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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
İlaçların uygulanması sırasında sağlık çalışanlarına büyük sorumluluklar düşmektedir.
Önemli olan hastanın kullanması gereken ilaçları doğru bir biçimde almasını sağlamaktır.
İlaçların, istenilen düzeyde etki göstermesi sağlık çalışanlarının, hastayı verilen ilaçlar ve
tedavi konusunda bilgilendirmesine, ilaçları hatasız ve güvenli bir biçimde vermesine,
verilen ilacın bireydeki cevabını gözlemlemesine ve yorumlamasına bağlıdır.
Yanlış ilaç kullanımına bağlı komplikasyonlar ve bunlara bağlı ölümler, sağlık sistemi
gelişmiş ülkelerde bile önemli bir sorun olarak yerini korumaktadır. Bu tür hatalar sonucu
hasta, tedavi olamadığı gibi maddi, manevi ve fiziksel olarak zarar görebilmektedir. Ayrıca
ilaçların doğru kullanılmaması, ilaçların etkinlik düzeyinde azalma ile birlikte hastalığa
neden olan mikroorganizmaların ilaca karşı direnç geliştirmesine ve gereğinden fazla
alınması da zehirlenmeye neden olmaktadır.
Bu uygulamalar, hastalara verdiği zararlar yanında iş gücü kayıplarına ve ülke
ekonomisine de zarar vermektedir. Bu kayıpların önüne geçilebilmesi için sağlık
personelinin ilaç uygulamaları konusunda donanımlı yetişmeleri son derece önemlidir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Farmasotik şekillerine göre ilaçların uygulama yerlerini ve dikkat edilecek noktaları
ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 İlacın etkisini çabuk göstermesi istendiğinde hangi uygulama yolunun tercih
edildiğini araştırınız.
 Topladığınız bilgileri sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

1. İLAÇLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
İlaç, hastalıkların teşhisi, tedavisi, proflaksisi, cerrahi girişimlerin kolaylaştırılması ve
bazı fizyolojik olayların değiştirilmesi amacıyla kullanılan kimyasal maddedir.
Hastaya bir defada verilen ilaç miktarına doz, dozlar arasındaki zamana doz aralığı ve
bir gün içerisinde verilmesi tavsiye edilen miktara da günlük doz denir.
İlaçların sınıflandırılması







Farmakolojik etki ve kullanım amaçlarına göre: ilaçlar tedavideki
kullanılış amacına yönelik sınıflandırılabilir. Örnek: antipiretik (ateş
düşürücü) ilaçlar, analjezik (ağrıyı geçiren) ilaçlar, antibiyotikler
(bakteriyal enfeksiyon tedavisi) vb.
Kaynaklarına göre: bitkisel, hayvansal vb.
Kimyasal yapılarına göre: glikozidler, alkoloidler, steroidler vb.
Etki yerlerine göre: ilaçlar organizmada etki yaptıkları yere göre
sınıflandırılabilir. Örnek: Kalp ve damarlar üzerine etkili olan ilaçlar
“kardiyovasküler sistem ilaçları” olarak adlandırılır.
Hazırlanış şekillerine göre: ofisinal, majistral ve spesiyaliteler.

1.1. İlaçların Farmasötik Şekilleri
İlaçların hastaya verilebilecek şekilde özel kalıplara sokulmuş hallerine ilaçların
farmasötik şekli denir.
İlaçların, hastalara kolaylıkla verilebilmesi veya uygulanabilmesi için uygulama
yerlerine göre değişik farmasötik şekillerde hazırlanması gerekir.
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1.1.1. Katı Farmasötik Şekiller
Katı farmasötik şekiller ağızdan ve diğer yollardan kullanılan ilaçlar olarak ikiye
ayrılırlar.

Resim 1.1: Ağızdan kullanılan farmasötik ilaç şekilleri

1.1.1.1. Ağızdan (Oral = Peros) Kullanılanlar
Tablet (komprime) : Toz halindeki ilaçların bağlayıcı maddelerle karıştırıp
makinelerde sıkıştırılıp yarım silindir, yuvarlak v.b. şekillere getirilmiş suda parçalanan ilaç
biçimidir. Çiğneme tableti, köpüren (efervans) tablet, dilaltı tableti gibi farklı şekilleri vardır.

Resim1. 2: Tablet çeşitleri

Draje: Tabletlerin alınmasını kolaylaştırmak amacıyla üzerlerini şeker gibi tatlandırıcı
maddelerle kaplanmış ilaç biçimidir.

Resim 1.3: Draje

Pilül: Toz halindeki ilacın bal gibi yapıştırıcı maddelerle yoğrulduktan sonra yassı ya da
yuvarlak şekle getirilmesine denir.
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Kapsül: Tadı ve kokusu hoş olmayan toz veya sıvı ilaçların kolay alınabilmesi için
silindirik, yassı ve zeytin şeklinde iç içe geçen jelatin koruyucular içinde hazırlanmış ilaç
biçimidir.

Resim 1.4: Kapsül çeşitleri

Kaşe: Oval ya da silindirik biçimde nişastadan yapılmış iç içe geçen iki kapak içinde
toz ilaç bulunduracak şekilde hazırlanmış ilaçtır.
Toz (poudra) : İlacın toz haline getirilmiş biçimidir.
Paket: Toz halindeki ilacın bir kullanımlık dozunun özel kâğıt paketlerde konmuş
şekline denir.
Pastil: Ağız içinde bekletilerek eritilip kullanılan, genellikle ağız boşluğundaki
hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç şeklidir.
1.1.1.2. Diğer Yollardan Kullanılanlar
Supozituvar (fitil) : Ana maddesi kakao yağı ve gliserinli jelatin olan supozituvar
vücut boşluklarına veya girişlerine rahatça girebilecek silindirik şekilde yapılmış ilaçlardır.
Oda ısısında katı fakat vücut ısısında kolay eriyen ilaç biçimidir. Rektal yoldan uygulanır.
Ovul: Oval veya silindirik şekilde vücut ısısında çabuk eriyen ilaç biçimidir. Vaginal
yolla kullanılır.

Resim 1.5: Ovul ve ambalajı

Transdermal terapotik sistem: Ufak miktarda kullanılan güçlü ilaçların, cilt
üzerinden çabuk absorbe (emilmesi) edilmesi için uygulanır. Özel flaster üzerine etken ilaç
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maddesinin uygulanmasıyla hazırlanan ve deri üzerine uygulanan farmasötik şekillerdir.
Fentanil gibi ilaçlar bu yoldan verilebilir.

1.1.2. Yarı Katı Farmasötik Şekiller
Merhem (pomad) : Deri ve mukoza hastalıklarının tedavisinde sürülerek kullanılır.
Etken ilaç maddesinin lanolin, vazelin gibi ana maddeler içinde eritilmiş yarı katı ilaç
şeklidir. Daha koyu kıvamlı merheme pat denir. Merheme göre içindeki su oranı fazla ve
daha yumuşak ilaç şekline krem denir. Deri ve mukozaya dıştan uygulanır.

Resim 1.6: Pomad ve krem çeşitleri

1.1.3. Sıvı Farmasötik Şekiller
Solüsyon: Etken ilaç maddelerinin su veya başka çözücüde eritilmesiyle kodekse
uygun olarak hazırlanan ilaç biçimidir. Ağız içine uygulanan şekline gargara denir. Damla
olarak göze, burna, kulağa uygulanan ve ampul şeklinde parenteral yol ile uygulanan
biçimleri vardır.
Tentür: Etken ilaç maddesinin özel eritici (alkol gibi) içinde karıştırılarak hazırlanan
farmasötik ilaç şeklidir. Dışardan sürülerek (haricen) ya da oral yolla kullanılır.
Eliksir: Etken ilaç maddesinin su, alkol, şeker ve tatlandırıcılarla hazırlanmış
solüsyon şeklidir. Oral yoldan kullanılır.
Şurup: Etken ilaç maddesinin su ve %60 oranında şeker ve tatlandırıcı maddelerle
karıştırılarak elde edilen preparatlardır. Oral yolla kullanılır.
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Damla: Küçük miktarlarda olan ve damla sayısı sayılarak kulağa, göze, burna ve ağza
uygulanan solüsyon şeklindeki farmasötik ilaç biçimidir.
Süspansiyon: Katı ilaç maddesinin bir sıvı içerisinde ufak partiküller halinde
dağılmasıyla elde edilirler. Bekleyince katı madde dibe çöker, kullanmadan önce
çalkalanmalıdır. Oral yoldan kullanılır. Enjeksiyonluk biçimleri parenteral yoldan kullanılır.
Emülsiyon: Etken sıvı ilaç maddesinin eritici sıvı içinde karıştırılması ile elde edilen
ilaç biçimidir. Damla olarak, oral ve parenteral yolla kullanılır.
Lavman: Rektal yoldan kullanılmak için hazırlanmış solüsyon veya süspansiyon
biçimindeki farmasötik ilaç biçimidir.
Aerosol: Etken maddeyi çözebilen özel sıvı içinde hazırlanmış farmasötik ilaç
biçimidir. Solunum yoluyla uygulanır.

Resim 1.7: Aerosol

Ampul, viyal, flakon: İçerisinde toz yada sıvı etken madde bulunan steril şartlarda
hazırlanmış cam muhafazalı farmasötik ilaç biçimidir. Parenteral yolla uygulanır. Ampul ve
flakonda sıvı ya da toz ilaç bulunur. Toz ilaç varsa ayrı ampulde bulunan sıvı ilaçla
karıştırılarak kullanılmak üzere ambalajlanmıştır. Viyal içinde birden fazla doz bulunan
biçimidir. Parenteral yolla kullanılır.

Resim 1.8: Parenteral uygulama için kullanılan solüsyon, ampul ve flakon
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Losyon: Solüsyon veya süspansiyon şeklindeki preperatlardır. Kullanılmadan önce
çalkalanmalıdır. Cilt üzerine sürülerek kullanılır.

1.2. İlaçların Vücuttaki Etkisi
İlaçların etki mekanizmaları sistem, organ, doku, hücre ve subselüler yapı
düzeylerinde incelenebilir. İlaçlar vücuda girdikten sonra emilir, dağılır, biyotransformasyon
(metabolize) olur ve itrah (atılma-eliminasyon) edilir.

Vücut ilaca ne yapar?
ADME=İlacın yazgısı
Absorbsiyon (biyoyararlanım )
Dağılım
Metabolizma
Ekskresyon (itrah)

1.2.1. Absorbsiyon
İlaçların absorbsiyonu uygulandıkları yerden kan veya lenf dolaşımına geçişidir.
Absorbsiyonun hızı ve derecesi uygulama yoluna bağlıdır. Sistemik etki yönünden, ilaç ne
kadar çabuk absorbe edilirse etkisi o kadar çabuk başlar. İlacın uygulama yerinden absorbe
olma oranına, biyoyararlanım denir.
İlaçların absorbsiyon hızlarını etkileyen faktörler


Veriliş yolu: Ağız, cilt, inhalasyon ve rektal yolla verilen ilaçların, ince
bağırsaklara geçerek emilimin başlaması için belirli bir süre gerekir.
Ağızdan ilaç alımlarında, midenin dolu olması da etki süresini geciktirir.
Enjeksiyon yolu ile ilacın verilişi absorbsiyonunu hızlandırır. Damar
içine verildiğinde, ilaç enjektör iğnesinin ucundan çıktığı anda absorbe
edilmiş olur. Diğer parenteral uygulamalarda (İM, SC) ilaç hücreler arası
sıvı aralığına verildiğinden ilaç kana karıştıktan sonra hücre içi sıvı
aralığına geçer.
VERİLİŞ YOLU

ABSORBSİYON HIZI

DERİDEN

DEĞİŞKEN

ORAL

30-90 DAKIKA

REKTAL

5-30 DAKIKA
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CİLT ALTI

15-30 DAKİKA

KASİÇİ

10-20 DAKİKA

DİLALTI –TABLET

3-5 DAKİKA

İNHALASYON
SOLUNUM

3 DAKİKA

ENDOTRAKEAL

3 DAKİKA

DAMAR YOLU

30-60 SANIYE

KALP İÇİNE

15 SANIYE

Tablo 1.1: Uygulama yollarına göre ilaçların absorbsiyon hızları



İlacın fiziki ve kimyasal özellikleri: Molekül büyüklüğü ne kadar küçük
ise ve yağda çözünürlüğü ne kadar fazla ise absorbsiyon o kadar hızlı
olur.



İlacın farmasötik şekli: Tablet, draje gibi katı farmasötik şekillerde
verilen ilacın absorbsiyonundan önce, bu şeklin dağılması
(disintegresyan) ve ilacın çözünmesi (dissolüsyon) gerekir. Bu çözünme
hızı, absorbsiyon hızını etkiler.



İlaç konsantrasyonu (yoğunluğu): İlacın, uygulandığı
konsantrasyonu yüksek olursa absorbsiyon daha hızlı olur.



İlacın farmakolojik özelliği: İlacın farmakolojik özelliği de
absorbsiyonu etkiler. Örnek: Vazokonstriktör (damar daraltıcı) ilaçlar
uygulandıkları yerde kan akımını azaltarak kendi absorbsiyonlarını
yavaşlatır. Oysa vazodilatasyon (damar genişletici) etki yapan ilaçlar
absorbsiyonu kolaylaştırır.



Absorbsiyon yüzeyinin genişliği: İnhalasyon suretiyle verilen ilaç
akciğer alveollerinde çok geniş bir yüzeyden absorbe olur. Örneğin; genel
anestezik madde inhale ettirilen hasta çok kısa zamanda anesteziye girer.



İlacın uygulandığı yerdeki dokuların vaskülarizasyonu (damar
yoğunluğu): İlacın absorbe edildiği bölgede damarlaşma az ise veya kan
akımının hızını azaltan şok, hipotansiyon, konjestif kalp yetmezliği gibi
durumlar oluşmuşsa absorbsiyon gecikir.
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yerdeki

1.2.2. İlaçların Vücutta Dağılımı
İlaçların vücutta dağılımı, ilacın geriye dönüşümlü olarak kan dolaşımından hücreler
arası alana veya hücre içi sıvıya geçmesidir. İlaçların vücutta dağılımı eşit değildir. Bazı
ilaçların belli doku ve organlara karşı özel ilgisi vardır. Bazı ilaçlar istenilen yerin dışında
kalan doku veya organlarda toplanır. İlaçların bir organda toplanmasına sekestrasyon denir.
Örneğin tetrasiklinler kemikte, kalp glikozidleri myokardda toplanır.
İlaçların dağılımı konusunda önemli bir durum da redistribüsyon (yeniden dağılım)
olayıdır. Fazla liposolübl ilaçlar organizmaya intravenöz veya inhalasyon suretiyle hızlı bir
şekilde verildiklerinde başlangıçta beyin, kalp ve böbrek gibi fazla kanlanan organlarda
yüksek konsantrasyonda toplanır. Bir süre sonra ilaç, yağ dokularında toplanır. Böylece ilaç
için yeni bir dağılım kalıbı ortaya çıkar. Buna yeniden dağılım (redistribüsyon) adı verilir.
Örneğin genel anestezik gazlar ve tiopental ilk dakikalarda büyük oranda beyinde toplanır. 3
saat sonra ise vücuttaki ilacın %70'i adipoz dokuya (yağ dokusu) geçer. Böylece ilaç etki
yerinden uzaklaştırılarak etki sona erer.
Gebe kadınlarda ilaçların çoğu plasentadan kolayca fötal dolaşıma geçebilir. Fötus
üzerinde kalıcı hasarlar oluşturabilir.

1.2.3. İlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon)
İlaçların vücutta enzimlerin etkisiyle kimyasal değişikliğe uğramasına metabolizma
(biyotransformasyon) adı verilir. Bu olay sonucu ilaçlar genellikle daha az etkili veya etkisiz
bileşikler haline gelirler.
İlaçları metabolize eden enzimler vücutta bazı organlarda daha fazla bulunur.
Karaciğer, vücuttaki enzimlerin miktar ve çeşitliliği bakımından en zengin organdır. Midebağırsak kanal mukozası, akciğerler, plazma, böbrekler, SSS ve eritrositlerde ilaçlar
metabolize olur.

1.2.4. İlaçların Vücuttan İtrahı
İlaç vücutta kimyasal değişikliklere uğrayarak dışarı atılır. İlaçların vücuttan itrahının
büyük çoğunluğu böbrekler, karaciğer ve akciğerlerde gerçekleşir. Daha az olan itrah yolları
tükürük, ter ve sütle atılmadır.
Böbreklerden atılması (renal itrah): Suda kolay çözünen ve vücut pH değerinde
iyonize olabilen ilaçlar, böbreklerden atılır.
Karaciğerden safra içine itrahı: İlaçlar ve metabolitleri karaciğer hücreleri
tarafından safra kanalları içine salgılanır ve ince bağırsaklar içine atılır.
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Akciğerlerden itrahı: Ufak moleküllü, lipid/su, gazlar ve uçucu maddeler alveol
membranını aşarak alveol boşluğuna geçer. Kan ile denge kurulduktan sonra ilacın arta
kalanı akciğerler yolu ile dışarı atılır.
Diğer itrah yolları: Tükrük, gözyaşı, ter bezleri, süt ve vücut salgıları diğer atılım
yollarındandır.

1.3. İlaçların Veriliş Yolları ve Etkisini Değiştiren Faktörler
İlaçlar kullanım amacı, farmasötik şekli ve hastanın genel durumu gibi faktörler
dikkate alınarak hastaya uygulanır.
Vücuda giren ilaçların oluşturacağı etkinin, çabukluğunu, süresini, şiddetini çeşitli
faktörler etkiler. İlacın istenen etkilerini gösterebilmesi için öncelikle canlıya uygulanması,
uygulandığı yerden emilmesi ve etkileyeceği yerde yeterli yoğunlukta bulunması gerekir.

Hastaya verilen ilacın uygulandığı bölgede gösterdiği etkiye lokal etki denir. Lokal
uygulama yerleri ilacın belli bir bölgeye etki etmesi amacıyla kullanılır. Bu yollardan
bazıları (intranazal, rektal, bukal) kullanılma nedenine ve kullanılan ilaca bağlı olarak
sistemik etki elde edilmesine de olanak sağlar.
Lokal ilaç uygulama yolları:
Epidermal (cilt üzerine uygulama): En sık kullanılan lokal uygulama yoludur.
Merhem, pomad, krem, losyon, pudra ve solüsyon şekillerdeki ilaçların cilt yüzeyine
sürülerek uygulanır. En geçirgen bölgeler skrotum, mastoid, koltuk altı ve saçlı deridir.
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İntrakutan (cilt içine): Deri testleri için 0,1 ml’den fazla olmayan sıvı ilacın cilt içine
enjekte edilmesidir.
Ağız içine (bukkal) verilmesi: Ağız boşluğundaki yangı, iltihaplanma durumlarında
ilacın ağız mukozasından emilmesidir. Örnek: gargara, pastil bu yolla kullanılır.
İntratekal: Enjeksiyonla subaraknoid mesafedeki BOS içine ilaç verilmesidir.
Gastrointestinal: Ağızdan mide ve/veya bağırsaklarda lokal etki için,
İntrauterin; uterus kavitesine, myometriyuma veya serviks dokusu veya kanalı içine,
İntranazal; burun boşluğu içine,
İntrakardiak; acil durumlarda kalp boşluklarına veya myokard içine,
İntraartiküler; eklem içine,
İntralezyonel; lezyon içine ilaç uygulanan yollardır.
Uygulanan ilacın genel kan dolaşımına karışıp yaygın etki göstermesine sistemik etki
denir. Sistemik uygulamada ilaçlar; enteral, parenteral, inhalasyon ve transdermal yollar ile
verilir.
Enteral ilaç uygulamada ilaçlar mide-bağırsak kanalına oral, sublingual ve rektal
yollardan verilir. En sık kullanılan sistemik ilaç uygulama yolu olan oral uygulama bazı
durumlarda lokal etki elde etmek için kullanılabilir, örneğin antasid, laksatif ve purgatif
ilaçlar, ya da ince bağırsakta fosfat bağlayan bazı kalsiyum tuzları lokal etkileri için oral
kullanılır.
İlaçların enteral yolla verilmesinin uygun olmadığı durumlarda veya çabuk etki
etmesinin istendiği durumlarda ilacın damar yada doku içine enjeksiyon yolu ile
uygulanması tercih edilir. Enjeksiyon yolu ile ilaç;
İntravenöz (İ.V.) ven içine,
İntramüsküler (İ.M.) kas içine,
Subkütan (S.C.) cilt altına steril enjektör ve iğne ile verilir.
İnhalasyon yoluyla ilaç uygulamada; gaz veya buhar halindeki lipofilik (yağda
çözünen) ilaçlar soluma suretiyle alveol membranını aşıp genel kan dolaşımına geçer. Gaz ve
uçucu sıvı anestezikler bu yolla verilir.
Transdermal yolla ilaç uygulama, ilacın özel bir farmasötik şekil içinde ciltten absorbe
edilerek dolaşıma girmesini sağlamak amacıyla cilt üzerine uygulanmasıdır (nitrogliserin,
testosteron, estradiol, fentanil).
İlaçların etkisini değiştiren faktörler:
İlacın veriliş yolu ve şekli: İlaçların, uygulama yerlerinden absorbsiyonlarının, hız ve
derecesi farklıdır. Örneğin, oral verilen bir ilaç; parenteral verilene oranla daha az ve geç
absorbe edilebilir. Bu nedenle oral yolla alınan ilacın dozu, parenteral yola göre yüksektir.
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İlacın veriliş zamanı: Bir ilacın veriliş zamanı, etki şiddetini ve süresini değiştirebilir.
Yan etkisi uyku hali, uyuşukluk gibi çalışma potansiyelini olumsuz etkileyen sedatiflerin
gece; uykuyu olumsuz etkileyen efedrin gibi merkezi sinir sistemini uyaran ilaçların ise
sabahları alınması daha uygundur.
Vücut ağırlığı: İlaçların erişkin dozu, 70 kg ağırlığındaki bir kişiye verilmesi
öngörülen dozdur. Bu doz, kişinin ağırlığına göre değiştirilmelidir. Hiç bir zaman 120 kg
ağırlığındaki bir yetişkin ile 50 kg ağırlığındaki yetişkine aynı miktarda ilaç verilmemelidir.
Yaş: Yeni doğan ve bebeklerde eliminasyon ile ilgili mekanizmalar gelişmemiştir.
Yaşlılarda ise etkinlikleri azalmıştır.
Cinsiyet: Birçok ilacın etkisi, hastanın cinsiyetine bağlı olarak değişmez; ancak bazı
ilaçların etkileri erkek ve kadında farklı bulunmuştur, örneğin kadınlar, trisiklik
antidepresanlara, erkeklerden daha duyarlıdır.
Genetik faktörler: Bazı kimselerde, genetik yapıdaki değişiklikler nedeni ile ilaca
alınan cevap değişir. İlaçları metabolize eden bazı enzimlerin kalıtımsal eksikliği ve fazlalığı
söz konusu olabilir.
Eliminasyon organlarının hastalıkları: Karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozulan
kişilerde, ilaçların metabolizması, itrah hız ve derecesi azalır. Bu nedenlerle eliminasyon
organları hasta olan kişilerde, yeni bir doz ayarlaması yapılmalıdır.
Tolerans: Bazı ilaçlar, devamlı kullanıldıklarında, normalde alınan etkinin gittikçe
azaldığı görülür. İlacın, eski etkisini devam ettirebilmek için dozunu gittikçe artırmak
gerekir. Bu duruma, tolerans denir, örneğin narkotik analjezikler.
Diğer ilaçların vücutta bulunması: Başka ilaçların vücutta bulunması ilaç etkisinde
önemli değişiklikler yapabilir.

1.4. Doktor İstemleri
Hastalara uygulanacak ilacı ve tedavi şeklini belirlemek doktorun sorumluluğundadır.
Doktor, hastaya yapılması gereken özel bakım, diyet, tedavi ve ilaçların doz, zaman, veriliş
yollarını doktor istemi (doktor order) olarak kullanılan formlarda belirler.
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İlacı hastaya uygulamaktan sorumlu olan (hemşire/ebe/ATT vb.) kişiler, doktor
istemindeki ilaç tedavisi planına göre uygulama yaparlar. Bu formlar yasal açıdan kayıt
niteliğindedir. Yazılı istem olmadan ilaç uygulamak yasal olarak yasaktır. Ancak özel
birimler için belirlenmiş kurum politikaları uygulanır.
Not: İşletmede beceri eğitimine çıkan tüm öğrencilerin hekimden ve servis
hemşiresinden sözlü istem alarak ilaç uygulamaları da yasaktır.
Doktor istemi olmaksızın hiçbir hastaya ilaç uygulanmamalıdır. Doktor, tedavi planını
isteme yazarak hemşireye iletir. Hemşire güvenli bir uygulama yapabilmek için sadece yazılı
istem almalıdır. Böylece yanlış anlama ve kaza olasılığı azalır.
Çok acil durumlarda sözel istem alınabilir. Ancak, hasta stabil edilir edilmez ilk
fırsatta doktorun bu istemi kayda geçirmesi gerekir.

1.4.1. Doktor İstem Çeşitleri
Kalıcı istem/düzenli istem
Doktor yeni bir istem verince ya da istenen gün/doz sayısı kadar uygulandıktan sonra
kaldırılan istemdir.
Lüzum halinde istem
Lüzum halinde ilaç, gerekirse ya da ihtiyaç duyulunca alınması önerilen ilaçlardır.
Tek istem/tek doz
Yalnız bir kez kullanılması istenen ilaçlar için verilen istemdir. Preoperatif dönemde
yapılan ilaçlar tek isteme örnektir.
Acil istem
Acil istem hemen uygulanması gereken tek kullanımlık istemdir. Acil olarak hemen
uygulanması gereken ilaç uygulamalarını ifade eder. Acil istemler, sözel olarak uygulanır.
İlaçlarla olan zehirlenmelerde hastayı kusturmak için apomorfin yapılması gibi.

1.4.2. Doktor İsteminde Bulunan Bilgiler
Hastanın adı soyadı
İstemin verildiği tarih ve zaman
Uygulanacak ilacın ismi
İlacın dozu
İlacın uygulanma yolu
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Uygulamanın zamanı ve sıklığı
İstemi veren doktorun imzası ve kaşesi

Resim 1.10: Doktor istem formu

Hemşire, doktor tarafından verilen istemi her sabah ya da istem değiştiğinde tedavi
defterine ve ilaç kartlarına geçirir. Hemşirenin istemle ilgili herhangi bir kuşkusu varsa,
hastanın güvenliği ve yasal açıdan sorun yaşamamak için doktorla görüşerek açıklığa
kavuşturmalıdır.

İsim
Damla
Ünite
Gram
Mililitre
Miligram
Mikrogram
Pervagina
Perrektum

Kısaltma
Gtt
Ü
Gr
Ml
Mg
mcg
PV
PR

İsim
Dizyem
Pastil
Kaşe
Şurup
Suppozituar
Tablet
Kapsül
Eliksir

Kısaltma
dzy
Past
cach
syr
supp
Tabl / tb
caps
elix

İsim
Ampul
Flakon
Peroral
İntravenöz
İntramüsküler
İntradermal
Subkütan
Sublingual

Kısaltma
amp
Flk
PO
İV
İM
İD
SC
SL

Tablo 1.1: Doktor istemlerinde kullanılan kısaltmalar

Bazen istemlerde tekrar anlamında Rpt. sembolü kullanılır. İstem yapılan günde, bir
önceki gün kullanılan ilaçlar aynı doz ve zaman aralıklarıyla verilecekse ilaçları tekrar
yazmak yerine, numaralandırılmış ilaçların sadece numaraları Rpt. 1 + 2 + 3 gibi yazılır.
Roma rakamları kullanılarak Rpt. I + II + III şeklinde de yazılır. İlacın dozunda, zaman
aralıklarında değişiklik varsa veya o ilaç kullanılmayacak ise yeni istemde Rpt. yazılmaz.
Yeni istemde ilaçlar tekrar numaralandırılarak yazılır.
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Doktor istemleri hastane eczanesine gönderilerek, servisin günlük ilaç gereksinimi
alınır. Doktor tarafından yazılıp imzalanmış doktor istemi kurum politikasına göre tedavi
defteri, hemşire gözlem kağıdı ve hasta ilaç kartları yazıldıktan sonra ilaç uygulamaları
yapılır. Ayaktan tedavi olan hastalara doktorun yazdığı reçete görülmeden ilaç uygulaması
yapılmamalıdır.

Resim 1.11: Hemşire gözlem formu

1.5. İlaç Kartı
Doktor istemindeki ilaçları doğru uygulayabilmek, karışıklığa neden olmamak için her
hastaya ve her gün kullandığı ilaçlar için ayrı ilaç kartları hazırlanmalıdır. İlaç kartları
kurşun kalem ile hazırlanmalıdır. Gün içerisindeki doz, aralık ve uygulama yolundaki
değişiklikler ilaç kartı üzerindeki bilgi silinerek yapılır.

Resim 1.12: İlaç kartı örneği
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İlaç kartları günün saatleri yazılı bölümleri olan kutuda tedavi odasında saklanır. İlaç
kartı tedavi uygulandıktan sonra bir sonraki uygulama saatine göre kutuya yerleştirilir.
Örnekte verilen ilaç kartında doktor tarafından 2x1 şeklinde istem yapılan duocidin 09
-21saatlerinde uygulanması planlanmıştır. İlaç saat 09 da yapıldıktan sonra ilaç kartı saat 21
kutusuna yerleştirilir.

1.6. İlaç Ölçü Birimleri ve İlaç Dozlarının Hesaplanması
1ml

20 damla

4-5 ml

1tatlı kaşığı

15 ml

1 yemek kaşığı

100 ml

1 çay bardağı

250 ml

1 su bardağı

Tablo 1.2: İlaç uygulamalarında kullanılan ölçüler

Bir ilaçtan beklenilen etkinin en üst düzeyde sağlanması, en uygun farmasötik
formülün seçilmesi ve gerekli dozda, doğru zamanda kullanılması ile mümkündür.
Eldeki ilaçların dozu doktorun istemindeki dozdan farklı ise doz hesaplaması
yapılarak istenen doz bulunmalıdır. Eldeki doz doğru orantı kurularak hesaplanır.

Örnek: İstemde, Aspirin 2x250 mg tb PO. olarak verilmiş bizim elimizde 500 mg’lık
aspirin tablet var. Hastaya uygulanacak 250 mg’lık doz için kaç tablet verilmelidir?
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Sonuç olarak aspirin 500 mg’lık tabletin yarısı 250 mg hastaya yutturulur.
İntravenöz sıvıların akış hızının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır.

1ml = 1 cc = 1cm³ = 10 Dizyem = 20 Damla
Mikrodrip serum setleri kullanılıyor ise 60 damla 1 ml’dir.

1.7. İlaçların Hazırlanması ve Verilmesinde Güvenlik Önlemleri
Hasta sağlığı ve güvenliği açısından ilaçların hazırlanma, saklanma ve uygulanma
aşamaları çok önemlidir. İlaçlar hazırlanırken 3 kontrol ilkesine ve uygulanırken 8 doğru
ilkesine uyulmalıdır.
3 Kontrol ilkesi; İlaçlar bulundukları ve hazırlandıkları bölümde 3 kez kontrol
edilmelidir.
Kutusunu almak için ilaca uzanıldığında,
Kutuyu açmadan önce,
İlacı tekrar yerine yerleştirirken.
İlacın adıyla birlikte etken maddesi, dozu, miktarı, son kullanma tarihi ve veriliş yolu
da kontrol edilmelidir.
İlaç uygulamalarında sekiz doğru ilkesi


Doğru hasta

Hemşire ilacı hazırlarken ve ilacı uygulamadan önce hastanın kimliğini kontrol
etmelidir. Hemşire hastaya adıyla seslenmeli ve hastanın adını ve soyadını tekrar söyleyerek
doğruluğundan emin olmalıdır. Hastalara takılan kimlik bilgilerinin yazılı olduğu bileklik
veya yatak ayak ucuna takılan hasta tanıtım kartlarındaki bilgiler ile ilaç kartı bilgileri aynı
olmalıdır. İlacın ismi ve verilme nedeni hastaya açıklanmalıdır.
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Doğru ilaç

Hemşire, ilaç dolabına ya da ilaç kutusuna ilacı almak için uzandığında, ilacın
kutusunu açmadan önce ve ilacı tekrar yerine yerleştirirken ilacı kontrol etmelidir. Etiketsiz
ve etiketi okunmayan ilaçlar kullanılmamalıdır. İlacın jenerik ve satış ismi bilinmelidir. İlaç
isimleri birbirine benzediği için doğru ilaç olduğundan mutlaka emin olunmalıdır.


Doğru doz

İlacın minimum ve maksimum dozu bilinmelidir. Doktor isteminde belirtilen ilaç dozu
tam olarak hesaplanmalı ve uygulanmalıdır. Özellikle, ağızdan alınan sıvı ilaçlar doğru
dozda, doğru ölçekler ile hazırlanmalıdır. Ölçüm göz seviyesinde düz şekilde tutularak
yapılmalıdır.
Doğru yol
İlaçlardan istenen etkilerin ortaya çıkabilmesi için mutlaka doğru yol ile uygulanması
gerekir. Bazı ilaçlar birkaç yolla verilebilir, doktorun istediği hangi yol ise o kullanılmalıdır,
örneğin ilaçların emildikleri yer farklı olduğu için bağırsakta çözülen bir ilaç ağızda emilerek
veya çiğnenerek yutulmamalıdır.
Doğru zaman
Hemşire ilaçları doktor istemindeki belirtilen sıklığa göre planlanan zaman
aralıklarında uygulamalıdır. Bazı ilaçların metabolizma üzerindeki etkilerinin ortaya
çıkabilmesi için aç karnına / yemeklerden önce/ yemeklerden sonra/ yemek arası / yatmadan
önce gibi özel zaman aralıklarında uygulanması gerekir. Hastalara bu konuda açıklama
yapılarak bilgi verilmelidir.
Bazı ilaçların metabolizma üzerindeki sürekli etkisinin devam ettirilmesi için doğru
aralıklarla uygulanması önemlidir. Saatlik ilaçlar dakik verilmelidir. Sabah/ öğle/ akşam gibi
günde 3 kere verilen ilaçlar hastanın yatma/kalkma alışkanlıklarına göre ayarlanabilir.
Doğru ilaç şekli
Aynı ilacın birden fazla formu olabilir (kapsül, tablet gibi).
Doğru etki
İlacın beklenen etkisi ve yan etkisi bilinmelidir. İlacın başka ilaçlarla ya da besinlerle
etkileşimi olup olmadığı bilinmelidir.
Örnekler: Oral antikoagülanlar ile troid hormonları (levotiron tb.) birlikte kullanılırsa
antikoagülan etkide artma, kanama riski meydana gelir.
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Tetrasiklin süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumca zengin besinlerle birlikte alınırsa
kalsiyum ilacın emilimini azaltır.
Doğru kayıt
Hastalara uygulanan ilaçlar hastane çalışmasına göre tedavi defteri veya hemşire
gözlem formuna en kısa sürede kayıt yapılmalıdır. Uygulanamayan ya da uygulanması
unutulan ilaç kesinlikle yapıldı olarak kaydedilmemelidir. Hasta ilacı almamakta ısrar
ediyorsa ikna edilmeye çalışılmalı, halen almak istemiyorsa ilacı almadı olarak işaretlenmeli
ve bu durum istemi yazan doktora bildirilmelidir.

Not: Başkasının verdiği ilacın kaydını yapmayın.
İlaç Uygulamalarındaki Genel İlkeler








Sakin ortamda/ dikkatli bir şekilde hazırlanmalı
Başkasının hazırladığı ilaç verilmemeli
İlaçlar hastanın yanında bırakılmamalı
Etiketi tam olarak okunmayan ilaçlar kullanılmamalı
Hastanın alerjisi olup olmadığı kontrol edilmeli
İlaç verildikten sonra mümkün olduğunca en erken zamanda kayıt
yapılmalı
İlaç hasta tarafından reddedilirse not edilmeli ve hekime bildirilmelidir.

1.8. İlaçların Saklanması
İlaçların, kullanım amacına ve farmasötik şekline göre uygun saklama koşulları vardır.
İlaçlar, üretim aşamasından kullanım aşamasına kadar uygun koşullar ve uygun ısıda
saklanmalıdır. İlaçların, etkilerinin yok olmaması ve gelişi güzel kullanılmaması için uygun
koşullarda saklanması önemlidir.
Hastane ve kliniklerde ilaçlar için gerekli saklama koşullarını sağlayacak teknik
donanım olmalıdır. Serin yerde muhafaza edilecek ilaçların konulması için buzdolabı
bulundurulmalıdır.
Kırmızı reçeteye tabi ilaçlar çift kilitli dolaplarda saklanmalıdır. Hemşireler, narkotik
ilaçları kesinlikle sayarak teslim alıp teslim etmelidir.
Ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaçlar ve uygulama
şekillerine göre ilaçlar ayrı raflarda saklanmalı ve üzerine renkli uyarıcı etiket
yapıştırılmalıdır. Yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların kilit altında olduğu kontrol edilmelidir.
Nöbet teslimi sırasında teslim kayıtları da olmalıdır. Sayımda bir eksiklik görülürse derhal
bildirilmelidir.
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İlaç kullanma hatalarının, dünyadaki en iyi hastanelerde bile sık karşılaşılan hatalar
olduğu bilinmektedir. Bu hataları önlemek amacıyla Pyxis sistemi (ilaç yönetim sistemi)
ortaya çıkmış ve hasta güvenliğini en üst düzeyde sağlamıştır.

Resim 1.13: Pyxis sistemi

Bu sistem, teknolojiye paralel olarak geliştirilen parmak iziyle giriş yapılan ilacın kim
tarafından, ne zaman ve ne miktarda alındığını elektronik olarak göstermekte ve kayıt altında
tutmaktadır.
Kolay bulmak için ilaçlar alfabetik sıraya göre yerleştirilir. Bazı hastanelerde ilaçlar
her hasta için ayrı kutularda ya da tek doz halinde paketlenerek kullanılır.
Kullanım süresi (miadı) dolmuş ilaçlar, hastanelerde oluşturulan imha komisyonu
tarafından, tutanakla tespit edilir. Tespit edilen miadı dolmuş ilaçlar, imha edilmek üzere
ilgili birime teslim edilmelidir.

1.9. Akılcı İlaç Kullanımı
İlaç ancak doğru kullanılırsa etkilidir. Tüm dünyada ilaçların yaklaşık %50’si
uygunsuz şekilde kullanılmaktadır. Dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç
kullanımı çeşitli sorunlara neden olmaktadır.
Gereksiz ve yanlış tüketime bağlı sorunların başında antibiyotiklere direnç gelişimi
gelmektedir. Diğer boyutu ekonomik sorunlardır. Yüksek ilaç harcamaları sosyal güvenlik
kurumlarına ağır bir yük getirmekte, geri ödemede ciddi ödeme sıkıntılarına yol açmaktadır.
Bu sebeplerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmıştır.
Alınan doğrudan önlemler yanında, dolaylı önlemlerden biri olarak “Akılcı İlaç Kullanımı”
uygulamaları devreye sokulmuştur.
Dünya Sağlık Örgütü bu konuda ilk düzenlemeleri 1985 yılında ele almış ve akılcı ilaç
kullanımını; “kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun
süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri” olarak tanımlamıştır.

20

Akılcı ilaç kullanımının ilkeleri:
Doğru tanıya dayanmak,
Uygun ilacı seçmek; gereken dozunu, uygun yoldan sunmak ve yeterli süre
kullanmak,
Tedavi başarısını değerlendirmek, yan etkileri ve hastanın uyumunu izlemek,
Birden çok ilaç kullanılacaksa etkileşimlerini değerlendirmek,
Tasarlanan tedavinin gerçekleşebilirliğini ve maliyetini dikkate almaktır.
Bir endikasyon için uygun ilaç, etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet kriterleri
dikkate alınmışsa akılcı olarak seçilebilir.
Akılcı ilaç kullanımı, öncelikli olarak halkın sağlığını ve toplumun çıkarını gözetir. Bu
hususlar göz önünde bulundurulduğunda:
Öncelikle hastanın probleminin tanımlanması, yani hekim tarafından doğru teşhisin
konulması gerekmektedir. Buna paralel olarak, ilaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir
tedavinin tanımlanması, eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa, uygun ilaçların seçimi, her bir ilaç
için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması
basamakları izlenmelidir. Bu aşamada onaylanmış, güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas
alınmalıdır.
Kullanılmakta olan ve en son kullanılan ilaçlar, hastanın alerjik durumları
sorgulanmalı ve hasta tarafından belirtilmelidir.
İlaçların nasıl, hangi sıklıkta, ne kadar süre kullanılacağı ve hangi koşullarda
saklanacağı hastaya tam olarak anlatılmalı ve hasta tarafından eksiksiz olarak
uygulanmalıdır.
Hasta/hasta yakını ilacın olası yan etkileri, ilacın besin ve ilaç etkileşimleri konusunda
bilgilendirilmelidir.
Hamilelik ve emzirme döneminde, çocuklarda, yaşlılarda, böbrek ve karaciğer
yetmezliği olan hastalarda, ilaç alerjisi öyküsü olanlarda ilaç kullanımı konusunda daha
dikkatli olunmalıdır.
İlaçlar çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında
saklanmalıdır.
İlaç kullanımı yarıda kesilmemeli, hekime danışmadan doz değişikliğine
gidilmemelidir.
Kesilmiş veya açılmış ambalajlar satın alınmamalı, son kullanma tarihi geçmiş olan
ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Ülkemizde, doğru ilaç kullanımı konusunda farkındalığın oluşturulmasında hekim,
eczacı ve bu konuda hizmet veren sektörün “Akılcı İlaç Kullanımı” konusunda toplum
bilincini arttırmaya yönelik desteğinin bulunması önemlidir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
UYGULAMA FAALİYETİÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi, hastaya bir defada verilen ilaç miktarıdır?
A) Farmakoloji
B) Proflaksi
C) Teşhis
D) Doz
E) Draje

2.

Aşağıdakilerden hangisi, gaz ve uçucu sıvı anesteziklerin veriliş yoludur?
A) İnhalasyon
B) Transdermal
C) Paranteral
D) Lokal
E) Bukkal

3.

Aşağıda verilen ilaç uygulama yollarından hangisinde, ilaç en hızlı absorbe olur?
A) Oral Yol
B) Subkutan yol
C) İntramüsküler yol

D) İntradermal
E) İntravenöz yol
4.

Aşağıdakilerden hangisi, lokal ilaç uygulama yoludur?
A)
B)
C)
D)
E)

5.

Oral yol
İntranazal
İntravenöz
Sublingual
İntramüsküler

Aşağıdakilerden hangisi, sistemik ilaç uygulama yolu değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

İntravajinal
Enteral
İnhalasyon
Transdermal
Parantarel

22

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Oral ilaç uygulama tekniğine uygun ilaç verebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Ağız yoluyla kullanılan ilaç örnekleri toplayınız.
 Sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

2. ORAL İLAÇ UYGULAMA
Oral yol, ilaç uygulamalarında çok kullanılan, en kolay yoldur. Güvenli ve ucuz bir
yöntemdir.
Ağız yoluyla kullanılan ilaçlar;
Yutulan,
Emilen,
Çiğnenen ilaçlar olarak sınıflandırılır.
Yutulan ilaçlar katı veya sıvı şeklindedir. Yutulan tabletler mideden emilerek kan
dolaşımına katılırken, bazı draje ve kapsüller ise ince bağırsaklar da emilerek dolaşıma
katılır. Emilen ilaçlar, tükrük salgısı ile ağızda erir ve genelde dilaltı kılcal damarları ile
emilerek kan dolaşımına katılır.
Çiğnenen ilaçlar, çiğneme esnasında damla damla yutularak mideye iner ve mideden
emilerek kan dolaşımına katılır. Bu nedenle ağız yolu ile alınan ilaçların, prospektüsü
değerlendirilerek, veriliş amacına uygun olarak yutulması, emilmesi veya çiğnenmesi
sağlanmalıdır. Midenin boşalma hızı yavaş ise, ilacın emilimi de gecikir. Bu nedenle
ilaçların yeterli miktarda su ile beraber mide boşken alınması, emilim alanı geniş olan ince
bağırsağa ilacın ulaşmasını kolaylaştıracağından, emilimi hızlandırır.







Oral yolla:
Bilinci kapalı olan hastalara,
Yutkunma güçlüğü olan hastalara,
Yutkunma refleksi olmayan hastalara,
Bulantı ve kusması olan hastalara,
Ağır ishali olan hastalara,
Kasılma nöbeti geçiren hastalara ilaç verilmemelidir.
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Oral ilaçlar hazırlanırken kullanılacak araç ve gereçler şunlardır:








Tepsi içinde, temiz ve kuru bir şekilde ilaç kadehleri,
Su bardağı veya emzikli bardak,
İçinde su bulunan kadehte damlalık,
İlaç kartları,
Ölçülü kaşık,
Gerektiğinde şişeyi silmek için ıslak bir bez veya gazlı bez,
Böbrek küvet.

2.1. Oral İlaç Verme Tekniği İşlem Basamakları






İlaç kartları kutudan alınıp o saat’te verilecek olanlar, tedavi defteri/ hemşire gözlem
kağıdı ile karşılaştırılarak ayrılır.
Kartlar oda ve yatak numarası sırasına göre dizilerek tekrar tedavi defteri/ hemşire
gözlem kağıdı ile karşılaştırılır.
Tedavi defteri/ hemşire gözlem kağıdı yerine kaldırılır.
İlaç dolabının yanına gelinir ve ilaç tepsisi masanın üzerine konur.
Eller yıkanarak eldiven giyilir.

Resim 2.1: El yıkama







İlaç kartlarından oda ve yatak numarası sırasına göre ilk hastanınki alınır.
İlk kart üzerinde yazılı ilacın adı, dozu, hastanın adı okunur.
İlaç, ilaç dolabından ya da ilaç kutusunda hastaya ayrılmış gözden alınır.
İlaç kutusunun üzeri ve kart iyice okunarak tekrar kontrol edilir.
Verilecek dozda ilaç alınır ve kadehin içine konur.

Resim 2.3: İlaç kadehi ve dağıtım kutusu
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İlaç tekrar üzeri okunarak yerine kaldırılır.
Kadeh tepsi içine ilaç kartının üzerine konur.
İkinci kart okunur.
Bütün ilaçlar hazırlanıncaya kadar aynı şekilde devam edilir. Kartlar tepsiye oda ve
yatak numarası sırasıyla dizilir.
Hazırlanan ilaç tepsisi, ilk önce ilacı verilecek hastanın yanına götürülür.
Tepsi ile hasta yanına gidildikten sonra hastanın kimliği, ismi ile hitap edilerek, isim
bilekliğine bakılarak ya da hasta tabelasından kontrol edilir.
İlacın yutulmasını kolaylaştırmak ve aspirasyon riskini önlemek amacıyla hastaya,
uygun pozisyon verilir.

Resim 2.4: Semi fowler pozisyon




İlaç alınır, paket açılır, hastanın bardağına su doldurulur.
Tablet /draje/kapsül hastanın dilinin üzerine boşaltılıp arkasından su verilir.

Resim 2.5: Oral tablet verme



Eğer hastaya uygulanacak ilaç süspansiyon ise şişe iyice çalkalanır. Kapağı açılır.
İlaç şişesinin etiketsiz olan kısmından, ilaç şişesinin içindeki ölçek ya da ölçülü kaba
istemdeki kadar dökülür. Şişenin ağzı sıkıca kapatılır. Şişenin dışına sızan ilaç
artıklarının ilacın etiketini kirletmesine izin verilmeden şişenin ağzı silinir.
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Resim 2.4: Süspansiyon verme




















Acele etmeden ve zorlama duygusu vermeden, gerekirse hastanın başı hafifçe
kaldırılarak içmesine yardım edilir.
Sıvı ilaçları almada zorlanan çocuklarda ilaç enjektör ile ağız kenarından boşaltılır.

Sıvı ilaçları içtikten sonra su içmesi sağlanır.
Doğrulamayan hastalar için pipet ve emzikli bardaklar gibi yardımcı araçlar
kullanılır.
Eğer ilaç yere düşerse bu ilaç atılır ve hastaya yeni ilaç verilir.
İlaç, içildikten sonra verilen ilacın kartı ters çevrilerek tepsinin bir kenarına konur.
Bütün ilaçlar verilinceye kadar aynı şekilde devam edilir.
Hasta ilacı alamayacak durumda veya ilacın yan etkisi oluşmuşsa doktoruyla
görüşülür.
Hasta ilacı içmeyi reddediyorsa reddedilen ilaç, tedavi defterine veya hasta
dosyasına kırmızı kalemle hasta ilacı "reddetti" şeklinde yazılır.
Özellikle psikiyatrik hastaların ilaçları yutup yutmadığı kontrol edilir.
Doktor istemi olmadıkça ilaçlar hasta yanında bırakılmaz.
Narkotik ilaç uygulandıysa “ek kayıt” formu doldurulur.
İlaçların hepsi verildikten sonra servis odasına dönülerek kayıt işlemi tamamlanır ve
imzalanır.
Uygulama işlemi bitikten sonra eldiven çıkartılır.
Yeniden kullanılmak üzere kullanılan araçlar temizlenip yerine kaldırılır.
Bulaşıcı hastalığı olanlarda, özel güvenlik önlemleri alınır.
İlaç verildikten sonra hastanın 30 dakika içinde ilaca karşı yanıtı değerlendirilir.
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2.1.1. Sublingual İlaç Uygulama
Dil altına (sublingual) ilaç uygulama yöntemi, etkisinin çabuk başlamasından ve acil
durumlarda başvurulan bir yöntem olmasından dolayı klinik bir öneme sahiptir.
Ağız boşluğu mukozası, kan kapillerinden ve lenf damarlarından zengin bir yapıdır.
Ağız içinde ilaç hızlı bir şekilde absorbe edilir. Birkaç dakika içinde etkisini gösterir. Bu
nedenle oral ilaç, uygulama tekniği içerisinde önemli bir yere sahiptir.
Dilaltına ilaç uygulamada, ilacın sistemik dolaşıma katılabilmesi için karaciğerden
geçmesi gerekmediğinden etkisi çabuk başlar. Emilim kısa sürede tamamlandığından etkisi
güçlü olur. Oral verilemeyen az sayıda ilaç bu yoldan verilir. Dilaltına uygulamaya özgü
ilaçlar, genellikle çabuk çözünen küçük tabletler şeklinde hazırlanır. Bu yoldan kullanılan
bazı ilaçlar, nitratlar ve nifedipindir.

Resim 2.1: Sublingual ilaç uygulaması

İlaçların basınçlı aerosolları ağız içine püskürtülerek, ilaç solüsyonu dilaltına
damlatılarak oradan emilimi sağlanır. İlaç solüsyon halinde ise bunu bir kesme şeker parçası
üzerine damlattıktan sonra şekeri ağızda erimeye bırakarak uygulamak da mümkündür.
2.1.1.1. Sublingual İlaç Verme Tekniği İşlem Basamakları
Uygulamanın hazırlık aşaması, oral ilaç uygulamasındaki gibidir.









Hastada ağız kuruluğu varsa işlemden önce hastaya su içirilir.
Bilinç durumuna göre, ilacı yutmaması ve çiğnememesi konusunda hasta
bilgilendirilir.
İlaç, dilin sağ ya da sol altına yerleştirilir ya da damlatılır.
İlaç uygulamasının ardından su ve diğer sıvıları içmemesi gerektiği de hastaya
açıklanır.
Uygulamadan sonra eldivenler çıkarılır.
Eller yıkanır.
İşlem ve saati ilgili yerlere kayıt edilir.
Erken komplikasyonlar açısından hasta takip edilir.

27

Dilaltına ilaç uygulamasının bazı dezavantajları vardır. Bunlar aşağıdaki şekilde
sıralanmıştır.
Ağız boşluğu mukoza yüzeyinin küçük olması, emilecek ilaç miktarının az olmasına
neden olur.
Salya akışı ve salyanın devamlı yutulması nedeniyle ilacın ağız boşluğunda yeterli
miktarda emilimine izin verecek kadar tutulması olanaksızdır.
Sublingual olarak uygulanan ilaç çeşidi azdır.
2.1.1.2. Sublingual İlaç Vermede Dikkat Edilecek Noktalar
Hastaya anlayacağı şekilde açık ve anlaşılır bilgi verilmelidir.
Ağız kuruluğu varsa işlem öncesi hastanın ağzı ıslatılmalıdır,
İşlem öncesi hasta soğuk ve sıcak içecekler almamalıdır. Çünkü sıcak içecekler
vazodilatasyona, soğuk içecekler vazokonstriksiyona neden olduklarından ilacın emilimini
geciktirir.
Hasta ilacı yutmamalı ve çiğnememelidir,
İlaç, dilin sol veya sağ altına yerleştirilmelidir.
Her ilacın, alerjik reaksiyona neden olabileceği unutulmamalı ve gerekli önlemler
önceden alınmalıdır.

2.1.2. Buccal İlaç Verme Tekniği İşlem Basamakları
Buccal uygulamalar da sublingual ilaç uygulamaları gibi ağzın mükoz membranına
uygulanır ve genellikle sistematik etki gösterir.
Uygulamanın hazırlık aşaması, oral ilaç uygulamasındaki gibidir.







Buccal ilaç uygulamasında ilaç, yanak ile diş eti arasına yerleştirilir. Hasta, ilaç
tamamen eriyene kadar ilacı emer.
Hasta, ilacı ağzına aldığında çiğnememeli, yutmamalı, sıvı almamalı ve nikotin
vazokonstrüksiyona neden olduğundan sigara içmemelidir.
Uygulamadan sonra eldivenler çıkarılır.
Eller yıkanır.
İşlem ve saati ilgili yerlere kayıt edilir.
Erken komplikasyonlar açısından hasta takip edilir.

2.2. İlaç Uygulamalarında Hemşirenin Sorumlulukları








İlaçları hazırlanmadan önce ve sonra elleri yıkamak ve eldiven giymek
İlaçları, hekim istemi, tedavi defteri ve ilaç kartlarından kontrol etmek
İlaçların son kullanma tarihine bakmak
İlaç katı ise el değdirmeden temiz bir ilaç kadehi içerisine bırakmak
Sıvı ilaçların doz ayarlamasını göz seviyesinde tutarak yapmak
Hazırlandıktan ve kontrol edildikten sonra ilaçları yerine kaldırılmak
İlaçların muhafaza kutuları kırılmış veya hasara uğramış ise kullanmamak
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Sulandırılan oral süspansiyonları distile su ile hazırlamak
İlacın içeriğini ve etki mekanizmasını bilmek
İlacın niçin verildiğini bilmek
Hastanın teşhisini bilmek
Yere düşen ilaçları mutlaka atık kutusuna atmak
İlaçları hazırlarken ve hastaya verirken 8 (sekiz) doğru ilkesine uymak
Beklenen ve istenmeyen etkilerini bilmek ve gözlemlemek/bildirmek
İlaç tedavisi konusunda hastayı eğitmek
Not: İlaçların, doğru ve güvenli bir şekilde hazırlanmasından hemşire sorumludur.

29

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Yutkunma refleksi olan hastalara oral yolla ilaç uygulanır.

2.

( ) Midenin boşalma hızı yavaş ise, ilacın emilimi de gecikir.

3.

( ) Antiasit ilaçlar verilmeden önce mutlaka nabız sayılarak tansiyon ölçülmelidir.

4.

( ) İlacın yutulmasını kolaylaştırmak ve aspirasyon riskini önlemek amacıyla hastaya,
yan yatış pozisyonu verilir.

5.

( ) Hastaya uygulanacak ilaç süspansiyon ise şişe iyice çalkalanır.

6.

( ) Sublingual ilaç uygulamasının ardından hastaya su içirilir.

7.

( ) Sublingual ilaç uygulamasında ilaç, dilin sol veya sağ altına yerleştirilmelidir.

8.

( ) Buccal ilaç uygulamasında hasta ilacı çiğner.

9.

( ) Buccal ilaç uygulamasında hasta, ilaç tamamen eriyene kadar ilacı emer.

10.

( ) Hemşire sıvı ilaçların doz ayarlamasını göz seviyesinde tutarak yapmalı.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Göze ilaç uygulama tekniğine uygun ilaç uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Hangi durumlarda göze ilaç uygulama yolunun tercih edildiğini araştırınız.
 Topladığınız bilgileri sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

3. GÖZE İLAÇ UYGULAMA
Göze, göz hastalıklarının tanısı (göz bebeğini büyütmek ya da küçültmek), göz
enfeksiyonlarının tedavisi ve gözü nemlendirmek amacıyla ilaç uygulanır.
Göze uygulamaya özgü preparatlara, oftalmik preparatlar veya “kolir” adı verilir.
Bunlar genellikle solüsyon veya süspansiyon (göz damlası) ya da pomad (göz merhemi)
şeklinde hazırlanır. Göz damlası, konjektiva kısmının içine damlatılır. Göze pomat
uygulanıyor ise ilaç, alt konjonktival kese içine, içten dışa doğru ince bir şerit şeklinde
sıkılır.

3.1. Göze İlaç Uygulama Tekniği İşlem Basamakları
Göze ilaç uygulama için gerekli malzemeler:
İlaç kartı ya da tedavi defteri,
Uygulanacak ilaç,
Eldiven,
Tampon veya gaz bezi,
Işık kaynağı,
Flaster (Plaster),
Kirli kabı,
Hastaya ait ilaç.
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Resim 3.1: Damlalıklı göz
damlası

Resim 3.2: Göz pomadı ve göz
damlası

Göze ilaç uygulama işleminde sırasıyla aşağıdaki basamaklar uygulanır:











Eller yıkanır.
Eldiven giyilir.
Malzemeler eksiksiz hazırlanır.
İlaç kartı ile ilaç karşılaştırılır.
İlacın son kullanma tarihi kontrol edilir.
Bilinç durumuna göre hastaya, işlem hakkında bilgi verilir.
Hastaya, sırt üstü ya da fowler pozisyonu verilir.
Göz kapakları ve kirpikler kirli ise ıslak temiz bir spanç ile silinerek temizlenir.
İlacın kapağı açılır.
İlacın damlalık kısmına gerekli miktarda ilacın gelmesi sağlanır. Damlalık
kullanılacak ise damlalığa gerekli ilaç çekilir.

Resim 7.3: Damlalığa ilacın çekilmesi




Steril gaz spanç veya pamuk tampon ele alınır.
Aktif olmayan ele gazlı bez alınır, parmakla yanağın kemik çıkıntısı üzerine konur,
üstüne bastırarak göz kapağı aşağıya çekilir. Çocuklarda da işlem aynı şekilde
yapılır.
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Resim 7.4: Yetişkin ve çocukta göze ilaç damlatılması













Hastaya yukarı bakması söylenir.
Aktif olan elin yan kısmı, hastanın alnına yerleştirilir.
İlaç şişesi gözden 2 cm yukarıda tutularak ilaç alt konjuktival keseye damlatılır.
İlaç damlatıldıktan sonra hastaya gözlerini açıp kapatması söylenir.
Akif olmayan eldeki spanç ya da pamukla dışarı sızan ilaç silinir.
Hastaya rahat bir pozisyon verilir.
Malzemeler ortamdan uzaklaştırılır.
Eldivenler çıkarılır.
Eller yıkanır.
Uygulama, gözlemler ve bulgular kaydedilir.
Erken komplikasyonlar yönünden takibi yapılır.

3.2. Göze İlaç Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar
İlaçların oküler (göz merceği) etkilerini, uygulayacak olan kişi bilmelidir.
Eğer göze birden fazla çeşit damla uygulanacak ise sonraki damlayı uygulamadan
önce en az 5 dakika beklenmelidir.
Göze ilaç uygularken yanma hissi, kaşıntı, kızarıklık gibi komplikasyonlar görülebilir.
Göz damlaları birkaç dakikadan daha uzun süre yanma veya kaşıntıya neden olmamalıdır.
Yatan hastada böyle bir durumda doktora bilgi verilir Ayakta tedavi olan hastaya böyle
durumlarda hekime başvurması söylenmelidir.
Atropin ve timolol gibi bazı ilaçların uygulanması halinde sistemik yan etkileri
meydana gelebilir. Bu tür ilaçlar uygulanırken solüsyonun burna sızmasını ve nazolakrimal
kanaldan sistemik dolaşıma geçmesini önlenmek için gözün iç köşelerine parmakla basmak
suretiyle nazolakrimal kanal ağızlarının kapanması tavsiye edilir.
Çocukların gözüne damlatmak için göz zorla açılmamalıdır. İlacın gözün iç köşesine
damlatılması yeterlidir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Göze uygulamaya özgü preparatlara,……… preparatlar veya …… adı verilir.

2.

Göz damlası,………….......kısmının içine damlatılır

3.

İlaç şişesi gözden …………cm yukarıda tutularak ilaç, alt konjuktival keseye
damlatılır.

4.

Göze birden fazla çeşit damla uygulanacak ise sonraki damlayı uygulamadan önce en
az……dakika beklenmelidir.

5.

Çocukların gözüne damlatmak için göz zorla açılmamalıdır. İlacın gözün …..
………..damlatılması yeterlidir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4
AMAÇ
Burna ilaç uygulama tekniğine uygun ilaç uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Hangi durumlarda burna ilaç uygulama yolunun tercih edildiğini araştırınız.
 Topladığınız bilgileri sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

4. BURNA İLAÇ UYGULAMA
Burna ilaç uygulamasına intranazal uygulamada denir. Burna ilaç:
İlacın sistemik etkilerinden yararlanarak burun mukozasını korumak ve tedavi etmek, nazal
konjesyonu gidermek,
Özellikle süt çocuklarında burundan solunumu rahatlatmak amacı ile uygulanmaktadır.
Burna ilaç uygulamasında antibakteriyel, vazokonstriktör, antienflamatuvar veya lokal
anestezik ilaçların damla ve sprey formları uygulanır.

Resim 4.1: Malzemeler, burun damlası ve spreyi
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Burna ilaç uygulama için gerekli malzemeler:
İlaç kartı veya tedavi defteri,
İlaç,
Eldiven,
Tampon veya gaz bezi,
Kirli kabı,
Kağıt mendil

4.1. Burna İlaç Damlatma Tekniği İşlem Basamakları












Uygulama öncesinde malzemeler eksiksiz hazırlanarak hastanın yanına getirilir.
İlaç kartı, ilaç ve hekim tedavi kayıtları ile karşılaştırılır.
Eller yıkanır.
Eldiven giyilir.
Hastanın kimliği bilekliğinden ya da dosyasından kontrol edilir. Hasta bilinçli ise
ismi ile hitap edilir.
Uygulama hakkında hastaya bilgi verilir.
Hastaya ait burun damlası hazırlanır.
Yanlışlıkla burun dışına damlatılan damlaları silmesi için İşleme başlamadan önce
hastaya kâğıt mendil verilir.
Hasta oturuyorsa başının arkaya iyice yaslaması sağlanır.
Hasta yatıyorsa başı yastık üzerinden geriye doğru kaydırılır.
İlacın kapağı açılır.

Resim 4.2: Burun damlasının kapağının açılması






İlacın damlalık puvarı sıkılır ve gerekli miktarda ilacın damlalığa gelmesi sağlanır.
Burun ucu, başparmakla yukarı kaldırılır.
İlacın damlalık puvarı hafifçe sıkılır.
İlaç, sırası ile her iki burun deliğine tedavi planında belirtilen miktarda damlatılır.
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Resim 6.4: Burun ucunun yukarı kaldırılması








İlacın kapağı kapatılır.
Hastanın pozisyonunu birkaç dakika muhafaza etmesi sağlanır.
Eldivenler tekniğine uygun çıkarılır.
Eller yıkanır.
Hastaya mümkün olduğu kadar rahat pozisyon verilir.
İlaç ve gözlemler kayıt edilir.

4.2. Burna İlaç Damlatmada Dikkat Edilecek Noktalar









Damlatılan ilacın burun mukozası ile yeterince temas edebilmesi için ilaç
uygulanmadan önce burun temizlenmelidir.
Burun damlası sırt üstü pozisyonda baş iyice geri çekildikten sonra uygulanmalı ve
birkaç dakika böyle kalınmalıdır.
Yağlı maddeler solunum yollarından akciğerlere gidip pnömoniye neden
olacağından damlatılmamalıdır.
Burun, steril boşluk değildir; ancak sinüslerle bağlantısı olduğundan uygulama
sırasında tıbbi aseptik tekniklere dikkat edilmelidir.
Özellikle, emen bebek ve çocuklarda burna solunumu rahatlatmak amacıyla ilaç
uygulanıyor ise emzirme işleminden önce uygulanması gerekir.
İlaç kolaylıkla aspire edilebileceğinden öksürme ya da morarma gözlenir ise işlem
sonlandırılmalı, çocuk oturtulmalı ve aspirasyon yönünden gözlenmelidir.
Mikroorganizmalar, doğrudan temas ile yayıldıklarından damlalık direk burun
mukozası ile temas ettirilmemelidir.
Burna damlatılan ilacın tüm sinus ağızlarına ulaşması isteniyorsa ilaç uygulandıktan
sonra baş, dizlerin arasına gelecek şekilde hızla öne eğilmeli ve birkaç saniye bu
pozisyonda kalınmalıdır.

Burna ilaç damlatırken görülebilecek komplikasyonlar vardır. Pomadlar ve yağlı
solüsyonların intranazal uygulanmaması tavsiye edilir; alt solunum yollarına aspire edilerek
lipid pnömonisine (özellikle bebeklerde) neden olabilirler.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Antibakteriyel, vazokonstriktör, antiinflamatuvar ilaçların ……… ve ………

formları burun mukozasına uygulanır.
2.

Burna ilaç uygulamadan önce burun ………. dir.

3.

Burun damlası sırtüstü pozisyonda baş iyice …….. ………. sonra uygulanmalı ve
birkaç dakika böyle kalınmalıdır.

4.

Mikroorganizmalar, doğrudan temas ile yayıldıklarından ………….. direk burun
mukozası ile temas ettirilmemelidir.

5.

Yağlı maddeler, solunum yollarından akciğerlere gidip ………… neden olacağından
damlatılmamalıdır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ-5
AMAÇ
Kulağa ilaç uygulama tekniğine uygun ilaç uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Kulağa ilaç uygulamanın hangi durumlarda tercih edildiğini araştırınız.
 Topladığınız bilgileri sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

5. KULAĞA İLAÇ UYGULAMA
Kulağa:
Kulak akıntısını gidermek,
İç kulak iltihabını gidermek,
Dış kulak iltihabını gidermek,
Kulak çınlamasını önlemek,
Dış kulak yolundaki kiri yumuşatmak,
Ağrıyı azaltmak,
Enfeksiyonu tedavi etmek,
Bazı acil durumlarda, (örneğin, kulağakaçan böceği etkisiz hale getirmek),
Lokal anestezi sağlamak amacı ile ilaç uygulanır.
Antibakteriyal, antiinflamatuvar veya lokal anestezik etkili ilaçların, otik (kulak)
damlası (solüsyon, süspansiyon) formları kullanılır.

5.2. Kulağa İlaç Damlatma Tekniği
Kulağa ilaç uygulamadan önce uygulama için gerekli malzemeler aşağıda
sıralanmıştır:
İlaç kartı ya da tedavi defteri,
Damlalık ile birlikte uygulanacak ilaç,
Eldiven,
Gaz bezi,
Işık kaynağı,
Kirli kabı,
Kuru ve salinli pamuk tampon.
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Resim 5.2: Malzemeler

Kulağa ilaç damlatılırken sırasıyla aşağıdaki işlem basamakları uygulanır:








Malzemeler eksiksiz hazırlanarak hastanın yanına getirilir.
İlaç kartı, ilaç ve hekim tedavi kayıtları ile karşılaştırılır.
Eller yıkanır.
Eldiven giyilir.
Hastanın kimliği bilekliğinden ya da dosyasından kontrol edilir.
Uygulama hakkında hastaya bilgi verilir.
Hastaya ait kulak damlası hazırlanır.

Resim 5.3: Kulak damlasının kapağının açılması







Dış kulakta akıntı varsa salinli tamponla silinir.
Hastanın sağlam kulağının üstüne yatması sağlanır (hastaya, supine ya da dik oturur
pozisyon verilir).
Hasta oturuyorsa başını sağlam kulağı tarafına iyice eğmesi sağlanır.
Özel ölçülü damlalık kullanılacak ise damlalığa yeteri kadar ilaç çekilir. Eğer
adaptörlü damla kullanılacak ise ilacın adaptör kısmı aşağıya gelecek şekilde tutulur
ve böylelikle ilacın adaptör kısmına gelmesi sağlanır.
Yetişkin hastada, kulak kepçesinin kıkırdak kısmı yukarı ve geriye doğru çekilir.
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Resim 5.4: Yetişkinde kulağa ilaç damlatma



Çocuk ve bebeklerde ise kulak kepçesini aşağı ve geri doğru çekilir.

Resim 5.5: Çocukta kulağa ilaç damlatma




Damla dış kulak yolu çeperine damlatılır.
Damlayı damlatırken damlalığın ucunun etrafa değmemesine dikkat edilir.

Resim 5.6: Damlalıkla kulağa ilaç damlatma








Damla, doktorun önerdiği miktarda damlatılır.
Kanalın iyice görünmesi için ışık kaynağı kullanılır.
Damlayı damlattıktan sonra kulak kepçesi bırakılır.
5-10 dakika hastanın bu pozisyonda kalması sağlanır.
İlacın dışarıya akmasını engellemek için pamuk tampon yerleştirilir.
Dış kulak yolu ağzındaki kıkırdaksı çıkıntı üzerine birkaç defa nazikçe bastırılır.
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Diğer kulağa damla damlatılacaksa beş-on dakika beklenir, aynı işlemler diğer kulak
için de tekrarlanır.
Malzemeler ortamdan güvenli bir şekilde kaldırılır.
Eller yıkanır.
Kullanıla ilaç ve gözlemler kayıt edilir.
Hasta, erken komplikasyonlar yönünden izlenir.

Kulağa ilaç
görülebilmektedir.

uygulamalarında

ağrı,

bulantı,

vertigo

gibi

komplikasyonlar

5.3. Kulağa İlaç Damlatmada Dikkat Edilecek Noktalar







Kulak damlası oda ısısında olmalıdır. Aksi halde çok ağrı yapabilir.
Kulak damlasının zara ulaşması için erişkinlerde kullanıldıktan sonra kulak kepçesi
yukarı, çocuklarda dışa doğru çekilmelidir.
Damla, doğrudan timpan zar üzerine değil, dış kulak çeperine damlatılmalıdır.
Damlalığın ucu kulak kepçesine ve kulak kanalına dokundurulmamalı çünkü
travmaya sebep olabilir.
Her iki kulağa da ilaç uygulanacak ise önce bir kulağa uygulanmalı, 5-10 dakika
sonra diğer kulağa uygulanmalıdır.
Kulağa ilaç uygulamadan önce temizlik amacı ile bile olsa dış kulak yoluna herhangi
bir cisim sokulmamalıdır.

Kulak damlaları birkaç dakikadan daha uzun süre yanma veya kaşıntıya neden
olmamalıdır. Hasta ilacı evde uygulayacak ise böyle bir durumda hastaya hekime başvurması
söylenmelidir. Hastane ortamında ise kısa aralıklarla kontrol edilmelidir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Kulağa ilaç damlatma, bir ……………… aracılığı ile dış duyma kanalından içeriye
ilacın damlatılmasıdır.

2.

Kulak (auris)…… bölümde incelenir.

3.

Çocuk ve bebeklerde ………. kepçesi aşağı ve …… doğru çekilir.

4.

Diğer kulağa damla damlatılacaksa …..-……dakika beklenir.

5.

Damla,

doğrudan………….

zarı

üzerine

damlatılmalıdır.
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değil,

……

…………

çeperine

ÖĞRENME FAALİYETİ–6
ÖĞRENME FAALİYETİ-6
AMAÇ
Deriye ilaç uygulama tekniğine uygun ilaç uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaç formlarını araştırınız.
 Topladığınız bilgileri sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

6. DERİ (EPİDERMAL) YOLUYLA İLAÇ
UYGULAMA
Epidermal yolla ilaç uygulaması, çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde, merhem
(pomad), solüsyon, süspansiyon, losyon, krem, pudra (toz), mikstür ve pat (macun)
şeklindeki ilaçlar, doğrudan lezyon veya hastalık bölgesinde cilt yüzeyine sürülerek lokal
etkilerinden yararlanmak için kullanılır.
Cilt, lipidde çözünür olmayan maddelere karşı geçirgen değildir. Lipidde çözünür
maddeler ciltten absorbe edilebilirler fakat ciltten bunların absorpsiyonu mukozalara göre
daha yavaş ve genellikle daha düşük orandadır. Bu nedenle, ciltteki patolojik olay
epidermisin derin tabakalarında, dermiste veya cilt altında ise ilacı sistemik olarak ağızdan
veya enjeksiyonla vermek gerekir. Örneğin cilt altındaki apselerin tedavisi için cilt üzerine
antibakteriyel ilaç uygulanması etkisiz ve gereksizdir.
İlaçların cilt içine nüfuzu ve sistemik dolaşıma absorpsiyonu için önemli bir engel
oluşturan tabaka esas itibariyle stratum korneum’dur. Sıyrık, yanık ve yara sonucu bu tabaka
veya onunla birlikte epidermis kalkmışsa ciltten absorpsiyon ileri derecede artar. Böyle
durumlarda cilt aşağı yukarı mukozalar kadar absorpsiyona elverişli hale gelebilir.
Deri yoluyla ilaç uygulama endikasyonları:
Çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde (akne, sedef, ürtiker gibi),
Yanıklarda,
Komplike olmayan yaralarda,
Eklem burkulmalarında,
Romatizma hastalıklarında,
Doku tahrişlerinde kullanılır.
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İlacın özel bir farmasötik şekil içinde ve ciltten absorbe edilerek dolaşıma girmesini
sağlamak amacıyla cilt üzerine uygulanmasına, transdermal uygulama denilir. İlaçlar,
tüysüz ve skatris dokusu bulunmayan bölgeye uygulanmalıdır. Uygulama, saçla kapatılmış
kulak arkasına veya elbiseden görünmeyen göğüs, omuz, dirsek, kasık, baldır ve bel
bölgesine yapılır.
İlacın, transdermal terapötik sistem (TTS) denilen farmasötik şekli, disk veya elips
şeklinde bir flasterdir. Cilde yapıştırıldıktan sonra genellikle 1-7 gün süre ile bırakılır. Bu
süre içinde dolaşıma ilacı sabit hızda verir. Flasterin yüzey alanı değişik büyüklükte olabilir
(5, 10, 20 veya 30 cm2 gibi); buna göre ilaç veriş hızı değişik olur. Flaster cilt üzerinde
kaldığı sürece ve rezervuardaki ilaç bitene kadar, vücuda geçiş ve ilaç etkisi devam eder.
Flaster kaldırılırsa etki kısa zamanda sona erer. Nitrogliserin, estradiol, testosteron ve
fentanil gibi ilaçlar bu yoldan verilebilir.
Transdermal ilaç uygulama endikasyonları:









İlaç emiliminin yavaş ve uzun süreli olmasının istendiği durumlarda,
Kalp damar hastalıklarının tedavilerinde,
Sigarayı bıraktırma tedavilerinde,
Kas ve eklem ağrılarının tedavisinde,
Hormonal tedavilerde ( doğum kontrol yöntemleri, histeroktomi gibi),
Gastrointestinal problemi olan hastalarda,
Oral ilaç uygulamasının sakıncalı olduğu durumlarda,
Kanser hastalarının ağızdan ilaç alamadıkları durumlarda kullanılır.
Deri yoluyla ilaç uygulamada kullanılan araçlar:







İlaç kartı veya tedavi defteri,
Uygulanacak ilaç,
Eldiven,
Cildi temizlemek için ılık sabunlu su / serum fizyolojik,
Gazlı bez veya havludur.

6.1. Deri Yoluyla İlaç Uygulama Tekniği İşlem Basamakları




Eller yıkanır ve eldiven giyilir.
Hastaya ait uygulanacak ilaç kartı veya doktor istemi okunur.
Doktor istemine göre ilaç seçilir. İlacın son kullanma tarihi kontrol edilir.
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Hastaya işlem hakkında bilgi verilir. Hasta ilaç alerjisi yönünden sorgulanır.
Hastaya, ilaç uygulama yerine göre pozisyon verilir.
Eğer gerekli ise uygulama yapılacak bölgedeki giysi çıkarılır.
Daha önce sürülen ilaç atıkları ılık sabunlu su ya da serum fizyolojik ile temizlenip
kurulanır.
Kullanılacak ilaç pomad ise:
Yetecek miktarda ilaç parmak ucuna sıkılır.

Resim 6.1: Pomadın hazırlanması



Sorunlu bölgeye parmak ucu ile sürülür.

Resim 6.2: Pomadın sürülmesi



Kullanılacak ilaç losyon formunda ise:
o
İlaçlar çalkalanarak hazır hale getirilir.
o
Hastanın ürpermemesi için, ilaç bir süre avuç içinde ısıtılır.
o
Doğru dozdaki ilaç bir gaz bezi ya da eldiven yardımı ile deriye
sürülür.

Resim 6.3: Solüsyonun deriye yayılması

46



o
Ovma öneriliyorsa ovarak deriye yedirilir.
o
Ovma önerilmiyorsa yumuşak hareketlerle ilaç deri üzerine yayılır.
Kullanılacak ilaç transdermal teropötik sistem (TTS) ilaç ise
o
Ambalajından çıkarılır.

Resim 6.4: Transdermal ilacın ambalajından çıkarılması

o
o
o
o

TTS biçimindeki ilacın uygulama tarihi ve saati dış yüzeyine
yazılır.
Daha önceden yapıştırılmış ilaç var ise çıkarılır.
Deri kirli ise sabunlu su ile temizlenir ve kurulanır.
Transdermal teropötik sistem ilaçları (TTS), yapışkan yüzey
üzerindeki koruyucusu çıkarılarak cilde yapıştırılır. Tüysüz ve
skatris dokusu bulunmayan bölgeye uygulanmalıdır.

Resim 6.4: Transdermal teropötik sistem ilaç uygulama

o
o
o
o
o
o

Kesinlikle ovma ve masaj yapılmaz. Yalnız yapıştırdıktan sonra 10
sn. süre ile üzerine bastırılır.
Alerji yönünden hasta takip edilir.
Eldivenler çıkartılır.
Elleri yıkanır.
İşlem ilgili yerlere kayıt edilir.
Erken komplikasyonlar yönünden hasta takip edilir.

6.2. Deri Yoluyla İlaç Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar




İlaç uygulanmadan önce cilt, ılık sabunlu su / ılık serum fizyolojik ile
temizlenmelidir.
Deriye ilaç ılık olarak uygulanır. Gerekirse ilaç avuç içinde ısıtılmalıdır.
Fazla miktar ilaç kullanılması sertlik ve yapışkanlığa yol açacağından, ilaç dozu iyi
ayarlanmalıdır.
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Tüpünden çıkarılan artık ilaçlar atılmalı, tekrar kullanılmamalıdır.
Bazı ilaçlar uygulayan kişinin elinden de emilebilir. Bu yüzden mutlaka eldiven
giyilmelidir.
İlaç toz ya da pudra şeklinde ise hastanın ilacı solumamasına dikkat edilmelidir.
Bütün ilaçların alerji potansiyeli olduğu unutulmamalıdır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Cildin absorbsiyon yeteneğini azaltan tabakası ……….. ……………. dur.

2.

Deriye ilaç ……olarak uygulanır. Gerekirse ilaç, …… içinde ısıtılmalıdır.

3.

TTS ilaçlar, ……… ve ….. dokusu bulunmayan bölgeye uygulanmalıdır.

4.

Transdermal ilacın dış yüzeyine okunaklı şekilde …… ve uygulama saati yazılır.

5.

Transdermal ilaç yapıştırılırken asla …….. ya da ……. yapılmamalı, sadece el ayası
ile 10 saniye bastırılmalıdır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–7
ÖĞRENME FAALİYETİ-7
AMAÇ
İnhalasyon yolu ile ilaç uygulama tekniğine uygun ilaç uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Hangi durumlarda inhalasyon yolunun tercih edildiğini araştırınız.
 Topladığınız bilgileri sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

7. İNHALASYON YOLU İLE İLAÇ
UYGULAMA
İnhalasyon, gaz veya buhar halindeki lipofilik (yağda çözünen) ilaçların solunum yolu
ile verilmesidir. Bunlar soluma suretiyle alveol membranını aşıp genel kan dolaşımına geçer.
Bu şekildeki uygulama en fazla genel anestezide yapılır.
İnhalasyon yolu ile ilaçların absorpsiyonu, gaz alışverişinin yapıldığı alveol alanının
geniş olması ve akciğerlerin kan akım hızı en yüksek organlar olması nedeniyle hızlıdır.
İlacın absorpsiyonu açısından kıyaslandığında, örneğin, oral yolla bu etki daha geçtir,
özellikle ilaç mide dolu iken alındıysa absorpsiyon daha da gecikmektedir. İntramüsküler ve
intravenöz ilaç uygulamalarında görülen olası komplikasyonların görülmemesi ve özellikle
astım krizi gibi acil durumlarda etkinin hızlı başlaması ve bu yolla ilaç uygulamanın basit
olması inhalasyon yolunun üstünlükleridir.
Aerosollerde en önemli problem solunum yollarına ve akciğere ilacın yeterince
ulaşamamasıdır. Tanecikler yeterince ufak olmadığı takdirde dozun önemli bir kısmı ağızda
ve boğazda takılır ve sonuçta akciğerlere gitmez ve yutulur. Antiastmatik ilaçlar,
bronkodilatörler ve genel anesteziklerden bazıları inhalasyonla uygulanırlar.
Bu yolla gaz halinde olmayan ilaçların verilmesinde özel buhar cihazı ve özel cihaz
olmadığı durumlarda (evde) kaynayan su buharından yararlanılır.
İnhalasyon yolu ile ilaç uygulama:



Şiddetli bronkospazm gösteren vakalarda bronkodilatasyonu sağlamak
Trakea ve bronşlardaki sekresyonun dışarı atılmasını sağlayacak ilaçları uygulamak
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Genel anestezi indüksiyonu ve idamesinde
Akut faranjit ve bronşitte
Üst solunum yolları enfeksiyonlarında endikedir.

7.1. İnhalasyon Yolu ile İlaç Uygulama Cihazları ve Kullanım
Teknikleri
İnhalasyon yolu ile ilaç uygulama cihazları ve kullanım teknikleri aşağıda
sıralanmıştır.

7.1.1. Özel Buhar Cihazı ile İnhalasyon
Buhar makineleri, hem sıcak hem de soğuk buhar verebilen cihazlardır.
Uygulamalarda en çok soğuk buhar için kullanılmaktadır. Bu cihazlarla, istenirse bazı
inhalasyon ilaçları, depo kısmındaki suya istenen dozda ilave edilerek hastaya verilebilir. Su
deposunun tamamen doldurulması, motorun zorlanmasına neden olabileceğinden su
seviyesinin deponun yarısını geçmemesine özen gösterilmelidir.
Buhar cihazının kullanımı
Uygulama sırasında cihaz, hasta yatağı yanında bulunan etajer veya masa üzerine
konur. Buhar çıkışının olduğu hortum ucu, hastanın ağız ve burnuna 25-30 cm uzaklıkta
ayarlanır. Prize takılan cihaz, düğmesi açılarak çalışır duruma getirilir. Cihaz çalışmaya
başlayınca küçük zerrecikler halinde ilaç püskürür. Buhar çıkan kısmına, adaptör ilave
edilerek doğrudan burna verilebileceği gibi, solunan hava ile birlikte akciğerlere de
gönderilebilir. Buhar, trakea ve bronşlardaki silier aktiviteyi artırarak, sekresyonların
yumuşamasına ve çıkarılmasına yardım eder. Sekresyon çıkarılmasını kolaylaştırmak için
buhar uygulaması, postural drenajdan önce yapılmalıdır.

Resim 7.1: Buhar cihazı
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7.1.2. Nebulizatör
Nebulizatör, ses dalgalarıyla (ultrasonik nebulizatör) veya basınçlı hava (jet
nebulizatör) ile sıvı haldeki ilacı buhar haline getiren ve solunum yoluyla alınabilmesini
sağlayan cihazdır. Nebulizatör ile küçük çocuklarda, ölçülü doz inhalere uyum
sağlayamayan hastalarda ve ağır astımlı hastalarda bronkodilatör ve kortikosteroid grubu
ilaçların etkili bir şekilde uygulanabilmesi mümkündür. Nebulizatör ile kullanılmak üzere
hazırlanmış özel ilaç formlarına nebül adı verilmektedir. Bronkodilatatör ve kortikosteroid
yapıdaki ilaçların nebül formları bulunmaktadır.

Resim 7.2: Nebulizatör ve nebul

Nebulizatör kullanımı
Nebül açılır ve ağızlık ya da yüz maskesinin altındaki ilaç haznesine boşaltılır. Cihaz
çalıştırılır. Hasta ağızlığı dudaklarına alır veya maske yüzüne kapatılır. Yavaş ve derin bir
şekilde nefes alıp vermeye başlar. Aldığı her nefesi, 1–2 saniye kadar tutmalıdır. Haznedeki
ilaç tamamen bitinceye kadar (yaklaşık 10–15 dakika) bu işleme devam edilir. Nebulizasyon
süresince hasta, oturur pozisyonda olmalıdır.

Resim 7.3: Nebülün
boşaltılması

Resim 7.4:
Haznenin
kapatılması

Resim 7.5:
Nebulizatör
bağlantıları

Resim 7.6: Nebulizatör
bağlantıları

Nebülizatör, her kullanımdan sonra ılık deterjanlı su ile temizlenmelidir. Maske veya
ağızlık ile ilaç haznesi ve bağlantı hortumu birbirinden ayrılmalı, parçalar ılık su ile
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yıkanmalıdır. Parçalar kurulandıktan sonra tekrar birleştirilerek iç yüzeylerin kuruması için
nebulizatör birkaç dakika çalıştırılmalıdır.
Kortikosteroid içeren nebul kullanıldıktan sonra hasta, mutlaka su ile ağzını
çalkalamalıdır ancak su yutulmamalıdır. Bu işlem ağız içinde aft oluşumunu ve ses
kısıklığını önlemektedir.

7.1.3. Turbuhaler
Astım tedavisinde kullanılan cihazlardan biri de turbuhalerdir. Hastanın derin bir nefes
alması ile toz halindeki ilaç, kanal boyunca hareket etmekte ve spiral kanallı ağız parçasına
gelmektedir.
Turbuhaler kullanımı sonrasında hasta ağzında herhangi bir tad hissetmez. Bunun
sebebi ilacın çok ince bir toz halinde olmasından kaynaklanmaktadır.
Turbuhaler kullanımı
Kullanım için öncelikle, koruyucu kapak çıkartılmalı, turbuhaler dik pozisyonda
tutulmalı, tabandaki mekanizma (renkli kısım) soldan sağa doğru çevrilmelidir. Turbuhaler
tekrar ters yöne (ilk pozisyona) doğru getirilmelidir. Çevirme işleminde “tık” sesi
duyulmalıdır. Hasta öncelikle zorlu bir nefes vermeli, turbuhaleri dudaklarının arasında
boşluk kalmayacak şekilde ağzına yerleştirmeli, sonra hızlı ve derin bir nefes almalıdır.
Uygulama sonrası cihazın kapağı kapatılmalıdır. Kortikosteroid içeren turbuhaler (symbicort
veya pulmicort) kullandıktan sonra hasta mutlaka su ile ağzını çalkalamalıdır.

Resim 7.7: Turbuhaler ve çevrilen alt kısımı

7.1.4. Ölçülü Doz İnhaler
Astım hastalığının tedavisinde uzun yıllardır kullanılan ölçülü doz inhaler (ÖDİ), aynı
zamanda kullanım hatalarının en fazla yapıldığı ilaç formudur.
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Ölçülü doz inhaler ile diğerleri arasındaki en önemli ayrım, bu formda ilacın bir itici
gaz aracılığı ile cihazdan uzaklaşması ve havayollarına iletilmesidir. Doğru kullanım ve
maksimum etki için dikkatli olmak, el ve solunum koordinasyonunu iyi sağlamak gerekir.
Kortikosteroid ve bronkodilatör ilaç içeren formları mevcuttur. Ölçülü doz inhaler,
basınçlı bir tüp içindeki bronkodilatör ya da kortikosteroid içeren bir ilaç ve itici gaz
karışımından oluşmakta olup cihaza her basıldığında, bir doz ilaç salınmasını sağlar. Her
kullanım öncesi cihaz sallanmalıdır çünkü ilaç ve gaz kullanılmadığı sürece birbirinden
ayrılır. Cihazın sallamadan kullanılması tedavide istenen etkinin görülmesini engeller.
Ölçülü doz inhaler kullanımı
Kullanımda, öncelikle koruyucu kapak çıkartılır. Ölçülü doz inhaler iyice çalkalanır.
İlacın karışması sağlandıktan sonra hasta zorlu bir nefes verir, cihazı dudakları arasında
boşluk kalmayacak şekilde ağzına yerleştirmeli, bu sırada baş hafif ekstansiyonda olmalıdır.
Derin ancak yavaş bir nefes alırken cihaza bir kez basmalı ve bu sırada nefes almaya devam
etmelidir. Nefes alma işlemi tamamlandıktan sonra, cihaz ağızdan uzaklaştırılır ve hasta 8–
10 saniye nefesini tutar.
Kortikosteroid içeren ölçülü doz inhaler, kullanıldıktan hemen sonra ağız mutlaka su
ile çalkalanmalıdır.

Resim 7.8: Ölçülü doz inhaler kullanımı

7.1.5. Aerolizer (İnhalasyon Kapsülü)
Aerolizer, astım tedavisinde kullanılan inhalasyon ilaç formlarından biridir. Kapsül
şeklindeki ilaç cihaz içine yerleştirilmiştir.(kapsüller oral yolla kullanıma uygun değildir.)
İlaç ile birlikte taşıyıcı madde olarak laktoz bulunur. Kortikosteroid ve bronkodilatör ilaç
içeren formları mevcuttur.
Aerolizer kullanımı
Kullanım için öncelikle aerolizerin koruyucu kapağı çevrilerek açılır. Aerolizerin
içinde kapsül formundaki ilacın yerleştirildiği bir boşluk mevcut olup kapsül bu boşluğa
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yerleştirilir. Aerolizer kapatılır ve iki yanındaki mandalları aynı anda bastırılır. Bu işlem ile
kapsülün iki yanında delikler açılır.
Aşağıdaki resimlerde aerolizerin hazırlanma basamakları gösterilmektedir.

Resim 7.9: Aerolizer

Resim 7.10: Kapsül

Resim 7.11: İlaç
haznesi

Resim 7.12:
Aerolizer

Hasta işlem öncesi zorlu bir nefes verir, cihazı dudakları arasında boşluk kalmayacak
şekilde ağzına yerleştirir, hızlı ve derin bir nefes alır. Bu eylem sırasında kapsülün
kenarlarında açılan deliklerden ilaç dışarı çıkar ve etkili bir nefes alma ile ilaç, akciğer hava
yollarına ulaşır. Hasta bu esnada kapsülün aerolizer içinde dönme sesini duyar. Hastanın
ağzına laktoz tadı (tatlı) gelmesi, işlemin eksiksiz ve doğru gerçekleştiğini gösterir. Bunun
yanında kullanım sonrasında kapsül kontrol edilerek ilacın tam olarak alınıp alınmadığı
anlaşılabilir.
Kortikosteroid içeren ilaç uygulamalarından hemen sonra hasta, mutlaka su ile ağzını
çalkalamalı ve suyu yutmamaya özen göstermelidir.

7.1.6. Diskus
Astım tedavisinde kullanılan inhalasyon ilaç formlarında biridir. Uygulanacak ilaç,
cihazın içinde şerit şeklinde bir blister yapı içindedir ve taşıyıcı madde olan laktozda burada
yer almaktadır. Kortikosteroid, bronkodilatör ve bunların karışımını içeren formları vardır.
Diskus kullanımı
Diskus, kapalı şekilde muhafaza edilir. Açmak için cihazın çentiğine başparmak
yerleştirilerek çevrilir. Kapak açılınca ortaya çıkan mandal, en son noktaya kadar itilir.
Diskusun doz göstergesi bir doz azaltılır, ağızlık bölgesindeki hazneye bir doz ilaç boşalır.
Hasta, zorlu bir nefes verdikten sonra cihazı dudakları arasında boşluk kalmayacak şekilde
ağzına yerleştirir ve derin ve hızlı bir nefes alır. Solunum hareketi ile ilaç alveollere ulaşır.
Ağızda laktoz tadı ilacın başarıyla alındığını göstermek açısından önemlidir.

7.2. İnhaler İlaç Uygulamasında Dikkat Edilecek Noktalar
Bu uygulamaların hastaya en iyi şekilde uygulanarak istenen etkinin elde edilmesi için
aşağıda belirtilen noktalara dikkat edilir.
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İnhalasyon yolu ile ilaç, uygulamasında kullanılacak cihaz tekniğine uygun
hazırlanır ve kullanılır.
Buhar cihazı kullanılırken, tedavi süresince cihazın su deposunun su seviyesi kontrol
edilmeli, su seviyesi %50’nin altına düşmemelidir.
Ölçülü doz inhaler, turbuhaler, aerolizer ve diskus kullanımı sırasında hastanın
mümkünse ayakta ya da dik oturur pozisyonda ve başın hafif ekstansiyonda olması,
ilacın etkin bir şekilde alınmasını sağlar.
Buhar, hastada yanık oluşturmayacak şekilde ayarlanır, odada hava akımı
olmamasına özellikle dikkat edilir.
Tedavi bitiminde buhar cihazı, su veya cihazın kullanım kılavuzunda belirtilen
maddelerle temizlenmesi konularına özen gösterilir.
Kortikosteroid içeren nebul, ölçülü doz inhaler, turbuhaler kullandıktan sonra
mutlaka su ile ağız çalkalanmalı ve gargara yapılmalıdır. Gargara yapılan su
yutulmamalıdır.
Bebek ve küçük çocuklarda pozitif basınçlı aletle yapılan aralıklı tedavide ağzı ve
burnu kapatacak şekilde maske kullanılır.

Resim 7.13: İnhalasyon yolu ile ilaç uygulama









Nebülizatör, her kullanımdan sonra ılık deterjanlı su ile yıkanmalıdır.
Nebül uygulamasında maske yüze düzgün yerleştirilmeli, maskenin yüze tam
oturması sağlanmalı, hasta, yavaş ve derin nefesler almalı ve soluğunu 1-2 saniye,
içinde tutmalıdır.
Nebül ile ilaç uygulamasında haznedeki ilaç tamamen bitinceye kadar (yaklaşık 1015 dakika), maske ile nefes alıp verme işlemine devam edilir.
Ölçülü doz inhaler, kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
Ölçülü doz inhaler, turbuhaler, aerolizer ilaç uygulaması öncesinde, hasta mutlaka
zorlu bir nefes vermelidir. Cihaz ağız içine iyice yerleştirilmeli, dudaklar tamamen
kapatılarak işlem gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde ilacın bir kısmının dışarı
sıkılması söz konusu olur, dolayısıyla istenen etki meydana gelmez.
Ölçülü doz inhaler kullanımı sırasında ilaç alındıktan sonra hasta nefesini, 8–10
saniye tutmalıdır. Bunun için pratikte önerilen, içinden 10’a kadar saymasıdır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Damar yolu bulmanın zor olduğu hastalar ile çocuklarda genel anestezi
indüksiyonunda, inhalasyon yolu tercih edilmektedir.

2.

( ) Nebülizatör; küçük çocuklarda, ölçülü doz inhalere uyum sağlayamayan hastalarda
ve ağır astımlı hastalarda bronkodilatör ve kortikosteroid grubu ilaçların etkili bir
şekilde uygulanabilmesini sağlayan cihazdır.

3.

( ) Nebulizatör ile ilaç uygulama süresi 2-3 dakikayı geçmemelidir.

4.

( ) Turbuhaler kullanımında hasta, ilacın etkili bir şekilde alındığını ağzında oluşan
şeker tadından anlamaktadır.

5.

( ) Ölçülü doz inhalerin, içindeki ilaç ile taşıyıcı gazın karışması için kullanımdan
önce mutlaka sallanması gerekmektedir.

6.

( ) Ölçülü doz inhaler kullanımında hasta, derin ve hızlı bir nefes alırken cihaza bir
kez basmalı ve hemen sonrasında nefes vermelidir.

7.

( ) Aerolizer kullanımında, işlem sonrasında, hastanın ağzında şeker tadı hissetmesi
işlemin başarı ile tamamlandığını göstermektedir.

8.

( ) Diskus kullanımı sonrası hasta, ilacın başarılı bir şekilde alındığını ağzındaki şeker
tadından ve doz göstergesinin bir doz azalmasından anlamaktadır.

9.

( ) Kortikosteroid içeren inhaler ilaç kullanımından sonra hasta, mutlaka ağzını su ile
gargara etmelidir.

10.

( ) Sekresyon çıkarılmasını kolaylaştırmak için buhar cihazı ile buhar uygulaması
postural drenajdan sonra yapılmalıdır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–8
ÖĞRENME FAALİYETİ-8
AMAÇ
Vajinaya ilaç uygulama tekniğine uygun ilaç uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Genital

sistem

hastalıklarını

ve

tedavi

yöntemlerini

araştırarak

sınıfta

arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. VAJİNAYA İLAÇ UYGULAMA
Vajinaya ilaç uygulama işlemine vajinal aplikasyon da denir. Vajina ve uterus
serviksinin iltihaplarında, ovül (vajinal süpozituvar), vajinal tablet, vajinal krem ve jel
şeklinde ilaçlar vajina içine uygulanabilir. Bu tür preparatların çoğunun kutusunda bir
aplikatör bulunur. Ayrıca gebe kalmayı önlemek için bu farmasötik şekillerdeki veya köpük
şeklindeki spermisid ilaçlar da coitustan önce vajinaya uygulanabilir. Bazı özel durumlarda
ilaç solüsyonları vajina lavajı veya atuşman şeklinde ya da toz şeklindeki ilaçlar
püskürtülerek (insüflasyonla) vajinaya uygulanır.
Süpozituvar, vajinaya parmak ya da içinde pistonu olan tüp şeklindeki aplikatörle
uygulanır. Süpozituvarlar, vücut ısısında eriyen ilaçlar olup buzdolabında +4oC’de
saklanmalıdır.

Resim 8.1: Vajinaya uygulanan ilaç çeşitleri
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Vajinaya ilaç uygulama:
Vajina ve uterus serviksinin iltihaplarında,
Vajinanın mantar enfeksiyonlarında,
Gebeliği önlemek için yapılmaktadır.
Vajinaya ilaç uygulama için gerekli malzemeler:
Işık kaynağı,
Eldiven,
Hastanın üzerini kapatmak için örtü,
Baticonlu tampon,
Ped,
Uygun ilaç.

8.1. Vajinaya İlaç Uygulama Tekniği İşlem Basamakları













Eller yıkanır.
Eldiven giyilir.
Uygulamaya başlamadan önce gerekli tüm malzemeler hazırlanarak hastanın yanına
getirilir.
İlaç kartı, ilaç ve hekim tedavi kayıtları ile karşılaştırılır.
İlacın son kullanma tarihi kontrol edilir.
Hastanın kimliği bilekliğinden ya da dosyasından kontrol edilir.
Uygulama hakkında hastaya bilgi verilir.
Uygulamadan önce, var ise hastanın idrarını yapması sağlanır.
Hasta mahremiyetine dikkat edilerek hastanın üzeri örtülür.
Hastaya dorsal rekümbent veya litotomi pozisyonu verilir.
Vajinayı görebilmek için bölge aydınlatılır.
Aplikatör önerilen miktarda kremle doldurulur veya aplikatörün ucuna süpozituvar
yerleştirilir.

Resim 8.2: Vajinal krem ve aplikatörü
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Süpozituvar el ile yerleştirilecek ise baş ve işaret parmağı arasına alınır.
Labialar, boştaki elin işaret ve başparmağı yardımıyla geriye doğru çekilerek açılır.
Enfeksiyonu önlemek için baticonlu tamponla bir defa yukarıdan aşağıya vajinal
giriş silinir.
Aplikatör ya da işaret parmağı ile süpozituvar hafifçe döndürülerek aşağı ve arkaya
doğru vajinanın normal eğiminde nazikçe itilir.

Resim 8.3: Vajene süpozituvar uygulanması



Aplikatör pistonu itilerek krem veya süpozituvar vajina içine boşaltılır veya işaret
parmağı ile itilir.

Resim 8.4: Parmak ile süpozituvarın itilmesi




Aplikatör ya da işaret parmağı geri çekilir. Vajina ağzındaki akıntılar silinir.
İlacın dışarı akmaması ve etrafının kirlenmemesi için koruyucu ped ya da tampon
yerleştirilir.
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Resim 8.4: Koruyucu ped yerleştirilmesi









Hastanın 5-10 dakika sırt üstü yatması sağlanır.
Kullanılan malzemeler ortadan kaldırılır.
Eldivenler çıkarılır.
Eller yıkanır.
Hastaya giyinmesi söylenir ya da giyinmesine yardımcı olunur.
Yapılan işlem kaydedilir.
Erken komplikasyonlar yönünden takibi yapılır.

8.2. Vajinaya İlaç Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar
Süpozituvar ve vajinal ovüller buzdolabında saklanmalı, mutlaka uygun pozisyonlarda
ve ıslatılarak uygulanmalı hastanın verilen pozisyonda 5-10 dakika kalması sağlanmalıdır.
Supozituvarlar vücut sıcaklığında eriyen ilaçlardır. Bu nedenle kolay uygulana bilmesi
için buzdolabında +40C’de saklanmalıdır.
Hastanın mutlaka tuvalet ihtiyacını gidermiş olmasından emin olunmalıdır.
İlaç tek doz uygulanacak ise gece yatmadan önce uygulanmalıdır. Böylelikle, ilacın
emilmeden atılması önlenir.
Uygulamanın kolay yapılmasını sağlamak için dorsal rekümbent ve litotomi
pozisyonlarından biri verilmelidir.
Hymen perfore olmamışlarda vajinaya ilaç uygulanmamalıdır.
Vajinaya ilaç uygulamada oluşabilecek komplikasyonlar:
İlaç uygulama sırasında oluşabilecek sürtünmeden dolayı dokuda tahriş,
İlaca karşı aşırı duyarlılıktan dolayı alerjik şikâyetler (kızarıklık, kaşıntı, ödem)
görülebilir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Vajinaya uygulanan süpozituvar türü ilaçlara, ovül denir.

2.

( ) Süpozitvarlar, vücut ısısında eriyen ilaçlar olup buzdolabında -20

0

C’de

saklanmalıdır.
3.

( ) Vajinaya ilaç uygulama sırasında, hasta veya yaralıya dorsal rekümbent veya
litotomi pozisyonlarından biri verilmelidir.

4.

( ) Vajinaya ilaç uygulamadan önce hasta veya yaralının mesanesinin boşaltılması
sağlanır.

5.

( ) Vajinaya ilaç uygulandıktan sonra hasta veya yaralı hemen ayağa kalkmalıdır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–9
ÖĞRENME FAALİYETİ-9
AMAÇ
Rektal yoldan ilaç uygulama tekniğine uygun ilaç uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İlacın etkisini çabuk göstermesi istendiğinde hangi uygulama yolunun tercih
edildiğini araştırınız.



Topladığınız bilgileri sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

9. REKTUMA İLAÇ UYGULAMA
Rektal ilaç uygulama işlemine, rektal aplikasyon da denir. Rektal yoldan uygulanan
ilaçlar, fitil (supozituvar), solüsyon ve süspansiyon şeklindedir. İlaç solüsyonu veya
süspansiyonuna enema adı verilir. Makroenema (lavman); hacmi 100 ml’nin üstünde olan
enemalara denir. Lavman, ilacı absorbe ettirmek için değil; rektum ve kalın bağırsağı
boşaltmak için (barsağın radyolojik incelemelerinden önce veya kabızlık tedavisinde)
kullanılır.
Rektal yolla uygulanan bazı ilaçlar lokal, bazıları da sistemik etki meydana getirir.
Genellikle, lokal etkilerinden yararlanmak amacıyla laksatif supozituvar türü ilaçlar
uygulanır. Rektum içine kolay yerleştirilebilir koni veya silindir biçiminde supozituvarlar
kullanılır. Özellikle bebeklerde, sistematik etkilerinden yararlanılan antipretik ilaçlar
supozituvar tarzındadır. Bazı durumlarda da hamilelerde antiemetik (bulantı önleyici) ilaçlar
yine bu yol ile uygulanır.
Sistemik etkili ilaçlar, rektum mukozasından emilerek dolaşıma katılır. Supozituvar
uyarıcı etki yaparak rektumun boşalmasını sağlar. Bu nedenle ilacın, emilmeden dışarı
atılmasını önlemek için rektal ilaç uygulaması defekasyon işleminden sonra yapılmalıdır.
Rektuma ilaç uygulaması sırasında anal sfinkter kasları sıkıca kasılır ve kapanır. Bu
durum işlemi zorlaştırmakla birlikte, ilacın dışarı çıkmasını engeller.
Rektuma ilaç uygulama:
Cerrahi girişim için ameliyat öncesi çocukların sedasyonunda,
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Anüs ve rektum hastalıklarının tedavisinde,
Kolonun bazı hastalıklarında (ilaçlar büyük hacimde sıvı içinde verilerek lavman
şeklinde),
Kabızlığı gidermek için, (süpozituvar, enema ve boşaltıcı lavman)
Rektal uygulama sistemik etki elde etmek için de (örneğin bebeklerde antipiretik ilaç
uygulaması) kullanılır.
Rektuma ilaç uygulamada gerekli malzemeler:
İlaç kartı ya da tedavi defteri,
Supozituvar,
Eldiven,
Ped ya da gazlı bez,
Üzerini örtmek için örtü,
Vazelin,
Boşaltım ihtiyacını gidermek için sürgü,
Tuvalet kâğıdı,
Kirli kabı.

Resim 9.1: Rektal uygulanan ilaçlar

9.1. Rektal İlaç Uygulama Tekniği İşlem Basamakları








Eller yıkanır.
Eldiven giyilir.
Uygulamaya başlamadan önce gerekli tüm malzemeler hazırlanarak hastanın yanına
getirilir.
İlaç kartı tedavi kayıtları ve doktor istemi ile karşılaştırılır.
İlacın son kullanma tarihi kontrol edilir.
Hastanın kimliği bilekliğinden ya da dosyasından kontrol edilir.
Uygulama hakkında hastaya bilgi verilir.
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Gerekli durumlarda hastanın bağırsaklarını boşaltması sağlanır.
Hastanın, kalçasının altına, dışkının sızarak yatak takımlarının kirlenmesini önlemek
için koruyucu örtü serilir.
Hastanın üzeri örtü ile kapatılır.
Ped ele alınır.
Hastanın durumuna uygun pozisyon verilir. Sol lateral, dorsal rekümbent ve sims
pozisyonu bu uygulama için uygundur.

Şekil 9.1: Rektal ilaç uygulama uygun pozisyonlar









Sol lateral pozisyon verilmişse hastanın üstteki bacağını bükerek karnına çekmesi
sağlanır.
Sadece uygulama yapılacak bölge açıkta kalacak şekilde hastanın üzerine örtü açılır.
Süpozituvar veya uygulama şişesinin adaptörü vazelinlenir.
Adaptörsüz ilaç uygulamak gerekiyorsa baş ve işaret parmağınız arasına ilaç
yerleştirilir.
Aktif olmayan el ile hastanın üstte kalan kalçası yukarı doğru çekilerek anüs ortaya
çıkarılır.
Hastaya, derin nefes alması söylenir.
Süpozituvar veya uygulama şişesinin adaptörü nazikçe anüsten içeri itilir. Uygulama
esnasında süpozituvar yetişkinde 10 cm, bebek ve çocuklarda 5 cm itilmelidir.

Şekil 9.2: Rektuma süpozituvar uygulaması
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Hastanın anüsü üzerine tampon veya gazlı bez konur.
Hastanın gerektiği kadar bu pozisyonda beklemesini sağlanır. Eğer rektal ilaç
uygulanan hasta çocuk ya da bebek ise kalçalara 1-3 dakika hafif bastırılarak ilacın
dışarı çıkması engellenmiş olur.
İlaç ya da dışkı sızıntısı açısından kontrol yapılır var ise silinir.
Eldivenler, içi dışarıya gelecek şekilde çıkarılır.
Hastaya rahat ettiği bir pozisyon verilir. Eğer laksatif bir süpozituvar uygulanmış ise
acil boşaltım ihtiyacı gelene kadar beklemesi (yaklaşık 30 dakika) söylenir.
Malzemeler ortamdan güvenli bir şekilde kaldırılır.
Eller yıkanır.
Uygulamanın zamanı, ilacın ismi ve dozu, yan etkileri ve işlemin sonuçları
kaydedilir.
Rektal ilaç uygulamada oluşabilecek komplikasyonlar:
Bu uygulamalarda, rektal mukozada hasar oluşabilir.
Bağırsak boşaltımı için sık kullanılması, hastada normal bağırsak boşaltımını
yapamamasına neden olur.
Küçük çocuklarda sık uygulamalar, ileri yaşlarda psikolojik sorunlara neden olabilir.

9.2. Rektuma İlaç Uygularken Dikkat Edilecek Noktalar










Uygulama esnasında, hastanın mahremiyetine özen gösterilmelidir.
Uygulama sırasında rektum mukozasının tahrişini önlemek amacı ile süpozituvar
soğuk suyla ıslatılmalıdır.
Süpozituvarlar mutlaka buzdolabında saklanmalıdır. (Oda sıcaklığında kalırsa
yumuşar ve uygulama esnasında erir.)
Uygulamadan sonra hasta, birkaç dakika yatar pozisyonda kalmalıdır.
Hastanın kalçasının altına, dışkının sızarak yatak takımlarının kirlenmesini önlemek
için koruyucu örtü serilmelidir.
Supozituvar anal kanalı geçecek şekilde ileriye itilmelidir.
Bebeklerde özellikle analjezik, antipiretik etki için supozituvar veriliyorsa
defekasyon uyarısı geçinceye kadar (1-3 dakika) kalçalarına basınç uygulanmalıdır.
Tıbbi asepsi kurallarına uygun hareket edilmelidir.
Yapılan tüm uygulamaların kayıt edilmesi unutulmamalıdır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Rektal ilaç uygulama sırasında, hasta veya yaralının durumuna göre, ………. ……….
veya ……….. pozisyonu verilir.

2.

Rektal ilaç uygulama sırasında, ilaç yetişkinlerde …... cm, bebek ve çocuklarda ise
…… cm rektumdan ileri itilmelidir.

3.

Rektal ilaç uygulamasının ardından, ilacın hemen dışarı çıkmasını önlemek için gaz
bezi ile anüs bölgesine kısa süreli ………. uygulanır.

4.

Supozituvar mutlaka ……….. saklanmalıdır.

5.

Rektuma, ilaç ………ve …….. etki sağlamak amacıyla uygulanır.
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DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi, ilaçların absorbsiyonunu hızlandırır?
A) İlacın absorbe edildiği bölgede damarlaşmanın az olması
B) Şok
C) Hipotansiyon
D) Enjeksiyon yolu ile ilacın verilmesi
E) Oral yol ile ilacın verilmesi

2.

Aşağıdakilerden hangisi, doktor istem çeşitlerinden değildir?
F) Kalıcı istem
G) Lüzum halinde istem
H) Ameliyat halinde istem
İ) Acil istem
J) Tek istem/tek doz

3.

Aşağıdakilerden hangisi, yetişkin hastada kulağa ilaç uygulamada yapılan doğru
uygulamadır?

A) Kulak kepçesinin kıkırdak kısmı yukarı ve geriye doğru çekilir.
B) Kulak kepçesinin kıkırdak kısmı aşağı ve geriye doğru çekilir
C) Kulak kepçesinin kıkırdak kısmı kulağa kapatılır.
D) Kulak kepçesinin kıkırdak kısmına dokunulmaz.
E) Kulak kepçesinin kıkırdak kısmı aşağı ve içeriye doğru çekilir.
4.

Aşağıdakilerden hangisi, göze ilaç uygulama ile ilgili doğru uygulamadır?
A) Göze ilaç uygulamadan önce göz kapaklarında akıntı varsa temizlenmelidir.
B) Damlalığın ucu göz küresine değdirilmelidir.
C) İlaçta renk değişikliği bulanıklık varsa kullanılabilir.
D) Göze uygulanan ilaçların steril olması gerekli değildir.
E) İlaç mutlaka gözbebeğine damlatılmalıdır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi burna ilaç uygularken dikkat edilmesi gereken noktalardan
değildir?
A) Anne sütü alan çocuklarda, emzirme işleminden önce ilaç uygulanmalıdır.
B) Yağlı maddeler pnömoniye sebep olabileceğinden damlatılmamalıdır.
C) İlaç uygulaması sırasında hasta veya yaralı, ağızdan nefes alması gerekir.
D) İlaç damlatıldıktan sonra hasta veya yaralı hemen kalkmalıdır.
E) İlaç uygulanmadan önce burun temizlenmelidir.
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6.

Aşağıdakilerden hangisi deriye uygulanan ilaçlardandır?
A) Damla
B) TTS
C) Ovül
D) Süpozituvar
E) Enema

7.

Aşağıdakilerden hangisi epidermal ilaç uygulama endikasyonlarından değildir?
A) Yanıklarda
B) Komplike olmayan yaralarda
C) Eklem burkulmalarında
D) Kalp hastalıklarında
E) Romatizma hastalıklarında

8.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) TTS ilaç yapıştırılırken bir önceki uygulama yerine yapıştırılmalıdır.
B) Eğer uygulama esnasında daha önce yapıştırılan transdermal ilaç var ise band
çıkarılmalıdır.
C) Transdermal ilaç yapıştırılırken bir önceki uygulama yerinden farklı bir yere
yapıştırılmalıdır.
D) Asla ovma ya da masaj yapılmamalıdır. Sadece el ayası ile 10 saniye
bastırılmalıdır.
E) Deri kirli ise sabunlu su ile temizlenmeli ve kurulanmalıdır.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
A
E
B
E

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış

Doğru
Yanlış

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Oftalmik - Kolir
Konjektiva
2
5
İç - köşesine

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Damla -Sprey
Temizlenmeli
Geri çekildikten
Damlalık

Pnömoniye

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

damlalık
üç
Kulak - geri
5 - 10
Timpan-dış
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kulak
ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Stratum
korneum
Ilık - avuç
Tüysüz - skar
tarih
Ovma - masaj

ÖĞRENME FAALİYETİ-7’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-8’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-9’UN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Dorsal
rekümbent sims
10 - 5
basınç
buzdolabında
Lokal sistematik
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DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
D
2
C
3
A
4
A
5
D
6
B
7
D
8
A
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