutları 

vardır. Boyutları belirlemek için farklı renkler kullanılmıĢtır. AĢağıdaki resim 4.1’de kateter 

(branül) çeĢitlerini inceleyebilirsiniz. 

 

Resim 4.1: Kateter (branül) çeĢitleri 

 

Genellikle IV ilaç verilirken pembe renkli olan orta boy kanüller tercih edilir. Kanülün 

boyutu; hastanın acı hissetmesini, giriĢimin baĢarısını, infüzyon hızını, kanülün tıkanmasını 

ve damardan çıkmasını etkiler. Kateter tercih edilirken hastanın yaĢı, girilecek venin çapı ve 
boyu dikkate alınmalıdır. Kateter boyutu, ven boyutundan daha büyük olursa damar 

yırtılabilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 

–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kateter boyutu ilacın yoğunluğuna uygun değilse kateterde sık sık tıkanma meydana 

gelebilir ya da istenen sürede ilaç verilemeyebilir. AĢağıdaki Ģekil 4.2’yi inceleyiniz. 

 

Resim 4.2: Kateter yerleĢtirmede kullanılan venler 

 

4.1. Periferik Venöz Kateterden Ġlaç Verme Tekniği 
 
IV enjeksiyonda ilaç doğrudan damara verilebildiği gibi solüsyon içine eklenerek 

infüzyon biçiminde de uygulanabilir. Hastanın damar yolunda serum takılı ise ilaç venöz 

kateterden veya kateter ile serum seti arasına monte edilen üç yollu musluktan vene verilir. 
Bazen iki sıvının aynı anda gönderilmesi önerilmeyebilir. Bu durumda hastanın serumu 

kapatılarak damar yolu serum fizyolojik ile yıkandıktan sonra ilacın dilüe edildiği sıvı 

takılmalıdır. 
 

Gerekli malzemeler tedavi arabası üzerine ya da tepsi içine konur. Bu malzemeler 

Ģunlardır: 
 

 Branül (periferik venöz kateter) 
 Üç yollu musluk 

 Enjektör veya( mini bag) küçük miktardaki mayiler (25-50ml arası) içine 

hazırlanmıĢ ilaç 
 Serum seti 

 Flaster 

 Batikonlu tampon 
 Tedavi bezi 

 Kirli malzeme kabı 

 Eldiven 



 

 40 

Periferik venöz kateterden ilaç uygularken takip edilecek iĢlem basamakları aĢağıda 

sıralanmıĢtır. 

 

 Ġlaç adı hasta tabelasından kontrol edilir, 
 Hastanın, doğru hasta olup olmadığı kontrol edilir, 

 Hastaya, yapılacak iĢlem anlatılır, 

 Malzemeler, kolay ulaĢılacak Ģekilde yerleĢtirilir, 
 Branülü (venöz kateter) dıĢ kılıfından çıkarılarak yan tutma bölümleri yatay 

pozisyona getirilir (Bakınız Resim 4.3). 

 

Resim 4.3: Kateterin açılmıĢ hali 

 

 Hastaya, oturur ya da yatar pozisyon verilir, 

 Hastanın her iki kolundaki venler gözden geçirilir, 
 Venler elle palpe edilerek doğru vene karar verilir, 

 Eller yıkanır, 

 Eldiven giyilir, 
 Hastanın kolunun altına tedavi (muĢambası) bezi serilir, 

 Turnike, seçilen damarın yaklaĢık 10 cm üzerinden ve tek kemik üzerinden 

bağlanır, 
 Hastaya, elini açıp kapatıp hafifçe yumruk yapması söylenir, 

 Damar, parmak uçlarıyla palpe edilerek ilerleyiĢi hissedilir, 

 Bölge, batikonlu tamponla ve yukarıdan aĢağıya tek bir hareketle damar 

boyunca silinir, 
 Kateter (branül) sağ ele alınıp iğnesinin kılıfı çıkartılır, 

 Ġğnenin keskin yüzü yukarı bakacak Ģekilde, iĢaret ve orta parmak arasından 

geçirerek el üstte kalacak Ģekilde branül tutulur, 
 Sol elle hastanın ön kolu altından tutulup deri iĢaret ve baĢparmakla gerdirilir, 

 Ġğne, damara girmek istenen bölgenin 1 cm kadar altından ve deriye 35-45 

derecelik açı oluĢturacak Ģekilde girilir, 
 Deriye girer girmez açı azaltılarak deri içerisinde ilerletilir, 

 Kanül içerisine kan dolup dolmadığı gözlemlenir,  

 Kolun altındaki el serbest bırakılır, 

 Pasif el ile kanülün iğne kısmı arkadan 1 cm kadar geri çekilip plastik kısmı 
damar içerisinde dikkatlice ilerletilir, 

 Turnike çözülür, 

 Branül üst kısmından flasterle tespit edilir,  
 Ġlaç bulunan enjektörün iğnesi çıkartılır, 
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 Branülün iğnesi çıkartılarak enjektörün uç kısmı kateterin arkasına ya da 

branülün üstünde bulunan vanaya takılır, 

 Ġlaç yavaĢça damar içerisine verilir, 
 

  

Resim 4.4: Branülden ilaç verme 

 

 Enjektör, branülden çıkarılarak branülün kapağı takılır, 

 Ġlaç, infüzyon Ģeklinde verilecekse serum seti paketinden çıkartılıp koruyucu 
kapağı çıkartılır, 

 Ġlacı serum askısına asıp setin haznesini sıkarak yarısına kadar ilaç dolması 

sağlanır, 
 Serum setinin ucu aĢağı bakacak Ģekilde tutulup klempi açılarak set içerisindeki 

havanın dıĢarı çıkması sağlanır, 

 Hastanın aynı anda verilecek serumu da var ise serum setinin ucuna üç yollu 

musluk monte edilir, 
 Üç yollu musluğun havası çıkartılır, 

 Musluğun diğer yönüne serum monte edilir, 

 Musluk kateterin arkasına takılarak akıĢ yönü hasta ve sıvılara döndürülür, 
 

  

Resim 4.5: Üç yollu musluk ve üç yollu musluklu intraket 

 
 Flaster üzerine branülün takılıĢ tarihi ve saati yazılır, 

 Atıklar ortamdan uzaklaĢtırılır, 

 Eldivenler çıkartılır, 

 Eller yıkanır, 
 ĠĢlem kayıt edilir. 
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Serum hazırlanır. 

 

Uygun ven seçilir. 

 

Seçilen vene kateter takılır. 

 

Seçilen vende kateter ilerletilir. 

 

Kateter tespit edilir. 

 

Tarih ve saat yazılır. 

 

Kateterin vidalı kapağı sökülür. 

 

Serum seti takılır. 

Resim 4.6: Periferik venöz kateter takma aĢamaları 
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4.2. Dikkat Edilecek Noktalar 
 
ĠV kateter uygulama çok dikkat gerektiren ve kateter takıldıktan sonra da takip 

gerektiren bir iĢlemdir. Gerekli özenin gösterilmemesi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 

 Yapılacak iĢlem için hastaya bilgi verilerek mutlaka izin alınmalıdır. Hasta ile 

iĢbirliği sağlama ve hastanın rahatlaması, iĢlemin daha rahat 

gerçekleĢtirilmesini sağlayacaktır.  
 Kateter seçilirken kulanım amacı, muhtemel kullanılma süresi, kullanılacak 

kiĢinin yaĢı ve damarlarının durumu göz önünde bulundurulmalıdır. 

 EriĢkinlerde periferik kateterlerin üst ekstremite venlerine takılması önerilir. 
  Çocuk hastalarda periferik kateterlerin takılması için el, ayak sırtı veya saçlı 

deri kullanılabilir. 

 Kateter giriĢ yeri her gün kontrol edilmelidir. Hastanın koluna takılan kateter, 
gerekli özen gösterilmezse mikroorganizmalar için giriĢ kapısıdır. Kateteri 

takan kiĢi mutlaka flaster üzerine takılıĢ tarihini ve saatini yazmalıdır. Takip 

edilirken de süresi dolan kateterler değiĢtirilmelidir. Gazlı bez kullanılan 

durumlarda kontrol amacı ile kateter giriĢ yeri gazlı bez üzerinden palpe 
edilerek hassasiyet olup olmadığı değerlendirilmelidir. Hastada klinik 

enfeksiyon bulgusu yok ise gazlı bezin kaldırılmasına gerek yoktur. 

 Flebit (ısı artıĢı, hassasiyet, eritem, damar trasesinin palpe edilmesi gibi) veya 
enfeksiyon belirti ve bulguları geliĢtiğinde veya iyi çalıĢmadığı tespit 

edildiğinde, periferik kateter değiĢtirilmelidir.  

 EriĢkin hastalarda kateterler flebit riskini azaltmak için 72 saatte bir 
değiĢtirilmelidir.  

 Eğer yeni periferik venöz damar yolu bulma konusunda sorun yaĢanıyor ve 

flebit veya enfeksiyon bulguları yok ise kateterler daha uzun aralıklarla 

değiĢtirilebilir. Ancak bu durumda hem hasta hem de kateter giriĢ yerleri çok 
yakından takip edilmelidir. 

 Kateterlerin (branül) giriĢ yerine topikal antimikrobiyal veya antiseptik krem 

uygulanmamalıdır.  
 Kullanılmayan bütün üç yollu musluklar (stopcock) kapalı tutulmalıdır.  

 Median sinirin ve brakial arterin yeri iyi bilinmeli ve yanlıĢ uygulamalardan 

kaçınılmalıdır. 

 Hastada lenfatik dolaĢımı engelleyen bir durum varsa (örneğin mastektomi 
geçirmiĢ ise) veya arterio-venöz Ģant mevcut ise bu alanın IV kateter takılması 

için uygun olmadığı unutulmamalıdır. 

 IV infüzyon uygulanan hastada, ani Ģok ve Ģuur kaybı görülürse hava embolisi 
düĢünülmelidir. Hava embolisi ölümle sonuçlanabilir. Damarından içeri giren 

10 ml kadar hava, hastanın ölümüne neden olabilir. Ġnfüzyon Ģeklinde ilaç 

gönderirken damardan hava gitmesine engel olunmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Periferik venöz kateter aracılığı ile ven içerisine ilaç veriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġlaç adını, hasta tabelasından kontrol 
ediniz. 

 Doğru ilaç ve doğru doz olduğundan 
emin olmalısınız. 

 Hastanın, doğru hasta olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Hastanın adını, dosyadan ve formlardan 
kontrol etmelisiniz. 

 Hastaya adı ve soyadı ile hitap ederek 
doğru hasta olduğundan emin 

olmalısınız. 

 Hastaya, yapılacak iĢlemi anlatınız.  
 Yapılacak her iĢlem için hastayı 

bilgilendirerek izin almanız gerektiğini 

unutmamalısınız. 

 Malzemeleri, kolay ulaĢılacak Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 
 Dikkatli olmalısınız. 

 Branülü (venöz kateter) dıĢ kılıfından 
çıkararak yan tutma bölümlerini yatay 

pozisyona getiriniz. 

 Hastanın kolunun uzun süre turnikeli 
kalmasını önlemelisiniz. 

 Hastaya, oturur ya da yatar pozisyon 

veriniz. 

 Kendinize, iĢlemi rahat 
gerçekleĢtirebileceğiniz ve hastanın da 

rahat edeceği bir pozisyon vermelisiniz. 

 Hastanın her iki kolundaki venleri 
gözden geçiriniz. 

 Hastanın önceden dolaĢıma engel olacak 
cerrahi operasyon geçirip geçirmediğini 

sorabilirsiniz. 

 Enjeksiyon alanı olarak eritemsiz, 

düzgün ve hassas olmayan bir alan 

seçmelisiniz. 

 Venleri elle palpe ederek doğru vene 
karar veriniz. 

 Doğru ven seçimi ile hastanın tekrar 
tekrar canının yanmasını ve doku 

hasarını önleyebilirsiniz. 

 Ellerinizi yıkayınız.  Hastayı ve kendinizi korumayı 

unutmamalısınız. 
 Eldiven kullanmayı alıĢkanlık haline 

getirmelisiniz. 
 Eldiven giyiniz. 

 Hastanın kolunun altına tedavi bezi 
seriniz. 

 Yatak takımlarının kirlenmesini 
önlemelisiniz. 

 Turnikeyi, seçilen damarın yaklaĢık 10 
cm üzerinden ve tek kemik üzerinden 

bağlayınız. 

 Uygulama alanını kalp seviyesinin 

altında tutmalısınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Turnikeyi 2 dakikadan fazla takılı 
bırakmamalısınız. 

 Turnike bağlanması ile venöz dönüĢ 

yavaĢlayarak venlerin belirginleĢeceğini 

unutmamalısınız. 

 Turnike uygulaması süresince dokunun 

oksijensiz kalacağını unutmamalısınız. 

 Hastaya elini açıp kapatıp hafifçe 
yumruk yapmasını söyleyiniz. 

 Vazodilatasyon yaparak venlerin 
belirginleĢmesini sağlayabilirsiniz. 

 Damarı parmak uçlarınızla palpe ederek 

iğnenin ilerleyiĢini hissediniz. 

 Cilt altında kateteri ilerleteceğiniz yönü 

belirlemelisiniz. 

 Bölgeyi batikonlu tamponla ve 
yukarıdan aĢağıya tek bir hareketle 
damar boyunca siliniz. 

 Bölgeyi tek hareketle silmelisiniz. 

 Enfeksiyon riskini azaltmak için 
mutlaka bölgenin kurumasını 

beklemelisiniz. 

 Kateteri (branül) sağ ele alıp iğnesinin 
kılıfını çıkartınız.  

 Deriyi mutlaka yeterince 
gerdirmelisiniz. 

 Dikkatli ve seri hareket etmelisiniz. 

 Ġğnenin keskin yüzü yukarı bakacak 
Ģekilde, iĢaret ve orta parmak arasından 

geçirerek el üstte kalacak Ģekilde 
branülü tutunuz. 

 Sol elle hastanın ön kolu altından tutup 
deriyi iĢaret ve baĢparmakla gerdiriniz. 

 Ġğneyi, damara girmek istediğiniz 
bölgenin 1 cm kadar altından ve deriye 

35-45 derecelik açı oluĢturacak Ģekilde 

giriniz. 

 Deriye girer girmez açıyı azaltarak deri 
içerisinde ilerleyiniz. 

 Açıyı yaklaĢık 15 derceye 
düĢürmelisiniz. 

 Damar içerisine girdiğinizde boĢluğa 

girdiğinizi hissedip damarın karĢı 

duvarını delmemeye özen 
göstermelisiniz. 

 Kanül içerisine kan dolup dolmadığını 
gözlemleyiniz.  

 Hızlı ve kontrolsüz hareketinizin damar 
yırtılmasına neden olabileceğini 

unutmamalısınız. 

 Kolun altındaki elinizi serbest bırakınız.  YavaĢ ve dikkatli hareket etmelisiniz. 
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 Pasif elinizle kanülün iğne kısmını 

arkadan 1 cm kadar geri çekiniz ve 
plastik kısmı damar içerisinde dikkatlice 

ilerletiniz. 

 Kanülün plastik kısmına kan dolması 
damarda olduğunuzu gösterir. 

 Kanın rengine dikkat etmelisiniz 
(arteryel kan daha açık renkli olur ve 

tazyikli Ģekilde gelir. Venöz kan koyu 

renklidir ve akımı yavaĢtır). 

 Eğer kan gelmiyorsa damara 

girmediğinizi anlayabilirsiniz. 

 Bu durumda turnikeyi çözüp, iğneyi 

aynı açı ile geri çekip ve bölgeyi 
tamponla bastırarak kanamayı 

önleyebilirsiniz. 

 Yeterince basınç uygulanmaması 

hematom oluĢumuna neden olabilir, bu 

nedenle pıhtılaĢma oluĢuncaya kadar 
bası uygulamalısınız. 

 Turnikeyi çözünüz. 

 Kateteri hareket ettirmemelisiniz. 

 Turnikeyi çözerek kanamayı 

azaltabilirsiniz. 

 Branülü flasterle tespit ediniz. 

 Bilinçsiz hastalarda daha dikkatle tespit 
yapmalısınız. 

 Hastanın dolaĢımını engelleyecek 

Ģekilde sıkı tespitler yapmaktan 

kaçınmalısınız. 

 Flasterlerin alerji yapabileceğini 

unutmamalısınız. 

 Böyle durumlarda, hipoallerjik 
flasterleri tercih etmelisiniz. 

 Kanülün iğne kısmını arkadan çıkarınız. 
 Ġğnenin elinize batmamasına dikkat 

etmelisiniz.  

 Ġlaç bulunan enjektörün iğnesini 
çıkartınız. 

 Kanül ucuna hafifçe üstten bası yaparak 
kanamayı azaltabilirsiniz. 

 Branülün iğnesini çıkartarak enjektörü 
takınız. 

 Ġlacı yavaĢça damar içerisine veriniz. 
 Bu esnada bölgede kızarıklık, ĢiĢlik, ağrı 

ve yanma olup olmadığını kontrol 

etmelisiniz. 
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 Enjektörü branülden çıkararak branülün 
kapağını takınız. 

 Branülün yerinden çıkması ve hareket 
etmemesi için dikkatli yapmalısınız. 

 Hastanın ilacı, infüzyon Ģekinde 
verilecekse serum setini paketinden 

çıkartıp  koruyucu kapağını çıkartınız. 
 Setin havasını kolay çıkartabilirsiniz. 

 Ġlacı serum askısına asıp setin haznesini 
sıkarak yarısına kadar ilaç dolmasını 

sağlayınız. 

 Serum setinin ucunu, aĢağı bakacak 

Ģekilde tutunuz ve klempini açarak set 
içerisindeki havanın dıĢarı çıkmasını 

sağlayınız. 

 Sette ve ilaçta hava kalmamasına dikkat 
etmelisiniz. 

 Hastanın aynı anda verilecek serumu da 
var ise serum setinin ucuna üç yollu 

musluk monte ediniz. 

 Üç yollu musluk kullanımı ile pratik 
olabilir ve aynı zamanda enfeksiyon 

riskini azaltabilirsiniz. 

 Üçlü musluğun kullanılmayan yönünü 

mutlaka kapalı tutmalısınız. 

 Üç yollu musluğun havasını çıkartınız. 
 Serum setini açarak hava çıkınca 

kapatabilirsiniz. 

 Musluğun diğer yönüne serumu monte 

ediniz. 

 Bazen ilaç ve serum arasında etkileĢim 
olabilmekte ve bu durumda ilacın yalnız 

gönderilmesi gerekmektedir, 
unutmamalısınız. 

 Musluğu kateterin arkasına takarak akıĢ 
yönünü hasta ve sıvılara döndürünüz. 

 Musluğun akıĢ yönünü üzerindeki 
oklarla ayarlayabilirsiniz.  

 Yönünü kapalı unutmamalısınız. 

 Flaster üzerine branülün takılıĢ tarihini 
ve saatini yazınız. 

 Kateterlerin enfeksiyon kaynağı 
olduğunu unutmamalısınız. 

 Atıkları, ortamdan uzaklaĢtırınız.  Kendinizi ve çevrenizi korumalısınız. 

 Eldivenleri çıkartınız. 
 El yıkamanın önemini unutmamalısınız. 

 Ellerinizi yıkayınız. 

 ĠĢlemi kayıt ediniz.  Kayıt yapmayı unutmamalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdaki hastalardan hangisinde, IV kateter yerleĢtirme tercih edilmez? 

A) Uzun süreli IV ilaç tedavisi olan hastalarda, 

B) Çocuklarda ilaç vermeyi kolaylaĢtırmak amacıyla 

C) Tek doz IV ilaç verilecek hastalarda, 
D) Uzun süreli serum verilecek hastalarda, 

E) Birden fazla ilacın IV olarak verileceği durumlarda. 
 

2. AĢağıda renkleri belirtilen kanüllerden en fazla tercih edilen hangisidir? 
A) Mavi renkli 

B) YeĢil renkli 

C) Sarı renkli 

D) Siyah renkli 
E) Pembe renkli 
 

3. Kanül boyutu aĢağıdakilerden hangisi açısından önemli değildir? 

A) Ġlacın yoğunluğu 
B) Hastanın cinsiyeti 

C) Venin boyutu 

D) Hastanın yaĢı 

E) Hastanın kilosu 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, damar yolu açma iĢlemleri sırasında turnike bağlama nedeni 

değildir? 

A) Venöz dönüĢü yavaĢlatmak 

B) Damarı belirginleĢtirmek 
C) Damarı daha rahat hissetmek 

D) GiriĢimin baĢarısını artırmak 

E) DolaĢımı durdurmak 
 

5. Kateter bakımı yapılırken aĢağıdakilerden hangisi, önemli değildir? 

A) Tespitlerin hergün değiĢtirilmesi 

B) Kateterin takılıĢ tarihi ve saatinin kontrolü 

C) Kateterin takılı olduğu bölgede ısı artıĢı 
D) Kateterin takılı olduğu bölgede lokal hassasiyet 

E) Kateterin tıkalı olması 
 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 
 

 

Aseptik koĢullar altında, tekniğine uygun olarak subkütan enjeksiyon 
uygulayabileceksiniz. 

 

 
 

 

Subkütan olarak verilen ilaçları ve etkilerini araĢtırınız. 

 

5. DERĠ ALTI (SUBKÜTAN) ENJEKSĠYON 
 

Az miktardaki ilaçların enjeksiyon ile dermisin altındaki gevĢek bağ dokusu (subkütan 
doku) içine verilmesine, subkütan (SC) enjeksiyon denir. 0,5-1 ml arasında küçük hacimdeki 

ilaçlar bu yolla verilir. Subkütan doku kan damarlarından zengin olmadığı için ilaç emilimi 

ĠM enjeksiyondan daha yavaĢ olur. Sc enjeksiyon 45–90 derecelik açıyla yapılmalıdır. 

 
Subkütan doku, vücudun her tarafını sardığı için pek çok bölgeden SC enjeksiyon 

uygulanabilir. Enjeksiyon alanı olarak az duyarlı, kemik ve kan damarlarının olmadığı 

alanlar seçilmelidir. Özellikle kendi kendine insulin enjeksiyonu yapan kiĢiler genellikle 
laterofemoral ve abdominal bölgeyi tercih ederler. ġiĢman kiĢiler daha fazla, yaĢlı ve çok 

zayıf kiĢiler daha az SC dokuya sahip oldukları için iğne boyunun seçimi doğru yapılmalıdır. 

 

Epinefrin, insülin, heparin ve bazı aĢılar genellikle subkütan yolla verilen ilaçlardır.  
 

Sübkütan doku, iritan ve fazla miktardaki solüsyonlara karĢı hassastır. Büyük 

hacimdeki ilaçlar yeterince emilemediği için dokuda birikerek deri altında sert ve ağrılı steril 
apselere yol açar. Bu yolla verilen ilaçlar suda eriyebilir olmalı, ancak izotonik, iritan ve 

büyük hacimli olmamalıdır. Ayrıca kimyasal tahriĢlere bağlı olarak bu dokularda apse 

oluĢması olasılığı unutulmamalıdır. Bu apseler giderek doku nekrozuna neden olabilir. 
Özellikle insülin kullanan hastalarda enjeksiyon yerleri rotasyona tabi tutulmalıdır. Heparin 

uygulamalarında iğne açısı 90° olmalı, kanın gelip gelmediğini kontrol etmek için enjektörün 

pistonu geri çekilmemeli ve enjeksiyon bitiminden sonra masaj yapılmamalıdır.  

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 5.1: Ġnsülin ve heparin enjektörü 

 

Yatan hastalarda bazı ilaçların küçük hacimli standart enjeksiyonluk solüsyonu, saatte 
0.1–0.3 ml hızında sürekli ciltaltı infüzyonu (enjektör sürücüsü - syringe driver) ile verilir. 

Bir günde verilen solüsyon hacmi 10–20 ml’yi geçmez. Bu uygulama, enjeksiyonla kronik 

tedavi uygulanması gereken hastalarda yapılır. 
 

Subkütan enjeksiyonun uygulandığı bölgeler; 
 

 Üst kolun lateral yüzü,  

 Üst bacağın (uyluğun) ön yan kısmı (laterofemoral),  

 Sırtta skapula altı,  
 Dorsa gluteal bölge, 

 Karın bölgesi (abdominal bölge). 
 

En sık kullanılan bölge üst kolun lateral yüzüdür. Hasta oturuyor ise enjeksiyon 

uygulanacak kol karın üzerine kıvrılmalı ya da hastanın kolu gevĢek bir Ģekilde vücudun 

yanında durmalıdır. Hasta yatıyor ise kol göğüs üzerinden diğer omuza doğru 
çaprazlanmalıdır. Kola uygun pozisyon verildikten sonra omuz baĢının dört parmak altı ve 

dirseğin dört parmak üzerinden hayali bir çizgi çizilerek iki yatay çizginin ortasından dikey 

bir hat çizilir. Bu hattın dıĢında kalan bölüm enjeksiyon yapılabilecek bölgedir. 

 

ġekil 5.1: Subkütan enjeksiyon bölgeleri 
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5.1. Subkütan Enjeksiyon Tekniği 
 
AĢağıda deri altı enjeksiyonda takip edilecek iĢlem basamakları sıralanmıĢtır. 

 

 Ġlaç, hasta tabelasından kontrol edilir, 
 Hastanın, doğru hasta olup olmadığı kontrol edilir, 

 Hastaya, yapılacak iĢlem anlatılarak izin alınır, 

 Malzemeler kolay ulaĢılacak Ģekilde yerleĢtirilir, 

 Eller yıkanır, 
 Eldiven giyilir, 

 Uygun enjeksiyon alanı seçildikten sonra, hastaya pozisyon verilir (üst kola 

uygulanacaksa hastaya elini beline koyması veya kolunu göğsünde çaprazlaması 
söylenir), 

 Enjeksiyon yeri tespit edilir. Enjeksiyon uygulanacak bölge; ödem, nodül ve 

ĢiĢlik yönünden kontrol edilir, 
 Enjeksiyon yeri uygun antiseptik ile merkezden dıĢarı doğru dairesel 

hareketlerle 5 cm çapında silinir, 

 Enjeksiyon yapıldıktan sonra kullanılmak üzere hazırlanan antiseptikli pamuk 

tampon, sol elin yüzük ve küçük parmakları arasına sıkıĢtırılır, 
 Sol elin iĢaret ve baĢparmağı ile temizlenen bölgeye dokunmadan deri hafifçe 

yaklaĢık 2,5 cm kadar yükseltilir, 

 Ġğnenin keskin yüzü yukarı bakacak Ģekilde, 45° lik bir açıyla, tek bir hareketle 
deri altına sokulur (Eğer deri altı tabakası çok kalın ve iğne boyu çok küçük ise 

iğnenin açısı 90° olmalıdır), 

 

ġekil 5.2: Subkütan enjeksiyon 

 

 Ġğne deri altına sokulduktan sonra deri serbest bırakılır, 

 Sağ eli yerinden kımıldatmadan, iğnenin damara girip girmediğini anlamak için 
sol el ile enjektör pistonu hafifçe geri çekilir ( hastaya heparin verilecekse kan 

kontrolü önerilmemektedir), 

 Enjektör gövdesi içinde kan görülmezse ilaç yavaĢça enjekte edilir, 

 Sol eldeki pamuk tampon iğne dibine bastırılarak iğne, aynı açıyla hızla 
çıkarılır, 
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 Ġlacın subkütan tabakada yayılması ve emilimin çabuk olması için enjeksiyon 

yerine bası yapılır. Ġnsülin, heparin gibi bazı ilaçlar enjekte edildikten sonra 

masaj yapılmamalıdır, 

 Atıklar uygun atık kutusuna atılır (enjektör kılıfına geçirilmeden delici kesici 
atık kutusuna atılmalıdır), 

 Hastayı rahatlattıktan sonra herhangi bir reaksiyonun olup olmadığı gözlenir, 

 Eldiven çıkarılır, 
 Eller yıkandıktan sonra iĢlem kaydedilir. 

 

5.2. Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Deri altı enjeksiyonda dikkat edilecek noktalar Ģunlardır: 
 

 Cilt altına enjeksiyon için sıklıkla ekstremiteler (humerus bölgesinin dıĢ yüzü 

ve kendi kendine injeksiyonda femur bölgesinin dıĢ yüzü) tercih edilir.  

 Ciltte gerilme ve ağrı oluĢturmaması için cilt altına verilecek ilaç 

solüsyonunun hacmi 2 ml’yi geçmemelidir.  

 Enjekte edilecek solüsyonun hacmi fazla ise enjeksiyon göbek altındaki bölgede 

karın derisi altına yapılabilir. Bu bölgede enjeksiyon sonrası fazla gerilme 
olmaz.  

 Yağlı solüsyon veya süspansiyon Ģeklindeki ilaçlar, cilt altına enjekte 

edilmemelidir. Absorpsiyonları yavaĢ ve değiĢken olur, lokal reaksiyona ve 
steril abselere neden olabilirler. Bu nedenle intramüsküler yolla enjekte 

edilmelidirler. 

 Ġnsülin, heparin gibi bazı ilaçlar enjekte edildikten sonra masaj yapılmamalıdır. 
 Heparin, doku içerisinde kanamayı artıracağı için ekimoz oluĢabilir. Uzun süreli 

heparin tedavisi olanlarda dikkatli olunmalıdır. 

 

Resim 5.2: Subkütan enjeksiyon sonrası ekimoz oluĢması 



 

 53 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Subkütan enjeksiyonu uygulayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġlaç adını, hasta tabelasından kontrol 
ediniz. 

 Doğru ilaç ve doğru doz olduğundan 
emin olmalısınız. 

 Hastanın doğru hasta olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Hastanın adını dosyadan ve formlardan 

kontrol etmelisiniz. 

 Hastaya adı ve soyadı ile hitap ederek 
doğru hasta olduğunu teyit edebilirsiniz. 

 Hastaya, yapılacak iĢlemi anlatınız.  

 Yapılacak her iĢlem için hastayı 

bilgilendirerek izin almanız gerektiğini 
unutmamalısınız. 

 Malzemeleri, kolay ulaĢılacak Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 

 Malzemelerin tam olmasına özen 

göstermelisiniz. 

 Ellerinizi yıkayınız. 
 Enfeksiyon riskini önleyebilirsiniz. 

 Eldiven giyiniz. 

 Uygun enjeksiyon alanını seçtikten 

sonra hastaya pozisyon veriniz. 

 Enjeksiyon hastanın üst koluna 

uygulanacaksa hastaya elini beline 

koyması veya kolunu göğsünde 
çaprazlamasını söyleyebilirsiniz. 

 Enjeksiyon yerini tespit ediniz.  
 Bölgeyi ödem, nodül ve ĢiĢlik yönünden 

kontrol ediniz. 

 Enjeksiyon yerini, uygun antiseptik 

solüsyonla merkezden dıĢarı doğru 

dairesel hareketlerle 5 cm çapında 

siliniz. 

 Bölgedeki solüsyonun kuruması için 

kısa bir süre beklemelisiniz. 

 Enjeksiyon yapıldıktan sonra 

kullanılmak üzere hazırlanan antiseptikli 
pamuk tamponu, sol elinizin yüzük ve 

küçük parmakları arasına sıkıĢtırınız. 

 Antiseptik solüsyon olarak genellikle 
batikonu tercih edebilirsiniz. 

 Sol elinizin iĢaret ve baĢparmağı ile 
temizlenen bölgeye dokunmadan, deriyi 

hafifçe (yaklaĢık 2,5 cm kadar) 

yükseltiniz. 

 Eğer deri altı tabakası çok kalın ve 

iğne boyu çok küçük ise iğnenin açısı 

90° olmalıdır, unutmamalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġğnenin keskin yüzü yukarı bakacak 

Ģekilde, 45°lik bir açıyla ve tek bir 
hareketle deri altına giriniz. 

 

 Ġğneyi, kalem gibi veya el ayası ve 

parmakların arasında kalacak Ģekilde 

tutmalısınız. 

 Ġğneyi deri altına batırdıktan sonra deriyi 
serbest bırakınız. 

 Deri gergin ve sıkıĢtırılmıĢ olursa ağrı 

hissinin daha fazla olacağını 

unutmamalısınız. 

 Sağ elinizi yerinden kımıldatmadan, 
iğnenin damara girip girmediğini 

anlamak için sol el ile enjektör 

pistonunu hafifçe geri çekiniz. 

 Hastaya heparin verilecekse kan 

kontrolü önerilmemektedir,   

 Enjektör gövdesi içinde kan 

görmezseniz ilacı yavaĢça enjekte 

ediniz. 

 Ġlacın dokuya hızlı verilmesinin hastaya 
ağrı verebileceğini unutmayınız. 

 Sol elinizdeki pamuk tamponu iğne 
dibine bastırarak iğneyi aynı açıyla ve 

hızla çıkarınız. 

 Fazla bastırmanın da ağrı ve acı 

verebileceğini unutmayınız. 

 Atıkları uygun atık kutusuna atınız.  

 Enjektörü kılıfına geçirmeden delici 
kesici atık kutusuna atınız. 

 Yaralanma riskini unutmayınız. 

 Hastayı rahatlandırdıktan sonra herhangi 

bir reaksiyonun olup olmadığı 
gözlemleyiniz. 

 Hastayı erken ve geç komplikasyonlar 

yönünden takip etmeyi unutmayınız. 

 Eldiveni çıkartınız.  Uygun Ģekilde ortamdan uzaklaĢtırınız. 

 Ellerinizi yıkayınız.  
 Eldiven çıkardıktan sonra ellerinizi 

yıkamayı alıĢkanlık haline getiriniz. 

 Yapılan ilacı ve saatini kayıt ediniz. 
 Kayıt edilmeyen iĢlemin, yapılmamıĢ 

kabul edileceğini unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Az miktardaki ilaçların, enjeksiyon ile dermisin altındaki gevĢek bağ dokusu içine 

verilmesine, subkütan (SC) enjeksiyon denir.  

2. ( ) Subkütan doku kan damarlarından zengin olduğu için ilaç emilimi hızlı olur.   

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

3. Subkütan enjeksiyon ....................derece açı ile yapılır; ancak 

..................enjeksiyonları 90 derece açı ile yapılmalıdır. 

4. Ġnsülin, heparin gibi bazı ilaçları enjekte ettikten sonra masaj 

.....................................dır. 

5. Enjekte edilecek solüsyonun hacmi fazla ise subkütan enjeksiyon için 

.................................................... bölge tercih edilmelidir.  

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

 
Aseptik koĢullar altında, tekniğine uygun olarak intradermal enjeksiyon 

uygulayabileceksiniz. 

 

 
 

 

Ġntradermal uygulamaların ne zaman kullanılmaya baĢlandığını araĢtırınız. 
 

6. ĠNTRAKÜTAN (ĠNTRADERMAL, DERĠ 

ĠÇĠ) ENJEKSĠYON 
 
Ġntradermal enjeksiyon; enjekte edilecek maddenin derinin epidermis tabakasının 

altına ve dermis tabakasının içine verilmesidir. Bu yol parenteral yollar içerisinde emilimin 

en yavaĢ olduğu yoldur.  

 
Ġntradermal enjeksiyon genellikle; bakteri, bakteri toksinleri, ilaç ve allerjenler gibi 

yabancı proteinlere karĢı ( PPD, allerji testleri ) dokunun lokal reaksiyonlarını belirlemek 

için uygulanır. Böylece, ağır vücut reaksiyonlarına neden olabilecek etkenler önceden 
belirlenmiĢ olur. Emilim bu bölgede çok yavaĢ olduğundan intradermal enjeksiyonla 

uygulanacak ilaç miktarı 5 dizyemi (0,5 ml) geçmemelidir. Ġntradermal enjeksiyonlarda sinir 

uçlarına bası olduğundan, ilaç miktarı az olsa bile ağrı duyulur. Bu nedenle bu iĢlemlerde 
tüberkülin enjektörü veya hipodermik enjektörler kullanılmalıdır.  

 

İntradermal enjeksiyonun uygulandığı bölgeler;  

 
 Ön kolun iç yüzü,  

 Üst kolun arka yüzü,  

 Sırtın üst yüzü,  
 Üst göğüs bölgesi en sık kullanılan bölgelerdir.  

 

Bu bölgelerde cilt daha az tüylü, renk olarak daha açık ve reaksiyonları gözlemek 
açısından daha uygundur. Tercih edilen bölgede emilimi engelleyecek ya da azaltacak ödem, 

yanık, ĢiĢlik ve nedbe dokusu bulunmamalıdır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 6.1: Ġntradermal enjeksiyon bölgeleri 

 

6.1. Ġntradermal Enjeksiyon Tekniği 
 

Gerekli malzemeler, tedavi arabası üzerine ya da tepsi içine konur. Bu malzemeler 
Ģunlardır: 

 

 Ġlaç çekilmiĢ olan enjektör. ĠĢlem tanı amacı ile yapılıyorsa iki enjektör 
kullanılır. Birinci enjektöre ilaç, ikinci enjektöre de serum fizyolojik çekilir. 

 Alkol 

 Pamuk tampon 
 Kirli malzeme kabı 

 Eldiven 

 

Ġntradermal enjeksiyonda takip edilecek iĢlem basamakları aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 

 Ġlaç adı, hasta tabelasından kontrol edilir, 

 Hastanın doğru hasta olup olmadığını kontrol edilir, 
 Hastaya, yapılacak iĢlemi anlatılır,  

 Malzemeler kolay ulaĢılacak Ģekilde yerleĢtirilir, 

 Hastaya, oturur ya da yatar pozisyon verilir, 
 Eller yıkanır, 

 Eldiven giyilir, 

 Enjeksiyon alanı, %70 'lik alkol ile ıslatılmıĢ pamuk ile içten dıĢa doğru 

yuvarlak hareketlerle 5-7 cm çapında temizlenir ve kuruması beklenir, 
 Cilt çok yağlı ise aseton ile silinir, 

 Enjektörü sağ ele alıp sol elle hastanın ön kolu altından tutup deri iĢaret ve 

baĢparmakla gerilir, 
 Ġğnenin ucundaki eğim yukarı bakar durumda iken deride 15

o 
lik bir açıyla 

yaklaĢık 4 mm kadar ilerletilir, 
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Resim 6.1: Ġntradermal enjeksiyon 

 

 Ġlaç, deride birkaç mm 'lik kabarcık oluĢturuncaya kadar yavaĢça verilir. (ilaç 
verilirken kabarcık oluĢmuyor ise iğne aynı açı ile geri çekilerek uygulama 

yapılan alanın en az 5 cm uzağına tekrar uygulanır). 

 Enjeksiyon yeri üzerine bastırmadan, iğne aynı açıyla çıkartılır, 

 Ġğneyi çıkarttıktan sonra bölge ovalamadan hafifçe silinir, 
 Enjeksiyon test amacı ile yapılmıĢ ise enjeksiyon bölgesinin etrafı deri çizebilen 

bir kalem ile yuvarlak içine alınır, 

 

Resim 6.2: Ġntradermal enjeksiyonla test yapılan bölgenin daire içerisine alınması 
 

 ĠĢlem, tanı amacı ile uygulanacaksa kıyaslamak için diğer kola da aynı yöntemle  

serum fizyolojik uygulanır, 

 Hasta ve bölge reaksiyon yönünden dikkatlice kontrol edilir, 
 Atıklar uygun atık kutularına atılır, 

 Eldivenler çıkarılır, 

 Eller yıkanır, 
 ĠĢlem gerekli yerlere kaydedilir, 

 Test sonucu rapor edilir. 
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6.2. Dikkat Edilecek Noktalar 
 
Ġntrakütan enjeksiyon, hasta açısından ağrılı bir enjeksiyondur. Bu nedenle iĢlem 

esnasında dikkatli olunmalı, tekrarlayan uygulamalara engel olunmalıdır. Dikkat edilecek 

noktalar aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 

 Hasta bilgileri, dosyasından kontrol edilmeli ayrıca hastaya ismi ile hitap 

edilerek doğru hasta olduğundan emin olunmalıdır. 

 Yapılacak uygulama, hasta tabelasından kontrol edilerek doğru doz ve doğru 
uygulanıĢ yolundan emin olunmalıdır. 

 Yapılacak iĢlem için hastaya bilgi verilerek mutlaka izni alınmalıdır. Bunun, 

hasta ile iĢbirliği sağlamanıza ve hastanın rahatlaması ile iĢlemi daha rahat 
gerçekleĢtirmenize yardımcı olacağı bilinmelidir. 

 Enjeksiyon alanında kıl, eritem, ödem, lezyon vb olması ciltteki değiĢikliklerin 

tanımlanmasını zorlaĢtırır. 
 Enjeksiyon alanı silindikten sonra mutlaka kuruması beklenmelidir. Bu 

uygulama mikroorganizmaların iğne yardımı ile doku içerisine girmesini 

engeller. 

 ĠĢlem esnasında pasif el ile enjeksiyon alanı alttan kavranarak gerdirilmelidir. 
Böylece iğne intradermal dokuya kolayca girecektir ve hasta daha az ağrı 

hissedecektir. 

 Ġğnenin mümkün olduğu kadar deriye paralel tutulması intradermal dokuya 
girmeyi kolaylaĢtıracaktır. 

 Ġlaç, yaklaĢık mercimek kadar bir kabarıklık oluĢturmalıdır (Dokuda direnç 

oluĢabilir bu nedenle ilaç yavaĢça verilmelidir. Kabarcığın oluĢmaması, ilacın 
cilt altına verildiğini gösterir ve bu durumda test geçersizdir). 

 Eğer kabarcık oluĢmuyor ise uygulama alanının en az 5 cm uzağından iĢlem 

tekrar edilmelidir. 

 Doku yaralanması ve hastanın ağrı hissini azaltmak için iğne aynı açı ile 
çıkarılmalıdır. 

 Enjeksiyon yerine asla masaj yapılmamalıdır, çünkü masaj ilacın subkütan 

dokuya geçmesine neden olur.  
 Enjeksiyon bölgesi kalemle daire içerisine alınmalıdır. Böylece reaksiyonların 

daha kolay gözlenmesi sağlanır. 

 Atıklar iĢlem sonrası, uluslararası (universal) önlemlere uygun olarak imha 

edilmelidir. 
 ĠĢlem, mutlaka kayıt edilmelidir. Kayıtlı olmayan iĢlem yapılmamıĢ olarak 

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

 Uygulamadan sonra önerilen sürenin (24–48–72 saat) bitiminde, sonuçlar 
değerlendirilmeli,  kayıt edilmeli ve gerekli yerlere bildirilmelidir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ġntradermal enjeksiyonu uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġlaç adını, hasta tabelasından kontrol 

ediniz. 

 Doğru ilaç ve doğru doz olduğundan 

emin olmalısınız. 

 Hastanın, doğru hasta olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Hastanın adını dosyadan ve formlardan 

kontrol etmelisiniz. 

 Hastaya adı ve soyadı ile hitap ederek 

doğru hasta olduğunu teyit edebilirsiniz. 

 Hastaya, yapılacak iĢlemi anlatınız.  
 Yapılacak her iĢlem için hastayı 

bilgilendirerek izin almanız gerektiğini 

unutmamalısınız. 

 Malzemeleri, kolay ulaĢılacak Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 

 Malzemelerin tam olmasına özen 

göstermelisiniz. 

 Hastaya, oturur ya da yatar pozisyon 

veriniz. 

 Bölgeyi uygulama açısından 

değerlendirmelisiniz. 

 Enjeksiyon alanı olarak; eritemsiz, 

kabarıksız ve hassas olmayan bir alan 
seçmelisiniz. 

 Ellerinizi yıkayınız. 
 Enfeksiyon açısından el yıkamanın 

önemini unutmamalısınız. 

 Eldiven giyiniz. 

 Hastayı ve kendinizi korumayı 

unutmamalısınız. 

 Eldiven kullanmayı alıĢkanlık haline 

getirmelisiniz. 

 Enjeksiyon alanını, %70 'lik alkol ile 

ıslatılmıĢ pamuk ile içten dıĢa doğru 

yuvarlak hareketlerle 5-7 cm çapında 
temizleyiniz ve kurumasını bekleyiniz. 

 Bölgeyi içten dıĢa tek hareketle silmeye 
özen göstermelisiniz. 

 Doğru sonuç alabilmek için mutlaka 

bölgenin kurumasını beklemelisiniz. 
 Cilt çok yağlı ise aseton ile siliniz. 

 Enjektörü sağ ele alıp, sol elle hastanın 
ön kolu altından tutup deriyi iĢaret ve 

baĢparmakla geriniz. 

 Deriyi mutlaka yeterince 
gerdirmelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġğnenin ucundaki eğim yukarı bakar 
durumda iken deriye 15

o 
lik bir açıyla 

yaklaĢık 3-4 mm kadar ilerletiniz. 

 Dikkatli hareket etmelisiniz. 

 Ġlacı, deride birkaç mm 'lik kabarcık 

oluĢturuncaya kadar yavaĢça veriniz. 

 Ġlaç verilirken kabarcık oluĢmuyor ise, 
iğne aynı açı ile geri çekilerek uygulama 

yapılan alanın en az 5 cm uzağına tekrar 
uygulayabilirsiniz. 

 Enjeksiyon yeri üzerine bastırmadan 
iğneyi, aynı açıyla çıkartınız. 

 Ġğneyi fazla hareket ettirmemelisiniz. 

 Ġğneyi çıkarttıktan sonra bölgeyi 
ovalamadan hafifçe siliniz. 

 Ovalarsanız ilacı dıĢarı taĢırabilirsiniz. 

 Doz kaybına sebep olabilir veya ilacın 
subkütan dokuya inmesine sebep 

olabilirsiniz. 

 Enjeksiyon test amacı ile yapılmıĢ ise 

enjeksiyon bölgesinin etrafını deriyi 
çizebilen bir kalem ile yuvarlak içine 

alınız.  Hastaya açıklama yapabilirsiniz. 

 
 ĠĢlem, tanı amacı ile uygulanacaksa 

kıyaslamak için diğer kola da aynı 

yöntemle serum fizyolojik uygulayınız. 

 Hastayı ve bölgeyi, reaksiyon yönünden 

dikkatlice kontrol ediniz. 
 Hastaya gerekli uyarıları yapmalısınız. 

 Atıkları, uygun atık kutularına atınız. 
 Kendinizi ve çevrenizi korumalısınız. 

 Eldivenleri çıkartınız. 

 Ellerinizi yıkayınız. 
 Her eldiven çıkarttıktan sonra ellerinizi 

yıkamalısınız. 

 ĠĢlemi gerekli yerlere kayıt ediniz. 
 Kayıt tutmanın yasal önemini 

unutmamalısınız. 

 Test sonucunu rapor ediniz. 
 Test yaptıysanız sonucu mutlaka rapor 

halinde bildirmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Ġntradermal enjeksiyon, enjekte edilecek maddenin derinin ................ tabakasının 

................. verilmesidir. 

2. Ġntradermal enjeksiyon, genellikle .................. ve .......................... testleri yapmak için 

uygulanır. 

3. Ġlaç, deride birkaç mm 'lik ……………… oluĢturuncaya kadar yavaĢça verilir.  

4. Ġntradermal enjeksiyonda uygulama yapılan bölgeye kesinlikle 

...........................uygulanmamalıdır. 

5. Ġntradermal enjeksiyonda uygulama açısı, ...................................... derece olmalıdır. 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

 

 
 

En kısa sürede doğru değerlendirme yaparak ilaç alerjisine müdahale edebileceksiniz. 

 

 
 

 

En sık reaksiyon geliĢimine neden olan ilaçları araĢtırınız. 
 

7. ĠLAÇ ALERJĠLERĠ (REAKSĠYONLARI) 
 

Ġlaç alerjileri genellikle antijen, antikor birleĢmesi veya antijen- T-lenfositleri 
etkileĢmesi gibi immunolojik mekanizmalarla olur. Ġlaca karĢı alerjik reaksiyon ilaçla ilk 

temasta ortaya çıkmaz. Alerjik reaksiyonun ortaya çıkması için antijen oluĢması, 

lenfositlerin duyarlı kılınması, antikor oluĢması ve oluĢan antikor ile antijenin birleĢmesi 
gerekir. Alerjik reaksiyonun Ģiddeti ilacın dozuna bağlı değildir. 

 

Ġlaç alerjisinde görülen klinik belirtiler aĢağıda verilmiĢtir. 

 
 Lokal Anaflaksi: Deride döküntü, kaĢınma, anjiyoödem, bronkospazm, 

hapĢırma, burun tıkanıklığı gibi belirtilerden biri veya birkaçının görülmesi gibi 

karekteristik özellik gösterir. 
 Serum Hastalığı Sendromu: Ġlacın kullanılmasından 10-12 gün sonra ortaya 

çıkar. BaĢlıca belirtileri; ateĢ, ürtiker, kızamık benzeri döküntüler, anjioödem ve 

eklemlerde ağrı ve ĢiĢliktir. 
 Temas Dermatiti: ÇeĢitli ilaçların cilde uygulanması sonucu uygulama yerinde 

ve çevresinde oluĢan ĢiĢme, kızarıklık, vezikül veya bül oluĢumu ve kaĢıntı ile 

ortaya çıkan belirtilerdir. 

 

  

Resim 7.1: Ġlaç alerjisi sonucu görülen döküntüler 

 
 Lökositlerin Ġmmün Bozukluğu: Ġlacın neden olduğu alerjik reaksiyon sonucu 

lökositlerin yıkılması veya kemik iliğinde yapımlarının engellenmesine bağlı 

olarak granülositopeni ortaya çıkabilir. 

 Aplastik Anemi: Bazı ilaçların, kemik iliğinde alyuvar yapımını inhibe 
etmesidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Eritrositlerin Ġmmün Bozukluğu: Bazı ilaçlar hemoliz oluĢturur ve buna bağlı 

olarak anemi geliĢir. 

 AteĢ: Ġlaca karĢı geliĢen reaksiyonlarda ateĢ yükselmesi tek baĢına görüldüğü 

gibi bazen de ürtiker ile birlikte görülebilir. 

 Fotoalerji: GüneĢli yerlerde ve mevsimlerde, ilacın ve ıĢınların etkisi ile oluĢan 

alerjik döküntülerdir.  

 Anaflaktik ġok: Organizmanın yabancı protein ya da baĢka maddelere karĢı 
normalin üstünde aĢırı reaksiyon göstermesidir. Duyarlı kiĢilerde ilaca maruz 

kalma durumunda, ilk saniyelerden baĢlayarak 10-20 dakika içerisinde Ģok 

tablosu ortaya çıkabilir. Anaflaktik Ģok hafif fenalık durumu ve bulantıdan, kısa 

zaman içerisinde ölümle biten dolaĢım Ģokuna kadar değiĢen Ģiddette geliĢebilir. 
Kan basıncının düĢmesi, bronkospazm, asfiksi, aritmiler ve bilinç kaybı gibi çok 

ciddi belirtiler görülebilir. 

 

Resim 7.2: Anaflaktik Ģok 

 

 Ayrıca ürtiker, bronkospazm, hepatik ve kolestatik sarılık, nefropati, 

trombositlerin immün bozukluğu ve anjioödem gibi belirtiler görülebilmektedir. 

 

Hipersensivite Reaksiyonlarının Gruplandırılması: Küçük bir deri reaksiyonundan 

ölüme kadar gidebilen klinik tablo görülebilmektedir. Hipersensivite reaksiyonlarını dört 
tipte gruplayabiliriz. 
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Hipersensivite (AĢırı Duyarlılık) Reaksiyonları 

Tip I ( Erken)  

 Atopi 

 Ürtiker Anjioödem 

 Anaflaksi 

Tip II ( Sitotoksik) 

 Hemolitik transfüzyon reaksiyonları 

 Otoimmün hemolitik anemi 

 Heparine bağlı trombositopeni 

Tip III ( Ġmmün Kompleks) 

 Arthus Reaksiyonu 

 Serum hastalığı 

 Akut hipersensitivite pnömonisi 

Tip IV ( Geç, Hücre bağımlı) 

 Kontakt dermatit 

 Tüberkülin tipi hipersensitivite pnömonisi 

Tablo 7.1: Hipersensivite Reaksiyonları 

 

Klinik olarak kardiyovasküler, pulmoner ve dermatolojik reaksiyonlar çeĢitli 

derecelerde; 

 

 Hipotansiyon, taĢikardi ve aritmi gibi kardiyovasküler reaksiyonlar, 

 Bronkospazm, öksürük, dispne, laringeal ve pulmoner ödem, hipoksemi 

gibi pulmoner reaksiyonlar, 

 Ürtiker, fasial ödem ve pruritus ( kaĢıntı) gibi dermatolojik reaksiyonlar 

görülebilmektedir. 

 
Anestezi sırasında alerjik/anafilaktik reaksiyonlara neden olabilecek ilaçlar Ģunlardır:  

 

 IV anesteziklerden; kremoforda çözülmüĢ ilaçlar, barbitüratlar, etomidat, 

propofol, 

 Lokal anesteziklerden; paraaminobenzoik ester türevleri, 

 Kas gevĢeticilerden; gallamin, d-tubakürarin süksinilkolin, pankuronium, 

metokürin, atrokurium, 

 Opioidlerden; dolantin, morfin, fentanil. 

 

Reaksiyona neden olabilecek diğer maddeler ise Ģunlardır: Kan ürünleri, plazma 

geniĢleticiler, antibiyotikler, kemik çimentosu, metilmetakralit, mannitol, NSAID, protamin, 
konrast maddeler, damar greftleri, kimopapain, K vitamini, siklosporin, latex. 
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7.1. Ġlaç Alerjilerinde Müdahale 
 
Ġlaç alerjilerine müdahale sırasında sağlık çalıĢanı, soğukkanlı ve mümkün olduğu 

kadar seri hareket etmelidir. Hastayı değerlendirerek iĢlem basamaklarını 

gerçekleĢtirmelidir. ĠĢlem basamakları aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 

 Hastanın vücudunda döküntü olup olmadığını gözlemlenmelidir. 

 Hastanın vücut ısısı takip edilmelidir. 

 Hasta terleme yönünden gözlemlenmelidir. 

 Kan basıncı ve nabızdaki değiĢiklikler kontrol edilmelidir. 

 Aritmi yönünden kalp ritmi ve hızı kontrol edilmelidir. 

 Rejyonel anestezide hastanın solunumu wheezing yönünden kontrol edilmelidir. 

 Dudakta, dilde ve boğazda ĢiĢme (larenks ödemi) olup olmadığı 

gözlemlenmelidir. 

 Havayolu açıklığı sağlanmalıdır. 

 Reaksiyon oluĢumunda ilaç uygulaması ve tüm anestezik ajanlar kesilmelidir. 

 %100 oksijen ile ventilasyon sağlanmalıdır. 

 Damaryolu açık tutulmalı ve tercihen ringer laktat I.V olarak uygulanmalıdır. 

 Döküntü varlığında antihistaminik ilaç uygulanmalıdır. 

 Gerekirse kortikosteroid ilaç uygulanmalıdır. 

 Gerekirse kas gevĢetici ile entübasyon yapmalıdır. 

 Gerekirse Adrenalin uygulanmalıdır. 

 Hasta sürekli gözlemlenmelidir. 

 Yapılan iĢlemler gerekli formlara kaydedilmelidir. 

 Hayati bulgulara ve komplikasyonlara yönelik önlemler alınmalıdır. Örn. hipotansiyon 

için hekimin önerdiği uygun dozda epinefrin uygulanması yapılabilir.  

 Sekonder tedavi için; uzman hekim önerisi doğrultusunda gerekli tıbbi tedavi 

uygulanmalıdır. 

 
Eğer hasta kliniğe anaflaktik Ģok tablosu ile gelmiĢ ise, hastanın öncelikle havayolu 

açıklığı, solunum ve dolaĢım bulgularını düzeltmeye yönelik uygulamalar yapılmalıdır. 

 

7.2. Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Alerji potansiyeli yüksek ilaçlar yapılırken acil tedavi tepsisi hastanın yakınında 

bulundurulmalıdır. 

 ĠV ilaç tedavisi olanlarda damar yoluna takılan kateterle tedavi yapılmalıdır. 

Ciddi reaksiyonlarda damar yolu bulmak güçleĢebilmektedir. 

 Hasta anamnezi alınırken alerji durumu mutlaka sorgulanmalıdır. 
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 Hastanın alerjisi olduğu bilinen ilaçlar, mutlaka hasta dosyası üzerine ve 

kullanılan anestezi formları üzerine kırmızı kalemle ve büyük harflerle 

yazılmalıdır. 

 Ekip değiĢimi söz konusu ise yeni gelen ekip mutlaka bilgilendirilmelidir.  

 Hastaya yakın yerde mutlaka antihistaminik ve adrenalin gibi ilaçlar enjektöre 

çekilmiĢ durumda bulundurulmalıdır. 

 Uygulama yapılan ortamda acil tepsisi hazır bulundurulmalıdır. 

 Uygulama yapılan ortamda oksijen kaynağı bulunmalıdır. 

 Reaksiyon geliĢmesi durumunda, sağlık çalıĢanı, soğukkanlı ve seri hareket 
etmelidir. 

 Yapılan uygulamalar, mutlaka kayıt altına alınmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, doğru değerlendirme yaparak ilaç 

alerjisine müdahale edebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastanın vücudunda döküntü olup olmadığını 
gözlemleyiniz. 

 Order edilmeyen ilaçların  

zaman kaybedilmeden order 
edilmesini sağlamalısınız. 

 Soğukkanlı olmalısınız. 

 Seri hareket etmelisiniz. 
 Dikkatli olmalısınız. 

 Hastanın vücut ısısını takip ediniz. 

 Hastayı terleme yönünden gözlemleyiniz. 

 Kan basıncı ve nabızdaki değiĢiklikleri kontrol 

ediniz. 

 Aritmi yönünden kalp ritmini ve hızını kontrol 
ediniz. 

 Rejyonel anestezide hastanın solunumunu 

wheezing yönünden kontrol ediniz. 

 Dudakta, dilde ve boğazda ĢiĢme (larenks 
ödemi) olup olmadığını gözlemleyiniz. 

 Havayolu açıklığını sağlayınız. 

 Reaksiyon oluĢumunda ilaç uygulaması ve tüm 

anestezik ajanları kesiniz. 

 %100 oksijen ile ventilasyon sağlayınız. 

 Damaryolu açık tutulmalı ve tercihen ringer laktat, 

Ġ.V olarak uygulayınız. 

 Döküntü varlığında antihistaminik ilaç 

uygulayınız. 

 Gerekirse kortikosteroid ilaç uygulayınız. 

 Gerekirse kas gevĢetici ile entübasyon yapınız. 

 Gerekirse adrenalin uygulayınız. 

 Hastayı sürekli gözlemleyiniz. 

 Yapılan iĢlemleri gerekli formlara kaydediniz. 

 Hayati bulgulara ve komplikasyonlara yönelik 
önlemler alınız.  

 Sekonder tedavi için uzman hekim önerisi 

doğrultusunda gerekli tıbbi tedaviyi uygulayınız. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Ġlaca karĢı alerjik reaksiyon, ilaçla ilk temasta ortaya çıkar. 

2. ( ) Alerjik reaksiyonun ortaya çıkması için antijen oluĢması, lenfositlerin duyarlı 

kılınması, antikor oluĢması ve oluĢan antikor ile antijenin birleĢmesi gerekir. 

3. ( ) Lokal anaflaksi; deride döküntü, kaĢınma, anjiyo ödem, bronkospazm, hapĢırma, 

burun tıkanıklığı gibi belirtilerden biri veya birkaçının görülmesi gibi karekteristik 

özellik gösterir. 

4. ( ) Anaflaktik reaksiyon, organizmanın yabancı protein ya da baĢka maddelere karĢı 

normalin üstünde aĢırı reaksiyon göstermesidir. 

5. ( ) Anaflaktik Ģokta ilk yapılması gereken, yapılacak ilacın doktor tarafından isteme 

yazılmasıdır. 

 

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 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Bazı ilaçlar sulu ortamda çabuk bozulabildiği için ampul veya flakon içerisine toz 

halinde muhafaza edilir. 

2. ( ) Anafilaktik reaksiyonlar bu yoldan ilaç uygulandığında; diğer yollara oranla daha 

nadir oluĢur. 

3. ( ) Parenteral yolla ilaç uygulama maliyeti; diğer yollara göre daha ucuzdur ve 

uygulanması kolaydır. 

4. ( ) Ġlacın çabuk tesir etmesi istenilen acil durumlarda parenteral yol tercih edilir.  

5. ( ) Ampul ve flakon halindeki ilaçlar hazırlanırken içinde partikül kalmamalıdır. 

6. ( ) ĠM enjeksiyonda normal yapıda yetiĢkin kiĢilerde maksimum 4 ml ilaç 

uygulanabilir. Ġki yaĢın altındaki çocuklarda 1 ml’den fazla ilaç verilmemelidir. 

7. ( ) Enjeksiyon uygulamada eldiven giymek ve cerrahi aseptik kurallara uymak 

gerekli değildir. 

8. ( ) Zayıf çocuklarda ve aĢırı zayıf hastalarda ĠM enjeksiyonda iğne 45-60 derece açı 

ile batırılmalıdır. 

9. ( ) Sübkütan doku iritan ve fazla miktardaki solüsyonlara karĢı hassastır. Büyük 

hacimdeki ilaçlar yeterince emilemediği için dokuda birikerek deri altında sert ve 

ağrılı steril apselere yol açar. 

10. ( ) Subkütan doku, ĢiĢman kiĢilere oranla; zayıf kiĢilerde daha fazladır. 

11. ( ) Ġlacın dokuya hızlı verilmesi, hastaya ağrı verir. 

12. ( ) Dermis tabakasında emilim azdır. 

13. ( ) Ġntradermal enjeksiyon 45 derece açı ile uygulanır. 

14. ( ) Ġntradermal enjeksiyon uygulamalarında en sık kullanılan bölge, göbek 

çevresidir. 

15. ( ) Ġntradermal enjeksiyonda enjeksiyon yerine masaj yapılması ilacın subkütan 

dokuya yayılımına neden olarak testin güvenilirliğini azaltır. 

16. ( ) Ġntraderal enjeksiyon yapılacak bölge gerdirilmemelidir. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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17. ( ) Ġlaç alerjilerine müdahale sırasında, sağlık çalıĢanı soğukkanlı ve mümkün olduğu 

kadar seri hareket etmelidir. 

18. ( ) IV ilaç uygulamalarında kateter takılması tercih edilmelidir çünkü anaflaktik Ģok 

tablosu geliĢtiğinde damar yolu açmak güçleĢir.  

19. ( ) Hastanın alerjisi varsa diğer hasta bilgileri ile bilgisayara kayıt edilmelidir. 

20. ( ) Alerji durumunda hasta derhal larenks ödemi yönünden değerlendirilmelidir. 

Hastaya gerekirse %100 oksijen verilmelidir. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

21. ĠV infüzyon uygulanan hastada ani Ģok ve Ģuur kaybı görülürse akla ilk gelen 

komplikasyon aĢağıdakilerden hangisi olmalıdır? 
A) Pulmoner ödem 

B) Hava embolisi 

C) Flebit 

D) Enfeksiyon 

E) Damar yırtılması 
 
22. EriĢkin hastalarda kateter hangi sıklıkla değiĢtirilmelidir? 

A) 12-24 saat. 

B) 36-48 saat. 

C) 52-64 saat. 
D) 72-96 saat 

E) 7 gün. 

 
23. AĢağıdakilerden hangisi, venöz katetere bağlı geliĢen komplikasyonlardan değildir? 

A) BaĢ ağrısı. 

B) Lokal hassasiyet. 
C) Flebit. 

D) Damar zedelenmesi 

E) Enfeksiyon. 
 

24. Parenteral yolla yapılan tedavinin en önemli riski aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ġnfeksiyon 
B) Ağrı 

C) Çabuk etki göstermesi 

D) Pahalı olması 

E) Toksik olması 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Z Tekniği 

7 hava yolu kilidi 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 E 

3 A 

4 C 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 C 

2 E 

3 B 

4 E 

5 A 
 
 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 45 - Heparin 

4 yapılmamalı 

5 göbek altındaki 

bölge 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 epidermis- içine  

2 PPD testi ve allerji 

testleri 

3 kabarcık 

4 masaj 

5 15 derece 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 13 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 14 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 15 Doğru 

4 Doğru 16 YanlıĢ 

5 Doğru 17 Doğru 

6 Doğru 18 Doğru 

7 YanlıĢ 19 YanlıĢ 

8 Doğru 20 Doğru 

9 Doğru 21 B 

10 YanlıĢ 22 D 

11 Doğru 23 A 

12 Doğru 24 A 
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