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Anestezi ve Reanimasyon

DAL/MESLEK

Anestezi Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Hastanın Monitörizasyonu

MODÜLÜN TANIMI

Hastanın yaşamsal bulgularını izlemek amacıyla monitör
bağlantılarını yapabilmesi için gerekli olan bilgi ve beceri
basamaklarını içeren öğrenme materyalidir.

SÜRE
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ÖNKOŞUL

“Vital Bulgular” modülü ile eş zamanlı verilmelidir.

YETERLİK

Hastayı monitörize etmek

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Genel Amaç
Bu modül ile ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon
üniteleri ve/veya teknik laboratuvar ortamında gerekli araç
gereç sağlandığında tekniğine uygun şekilde hastayı
monitörize edebileceksiniz.
Amaçlar
1. İş güvenliği tedbirlerini aldıktan sonra tekniğine
uygun şekilde monitörün kablo bağlantılarını yaparak
monitör programını çalıştırabileceksiniz.
2. Hastayı hastayı bilgilendirip, bağlantıları uygun
yerlere yerleştirerek monitörize edebileceksiniz.
3. Hastanın monitör takibinin sonlandırılması gerektiği
durumlarda vital bulguları değerlendirerek tekniğine
uygun olarak hastayı monitörden ayırabileceksiniz.
Donanım: Anestezi cihazı üzerinde ya da mobil monitör ve
ekleri (bağlantı kabloları), EKG elektrotları, tansiyon aleti
manşonu ve bağlantıları, pulse oksimetre propu, ısı propu,
jel, tepegöz, CD, bilgisayar, flexfull, afiş.
Ortam: Hastane, ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon
üniteleri ve/veya teknik laboratuvar
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, boşluk doldurma, doğru-yanlış, v.b) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Hayati bulguları yakından ve sık aralıklarla takip edilmesi gereken hastalarla, özellikle
durumu kritik hastalar monitörize edilerek takip edilir.
Monitör, hastaya yapılan özel bağlantılar ile hastaya ait yaşamsal verileri anında takip
imkânı veren bir cihazdır. Sürekli gözlenebilen veriler sayesinde hastaya yapılması gereken
müdahaleler daha hızlı ve doğru yapılabilmektedir.
Bu modül ile anestezi uygulamalarında hasta takibi için hayati önem taşıyan monitörü
çalıştırarak, hastayı monitörize etme bilgi ve becerisini kazanabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
İş güvenliği tedbirlerini aldıktan sonra tekniğine uygun şekilde monitörün kablo
bağlantılarını yaparak monitör programını çalıştırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Yakınınızda bulunan sağlık kuruluşunda kullanılan hastabaşı monitör çeşitlerini
inceleyerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Amerikan Anestezi Derneği (ASA)’nin belirlemiş olduğu monitörizasyon
standartlarını gösteren afiş hazırlayınız.

1. MONİTÖR
Monitör ‘monere’ anlamına gelen Latince kelimeden türetilmiştir. Uyarı, uyaran,
izleyici, hatırlatan gereç (cihaz) anlamına gelmektedir.
Monitörler (izleme aletleri), nabız, solunum, vücut ısısı, santral venöz basıncı, kan
gazları, kalbin ve beynin elektriksel aktiviteleri gibi bulguları izleyerek kaydeder (fotoğraf
1.1).

Fotoğraf 1.1: Hastabaşı monitörleri

1.1. Monitörizasyon
Hastanın yaşamsal güvenliğini artırmak ve fizyolojik parametreler hakkında bilgi
sahibi olmak amacıyla, önemli değişkenlerin elektronik cihazlar aracılığı ile devamlı veya
belli aralıklarla tekrarlanarak yapılan ölçme işlemlerine monitörizasyon denir.
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Anestezi ve cerrahi girişim sırasında fizyolojik fonksiyonların hemen hepsi farklı
derecelerde etkilenmekte ve değişkenlik göstermektedir. Bu durumda etkilenme ve
değişikliklerin ölçümü ile birlikte izlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde yoğun
bakımda yatan, çok sayıda organ fonksiyonu bozulmuş hastalar için de bu ihtiyaç geçerlidir.
Ölçüm ile izlem arasındaki fark şöyle açıklanabilir: Ölçüm’de belirli bir değişkenin
belli bir zamandaki değeri söz konusu iken izlem (monitöring), ölçümü yapılan değişkene ait
verilerin grafik veya sayısal olarak sürekli görülmesini ifade eder.
Monitörlerin özelliklerinden biri de ölçülen değerlerin belirlenen sınırlar dışına
çıkması durumunda alarm vermesidir. Monitörler izlem yaparken sadece ikaz edebilir.
Ayrıca verilerin klinik olarak değerlendirilmesi gerekir.
Monitörizasyonda kullanılan monitörün özellikleri; anestezi, cerrahi, yoğun bakım
veya ihtiyaç duyulduğu durumlarda, hastaların monitörizasyonunun sağlanması ve ihtiyaç
duyulan parametrelerin takibinin yapılabilmesi için aranılan bazı özellikler vardır. Bu
özellikler hasta ve kullanıcı açısından güvenilir ve faydalı olmayı amaçlar. İdeal bir
monitörde aranan özellikler şunlardır:







Bağlantı için hastada invaziv bir girişim gerektirmemeli (noninvaziv olmalı)
Güvenilir olmalı, veriler kolay görülebilmeli ve yorumlanabilmeli
Hastanın psikolojik ve fizyolojik yapısında değişiklik yapmamalı
Fazla teknik bilgi gerektirmemeli, kalibrasyonu ve kullanımı kolay olmalı
Hasta ile ilgili veya hasta üzerinde yapılacak işlemleri zorlaştırmamalı
Taşınabilir, ucuz, bakımı kolay olmalı (fotoğraf 1.2)

Fotoğraf 1.2: Taşınabilir monitör

1.1.1. Monitörizasyon Tipleri
Monitörizasyon işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bazı kavramların ve tanımların
bilinmesi gerekir. Bu nedenle öncelikle monitörizasyon tiplerini ve yöntemlerini
öğrenmemiz gerekmektedir.
İzlem ile ilgili özellikler dikkate alındığında rutin (genel) izleme, özel izleme ve
ayrıntılı izleme şeklinde üç tip izleme yapılabilmektedir.
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Rutin İzleme

Rutin izleme, temel fizik muayene yöntemlerine dayanır. Rutin izlemede stetoskop
(fotoğraf 1.3), tansiyon aleti, termometre ve mümkünse kardiyak monitör yeterlidir.

Fotoğraf 1.3: Stetoskop

Hastanın fizyopatolojik durumu ne olursa olsun her hastada uygulanır ve vital
bulguları değerlendirmeyi amaçlar. Bunlar:









İnspeksiyon: Çıplak gözle muayene işlemine denir. Cilt, tırnak yatağı,
mukozalar, cerrahi alanın rengi, kanama miktarı, kas gevşemesi,
pozisyonun zararlı etkileri, hastanın istemli veya istemsiz hareketleri ve
gözlere (pupil çapı, kojektiva rengi ve ödem yönünden) bakılarak
incelenir.
Palpasyon: El ile dokunarak muayene işlemine denir. Isı değişiklikleri,
ödem, hematom, doluluk, kas tonüsü, nabız (hız ve ritim yönünden)
değerlendirilir.
Perküsyon: Sol elin orta parmağını vücuda dayayıp diğer elin orta
parmağı ile üzerine vurarak çıkan sesin değerlendirilmesi işlemine denir.
İçi boş organların muayenesinde kullanır. Bu yöntemle mesane ve mide
distansiyonu ve pnömotoraks belirlenir.
Oskültasyon: Stetoskopla organların dinlenmesi işlemidir. Solunum
sesleri, kalp sesleri ve kan basıncının izlenmesi sağlanır.

Özel İzleme

Belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli aralıklarla; sabah, öğle ve akşam yemekleri
öncesinde kan şekerinin ölçülmesi özel izleme bir örnek olduğu gibi anestezi uygulaması
süresince hipodermi açısından hastanın kontrol edilmesi de özel izleme bir örnektir.


Ayrıntılı İzleme

Genel durumu çok kritik hastalar veya kardiyopulmoner bypass gibi bütün organların
fonksiyonunun etkilenebileceği girişimlerde tüm önemli organ fonksiyonlarının izlenmesine
yönelik izlem şeklidir.
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1.1.2. Monitörizasyon Yöntemleri
Monitörizasyon yöntemleri, izlenen sistem ve yöntemin tipine göre sınıflandırılabilir.


Noninvaziv yöntemler: Hastada girişim gerektirmeyen izlem yöntemlerine
noninvaziv yöntemler denir. Noninvaziv monitörizasyonda genel olarak;

Gözlem

Fizik muayene

Endirekt kan basıncı ölçümü

Elektrokardiyografi (EKG)

Ensefelografi (EEG)

Radyolojik inceleme,

Solunum havasındaki gazların tayini

Vücut ısısı ölçümü

Nöromüsküler uyarılara alınan yanıtlar

Serabral kan akımı ölçümü gibi işlemler yapılmaktadır.



İnvaziv yöntemler: Hastada belirli bir girişim gerektiren izlem yöntemlerine
invaziv yöntem denir. Arteriyel (fotoğraf 1.4) ve santral venöz kateterler, idrar
sondası, nazofarengial ısı propu gibi vücut içindeki çeşitli lümen, boşluk veya
oluşumlara özel kateterlerin yerleştirilmesi işlemleri invaziv yöntemlere örnek
verilebilir.

Fotograf 1.4: Arter kateterizazyonu (invaziv kan basıncı ölçümü)

1.1.3. Monitörizasyonu Belirleyen Özellikler
Hastaların monitörizasyonunda ölçüm veya izlem yapacak kişinin bu konuda iyi
yetişmiş olması gerekliliği ile birlikte monitörizasyon yöntemini ve derecesini belirleyen
özellikler de vardır. Bunlar:






Hastanın genel durumu
Anestezi tekniği
Ameliyat tipi ve tekniği
Araç gereç ve personel olanakları
Anestezistin beceri ve deneyimi
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Anestezistin hastaya uzaklığı ve hastanın pozisyonu
İlave izlem yöntem ihtiyacı olması gibi durumlardır.

1.1.4. Monitörizasyonda İzlenen Parametreler
Günümüz teknolojisinin gelişimi sonucunda çok çeşitli monitörler üretilerek hemen
her fonksiyonun monitörizasyonu sağlanabilmektedir.
Monitörizasyonla aşağıdaki sistemlerin izlem ve ölçümleri yapılabilmektedir.























KARDİOVASKÜLER SİSTEM

SOLUNUM SİSTEMİ

RENAL FONKSİYON

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ

Elektrokardiyografi
Arteriyel kan basıncı
Santral venöz basınç
Pulmoner arteryel ve kapiller wedge basınçlar
Kardiyak out-put ve hemodinamik değişkenler,
Oksijen sunumu ve tüketimi
Tidal volüm, solunum hızı,
Dakika ventilasyon hacmi
Arteriyel kan gazları-pH
Oksijen transportu değişkenleri
End-tidal CO2,
Ekspiratuar oksijen, anestezik gazlar
Transkutanöz oksijen ve CO2
İdrar out-putu
Plazma ve idrar osmolalitesi,
Osmolar ve serbest sıvı klirensleri
Kanın monitörizasyonu
Hematokrit ve hemoglobin
Kan ve plazma volümü
Serum elektrolitleri ve kan kimyası
Elektroansefalogram (EEG)
İntrakraniyal basınç

 Sinir kas sitimilatörü
 Nörolojik sistem monitörizasyonu

NÖROMUSKÜLER FONKSİYON
TEMPERATÜR (Vücut Isısı)

Tablo 1.1: Monitörizasyonda izlenen parametreler

1.1.5. Temel Anestezik Monitörizasyon Standartları
Amerikan Anestezi Cemiyeti (ASA)’nin 21 Ekim 1986’da onayladığı temel anestezik
monitörizasyon standartları, bir anestezistin temel sorumluluklarından biri olan cerrahi
süresince anestezi alan hastayı en yüksek düzeyde takip edip hasta bakım kalitesinin
artırılmasını amaçlar. ASA tarafından belirlenen standartlar iki başlık altında toplanmıştır.



Standart I: Tüm genel anestezi, rejyonel anestezi ve monitörize anestezi
yöntemlerinin kullanılması süresince deneyimli anestezi personeli hastanın
odasında bulunacaktır.
Standart II: Tüm anesteziler sırasında, hastanın oksijenizasyonu, ventilasyon,
dolaşım ve ısısı sürekli olarak değerlendirilecektir.
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1.2. Monitör Göstergeleri
Gelişmiş ülkelerde bakım standartları, solunum sisteminde oksijen konsantrasyonu
monitörizasyonunu, hastanın oksijenizasyonunu değerlendirecek metodları, ekspere edilen
karbondioksitin ölçülmesini, solunum devresinin hastadan ayrıldığını gösteren bir metodu,
elektrografiyi, arteriyel kan basıncını, nabız hızını, dolaşım parametrelerini ve birçok vakada
ısının ölçülmesini içerir.
Bütün bu standartların nedeni hastanın güvenliğini sağlamaktır. Monitörler,
hastalardaki fizyolojik değişkenleri izlemek, sorunları tanımak, sorunların ciddiyet
derecesini belirlemek ve tedaviye cevabı değerlendirmek amacıyla veri aracı olarak
kullanılmaktadır.
Monitörlerin kullanım amacı dâhilinde ihtiyacı karşılar nitelikte olması gerekmektedir.
Hasta izleniminde en çok ihtiyaç duyulan izlem göstergeleri standart olarak monitörün
özelliğine göre cihazlar üzerinde yer almaktadır.
Klinik ortamlarda kullanılan monitörlerde yetişkin, pediatrik ve neonatal hastalara
yüksek kaliteli bakım sağlayacak veriler sunmak için standart olarak bulunan göstergeler
şunlardır; elektrokardiyografi (EKG), arteriyel kan basıncı (NIBP), invaziv arteriyel kan
basıncı (IBP), solunum sayısı, oksijen satürasyonu, vücut ısısı, entidal karbondioksit
(ETCO2 Solunum sonu).



Analiz ve Ekran Sistemleri

Monitörler, kazanç ve basınç sinyallerinin gösterilmesi için SAB (sistolik arter
basıncı), DAB (diyastolik arter basıncı) ve OAB (ortalama arter basıncı) gibi sayısal
değerlerin hesaplanması, alarm fonksiyonları, veri depolama, hafıza fonksiyonu, yazdırma
fonksiyonu gibi pek çok görev üstlenen bir kompüter sistemi içermektedir. Venöz basınçlar
sıklıkla solunumdan etkilendiği ve ölçümlerde ekspiryum sonu tercih edildiği için pek çok
cihazda ekspiryum sonunu tanıma özelliği bulunmaktadır. Aşağıda hastabaşı monitörünün
bir örneği verilmiştir (fotoğraf 1.5). Dikkatlice inceleyiniz!

Fotoğraf 1.5: Monitör ön paneli düğmeleri ve izlenen parametreler
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Monitör üzerinde aktif olarak kullanılan düğmeler aşağıdaki tablo 1.2’de verilmiştir.

Monitörü
açıp
kapamak
için
kullanılan düğmedir. Bu düğmeye
basınız.
Güç
Alarm Susturma

Aktif bir alarmı bir dakika süreyle
susturmak için bu düğmeye basınız.

Kayıt

Manüel bir kayıt başlatmak için bu
düğmeye basınız. Şayet hiçbir kaydedici bu
cihaza bağlı değil ya da ilişkilendirilmiş
değil ise kayıtlar bir olay olarak saklanır ve
daha sonra görüntülenebilir, yazdırılabilir
veya silinebilir.

Alarm Limitleri

Alarm limitleri tablosuna ulaşmak için
bu düğmeye basınız.

NIBP Başla/Dur

Manüel NIBP ölçümüne başlamak ya da
devam etmekte olan birini durdurmak için
bu düğmeye basınız.

Tüm Alarmları
Sustur

Tüm alarmları üç dakika süreyle susturmak
için bu düğmeye basınız.

Tablo 1.2: Monitör ön paneli kumanda düğmeleri ve açıklamaları



Görüntü Renkleri ve Kabloları

Monitör çalışır konuma getirildiğinde açılan ekran renkli olarak görülmektedir.
Monitörde renklerin kullanımı bir parametreyi ve onun dalga şeklini hızlı bir şekilde
tanımlamamızı sağlar. Bu renkler üretici firmaların tercihine göre değişmekte ise de
genellikle aşağıdaki standart renkler kullanılmaktadır.
En çok kullanılan parametre
renkleri:






Kalp hızı (EKG):Yeşil
SpO2: Beyaz
Solunum: Mavi
ETCO2: Sarı
Arteriyal Basınç: Kırmızı
Fotoğraf 1.6: Monitör gösterge renkleri
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Monitör ile hasta bağlantılarının yapılması ve ölçüm işleminin gerçekleşmesi için
kablo bağlantılarına ihtiyaç vardır. Aşağıdaki fotoğraflarda çeşitli şekillerde bağlantı
kablolarına yer verilmiştir. Dikkatlice inceleyiniz (Fotograf 1.7).

Monitör kablo bağlantıları

Isı probu ve kablosu

Pulse oksimetre probu ve kablosu

TA manşeti ve kablosu

EKG kablosu

Fotoğraf 1.7: Monitör kabloları

1.3. Monitörü Çalıştırma
Hastayı monitörize edecek olan sağlık çalışanının bu konuda eğitimli ve tecrübeli
olması gerekmektedir. Monitör ve özellikleri hakkında teknik bilgi edinmiş olmalı ve
gerektiğinde teknik servise ihtiyaç duymadan kontroller yapabilmelidir. Monitörün
kullanıma hazır halde bulunması acil müdahale gereken ve ameliyata alınacak hastalar için
zaman kaybını engelleyerek olumsuzlukları önleyecektir. Monitör açık konuma getirilirken
sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:


Monitör açık konuma getirilmeden önce monitörün bulunduğu yer kontrol
edilerek hem monitörün hem de hastanın güvenliği sağlanır. Ameliyathanedeki
anestezi monitörleri genellikle ya tavan bağlantısı yapılmış olarak ya da anestezi
cihazı sehpası üzerinde bulunur. Monitörler her zaman için hastaya yakın
mesafede bulundurulur.



Son teknolojik anestezi cihazlarında hastabaşı monitörleri ile anestezi cihazı
monitörleri kombinasyonları mevcuttur. ASA’nın belirlediği standartlara uygun
parametre izlemi için gerekli göstergeler tek cihaz üzerinde izlenmektedir.
(fotoğraf 1.8)

10

Fotoğraf 1.8: Kombinasyonlu anestezi cihazı monitörleri










Monitörün yeri ve güvenliği kontrol edildikten sonra izlenecek parametrelerin
bağlantıları yapılır.
EKG kablosu, noninvaziv kan basıncı (NIBP), invaziv kan basıncı (IBP)
kabloları, ısı propu bağlantıları, pulse oksimetre bağlantı kabloları monitör
üzerinde bulunan bağlantı yerlerine monte edilir.
Monitörün kablo bağlantıları tamamlandıktan sonra elektrik bağlantısı için
elektrik güç bağlantı kablosu elektrik prizine takılır. Güç bağlantısı monitörün
bulunduğu ortama göre ara uzatma kablosuyla da sağlanabilir.
Monitör, açma kapatma düğmesi veya tuşu ile açıldıktan sonra monitör
göstergelerinin ekran panosunda görülüp görülmediği kontrol edilir.
Göstergeler yanmıyor ise elektrik bağlantıları yeniden kontrol edilerek elektrik
akımını engelleyen bir sorun olup olmadığına bakılmalıdır.
Açma kapama düğmesi yeniden açılıp kapatılarak göstergeler yeniden kontrol
edilmelidir.
Ekranda gözlenecek parametreler için kumanda düğmesi ile menü çağrılır.
Menü içinde izlenecek parametre opsiyonları görülür.
İstenen parametre opsiyonunu etkinleştirmek için kumanda düğmesi veya
tuşundan onaylanır. Menüden çıkmak için ana ekran sabit düğmesine basılır.
(Fotoğraf 1.9)

Fotoğraf 1.9: Monitör ekran paneli monitör ayarları


Monitör ön panelinde bir açma kapama düğmesi ve kullanıcıya monitörün
çeşitli fonksiyonlarına ulaşmayı sağlayan düğme veya tuşlar vardır.
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Hastabaşı monitörü kullanıma hazır hale getirildikten sonra gerekirse sinir
stimülatörü de elektrik bağlantıları veya güç bağlantısı yapılarak kullanıma
hazır hale getirilir. Bağlantı kabloları ve iletici uç bağlantıları da hazırlanır.
Monitörde izlenecek göstergeler ekranda görülmez ise monitör tekrar kapatılıp
açılarak yeniden başlatılır.
Yapılan işlemler sonucu monitör çalıştırılamaz ise biyomedikal servisine haber
verilerek bakımının yapılması sağlanır.

1.4. Monitörü Çalıştırırken Dikkat Edilecek Noktalar
Monitör kabloları kontrol edilerek açık konuma getirilirken sağlık çalışanı kendisinin
ve çevrenin güvenliğini sağlayarak işleme başlamalıdır ve aşağıdakilere dikkat etmelidir.












Monitörü kullanacak kişi bilgili ve deneyimli olmalıdır.
Monitör hakkında teknik servisten bilgi alınmalıdır.
Monitör kullanım kılavuzu dikkatli şekilde okunarak monitörün özellikleri
hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
Monitör, kullanım kılavuzunun önerdiği şekilde kullanıma hazır hale
getirilmelidir.
Kullanım öncesinde, monitörün hastanın bulunduğu ortamdaki konumu kontrol
edilerek hasta ve monitörün güvenliği sağlanmalıdır.
İzlenecek parametrelerin kablo bağlantı yerlerine dikkat edilmelidir.
Uygun kablolar uygun bölmelere takılmalıdır.
Kabloların bağlantıları yapılırken kablolar zorlanmamalıdır.
Monitör kablosunun ve fişinin elektrik bağlantı yerinin güvenliği kontrol
edilmelidir.
Monitör, açma tuşu veya düğmesi ile açıldıktan sonra bütün göstergelerin tam
olmasına özen gösterilmelidir.
Herhangi bir arıza durumunda biyomedikal veya monitörün teknik servisine
haber verilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Monitör programını çalıştırınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Tıbbi cihazlar üzerinde en çok rastlanan
mikroorganizma
türlerini
araştırabilirsiniz.

 Eldiven giyiniz.
 Monitörün
ediniz.

yerleşim

yerini

kontrol  Monitör
taşınabilir
özellikte
ise
konulduğu yerin güvenli olması için
geniş bir sehpa kullanabilirsiniz.
 Hasta ve çevre güvenliği tedbirlerini
 Elektrik kaçağı olabileceğini düşünerek
yerine getiriniz.
ıslak elle çalışmamalısınız.
 Monitörün fişini prize takarak elektrik
bağlantısını yapınız.
 Monitörün açma kapama düğmesini açık
konuma getiriniz.
 Monitörü
kullanırken
kullanım
kılavuzuna uymalısınız.
 Monitör
göstergelerinin
yanıp
 Bütün göstergelerin tam olduğundan
yanmadığını kontrol ediniz.
emin olmak için gösterge parametre
renklerini tekrar edebilirsiniz.
 Göstergeler yanmıyorsa düğmeyi tekrar
kapatıp açınız.
 Göstergelerin tam olarak açıldığından
emin olunuz.
 Program başlatma
konuma getiriniz.

düğmesini

açık  Menüden takip edilecek parametreyi
onaylayabilirsiniz.

 TA aleti kablosunun bağlantısını yapınız.

 Doğru ölçüm yapmak için kablonun
sağlamlığını kontrol ederek bağlantıyı
yapabilirsiniz.

 EKG kablolarının bağlantısını yapınız.

 Bağlantıyı kablo sayısını kontrol ettikten
sonra yapabilirsiniz.

 Farklı yapı ve özellikteki Pulse
oksimetre cihazlarını
kaynaklardan
 Pulse oksimetre kablosunun bağlantısını
araştırabilirsiniz.
yapınız.
 Resimlerini inceleyebilirsiniz.
 İnvaziv basınç kablosunun bağlantısını  İnvaziv ölçüm için
yapınız.
malzemeleri kullanım
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gerekli olan
amaçları ile

birlikte araştırabilirsiniz.
 Isı propu
yapınız.
 Monitörü
bırakınız.

kablosunun

kullanıma

bağlantısını  Isı probunu internet ve kaynaklardan
araştırarak resimlerini inceleyebilirsiniz.

hazır

durumda

 Arıza durumunda biyomedikal servisine
haber veriniz.

 Kullanılmayan
açık
monitörleri
kapatmayı ihmal etmemelisiniz.
 Arızayı
kendiniz
çalışmayınız.
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gidermeye

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Belirli bir değişkenin belli bir zamandaki değerinin söz konusu olduğu duruma ne ad
verilir?
A) İzlem
B) Ölçüm
C) Değerlendirme
D) Tedavi
E) Sonuç

2.

Aşağıdakilerden hangisi, ideal monitörün özelliklerinden değildir?
A) Bağlantı için hastada bir girişim gerektirmemelidir.
B) Güvenilir olmalı, veriler kolay görülebilmeli ve yorumlanabilmelidir.
C) Hastanın psikolojik ve fizyolojik yapısında değişiklik yapmamalıdır.
D) Hasta ile ilgili veya hasta üzerinde yapılacak işlemleri zorlaştırmamalıdır.
E) Teknik bilgisi fazla olup kalibrasyonu uzmanlık gerektirmelidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi, kardiyovasküler sistem monitörizasyonlarından biridir?
A) EEG
B) PCO2
C) İntrakranial basınç ölçümü
D) Sinir kas fonksiyonu
E) Santral venöz basınç

4.

Aşağıdakilerden hangisi, monitörü açık hale getirirken yapılmaması gerekenlerdendir?
A) Monitörün fişi ile elektrik bağlantısı yapılır.
B) Monitörün açma kapama düğmesi açık konuma getirilir.
C) Monitör göstergelerinin yanıp yanmadığı kontrol edilir.
D) Göstergeler yanmıyorsa firmadan teknik eleman çağrılır.
E) Göstergeler yanmıyorsa cihaz sökülerek kontrol edilir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi, stetoskopla organların dinlenmesi işlemidir?
A) Perküsyon
B) Palpasyon
C) Oskültasyon
D) İnspeksiyon
E) Özel izlem

6.

Aşağıdakilerden hangisi, hastabaşı monitörlerinin standart göstergelerinden değildir?
A) Noromüsküler Monitörizasyon
B) NIBP
C) IBP
D) Oksijen satürasyonu
E) EKG
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7.

Aşağıdakilerden hangisi, monitörün ön panelinde bulunmaz?
A) Ekran
B) Güç bağlantısı
C) Alarm ışıkları
D) Sabit düğmeler
E) Güç düğmesi

8.

Aşağıdakilerden hangisi, monitördeki EKG’nin (kalp hızının) standart rengidir?
A) Kırmızı
B) Yeşil
C) Mavi
D) Sarı
E) Beyaz

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Hastayı bilgilendirip,
edebileceksiniz.

bağlantıları

uygun

yerlere

yerleştirerek

monitörize

ARAŞTIRMA



Kardiyovasküler sistem izlemlerinde kullanılan teşhis ve takip yöntemlerini
araştırarak sınıfta paylaşınız.
EKG izleminin önemini araştırınız.

2. MONİTÖR BAĞLANTILARI
Bir önceki faliyette bir monitörün açık konuma getirilmesini öğrendiniz. Bu faaliyette
monitör ile hasta arasındaki bağlantıları yaparak hastayı monitörize etme işlemini
öğreneceksiniz.

2.1. EKG Cihazı ve Monitörü
EKG, kalp kasındaki elektriksel değişiklikleri değerlendirmek için vücut yüzeyindeki
elektriksel voltajın ölçülüp kardiyak kontraksiyona (kasılmaya) ilişkin elektromekanik
olayların kaydedilmesine elektrokardiyografi, elde edilen grafiğe elektrokardiyogram,
kullanılan alete de elektrokardiyograf denir. Bir akım yükseltici (amplifikatör) tarafından
yükseltilen gerilimler ısıya duyarlı kağıt üzerine kaydedilir (fotoğraf 2.1).

Fotoğraf 2.1: Elektrokardiyogram

Monitörde görüntülenen verilerden biri de EKG’dir. Elde edilen bilgileri anında
değerlendirip rapor veren cihazlarda kullanılmaktadır. Ayrıca EKG’yi aynı anda hem kâğıda
kaydetmek hem de bir ekranda görüntülemek mümkündür.
EKG cihazı uzun yıllar tek bir derivasyonu tek bir şerit halinde kaydederken
günümüzde programlı cihazlarda kâğıt hızı, ritim ve komplekslerin boyları gibi özellikler
otomatik olarak ayarlanmaktadır. Her bir değişik bölge için çizdirilen elektrokardiyogram
eğrisine derivasyon denir. 3 (üç) veya 12 (on iki) derivasyon aynı anda kaydedilebilip aynı
anda küçük bir ekrandan da izlenebilmektedir.
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EKG kâğıtları, cihaza göre dar veya uzun şerit ya da sayfa kâğıt şeklindedir. Kâğıt ne
tür olursa olsun üzerindeki küçük ve büyük karelerin boyutları aynıdır. EKG kâğıdı üzerinde
bulunan küçük karelerin her biri 0.04 sn, büyük karelerin her biri 0.20 sn.dir.

Fotoğraf 2.2: EKG cihazı

Kayıt kâğıdında yatay ve düşey çizgiler vardır. Yatay çizgiler voltajı gösterir. Düşey
çizgiler zamanı gösterir. İki çizgi arası 0.04 saniyedir.
Elektrokardiyoskop (ossiloskop), kalbin kontraksiyonları (kasılma) ile oluşan farklı
elektrik potansiyellerini bir katot ışın tüpü üzerinde gösteren elektrokardiyografik izleme
aletidir. Günümüzde yazılı kayıt yapan kombinasyonları vardır.
Elektrokardiyoskop, kısaca EKG monitörü her kalp sistolünde sesli bir işaret ve
parlayan bir ışık oluşturur. Böylece kalp hızı (nabız) ve ritminin sürekli ve basit olarak
izlenmesi sağlanırken diğer işlerin yapılmasına imkân verir. EKG izleminin yapılabilmesi
için kullanılan önemli bağlantılar vardır. Bunlar, elektrot ve EKG derivasyon kablosudur.


EKG Elektrodu (EKG paleti-iletken uç): Gümüş klorürden yapılmış iletken
kısım ve iletken jelin bulunduğu bölge EKG çekiminde esas rolü oynar. EKG
kablosunun bağlantı yeri gümüş klorür üzerindedir. Gümüş klorürün alt
kısmında ise sünger mevcuttur ve iletkenlik ile hastanın konforuna yardımcı
olur (şekil 2.1). Çoğunlukla anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan 5
(beş) ve üç (3) derivasyonlu EKG monitörlerinde kullanılırlar (fotoğraf 2.4).

Şekil 2.1: EKG elektrotu

12 Derivasyonlu EKG aletlerinin elektrotları puvarlıdır ve bağlantı kabloları metal
kısmın yanında yer alır (fotoğraf 2.5).
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Fotoğraf 2.3: EKG Elektrotları ve EKG kablosu

iletken
puvar

kısım

Fotoğraf 2.4: 12 Derivasyonlu EKG elektrotu ve kablosu



EKG Derivasyonları

Üç tip EKG derivasyonu vardır. Bunlar:



Standart derivasyonlar (bipolar olanlar): Standart olarak 3 (üç)
derivasyonlu EKG’ler kullanılmaktadır.

Elektrot yerleşimi şöyledir:
o
o
o

RA (Sağ kol) elektrodu: sağ omuz yanına, köprücük kemiği altına,
LA (Sol kol) elektrodu: sol omuz yanına veya kalbin alt kısmının
sol ucuna denk gelen yere (meme altı),
LL (Sol bacak) elektrodu: sol hipogastrium üzerine yerleştirilir.

Standart ekstremite derivasyonları (D), DI (LA-RA), DII (LL-RA) ve DIII (LL-LA)
olarak bilinir (şekil 2.2). Anestezide en çok tercih edilen derivasyonlardır. Hastanenin diğer
kliniklerinde prekardiyal derivasyonlar tercih edilir.
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Şekil 2.2: Üç derivasyon EKG kablosu
yerleşimi



Unipolar (Agumente) ekstremite derivasyonları: Ekstremite
elektrotları, merkezi bir elektrotta birleştirilerek ekstremiteler arasındaki
potansiyel fark kaydedilir. Anestezide tercih edilen derivasyonlardan
biridir. 5 (beş) derivasyonlu EKG monitörizasyonu, elde edilen bilgilerin
güvenilirliğini artıracağı düşünülmektedir.

Elektrot yerleşimi şöyledir:
o
o
o
o
o

AVR (RA) sağ kol elektrodu: Sağ omuzun yanına, köprücük
kemiğinin hemen altına,
AVL (LA) sol kol elektrodu: Sol omuzun yanına, köprücük
kemiğinin hemen altına,
AVF (LL) sol bacak elektrodu: Sol hipogastrium üzerine,
RL sağ bacak elektrodu: Sağ hipogastrium üzerine,
V (prekordiyal) elektrodu: Göğse yerleştirilir (şekil 2.3).

Şekil 2.3: Standart ve unipolar derivasyon
göstergeleri
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Prekardiyal Derivasyonlar: Poliklinik ve hastanelerin kliniklerinde en
çok tercih edilen derivasyondur (fotoğraf 2.6).

Derivasyonlara göre elektrodun yerleşimi şöyledir:
o
o
o
o
o
o

V1. Sternum kenarında sağda 4. interkostal aralık,
V2. Sternum kenarında solda 4. interkostal aralık,
V3. V2 ve V4 ortası,
V4. Ortaklavikular hatta 5. interkostal aralık,
V5. Sol ön aksiler hatta V4 hizası,
V6. Sol orta aksiler hatta aynı hizada (şekil 2.4).

Şekil 2.5: Prekardiyal derivasyon noktaları

Fotoğraf 2.6: Prekardiyal derivasyon noktaları
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AHA ve IEC renk standartları

“AHA” (Amerika Renk Standardı) ve “IEC” (Avrupa Elektroteknikal Birliği)’nin
yapmış olduğu standartlara göre EKG kablosu (lid teli) renkleri ve derivasyonlar
kodlanmıştır. Tablo 3.1’i inceleyiniz.
AHA standardı renk kodları

IEC standardı renk kodları

Etiket

Renk

Etiket

Renk

RA
LA
LL
RL
V

Beyaz
Siyah
Kırmızı
Yeşil
Kahverengi

R
L
F
N
0,1°C(sıfır noktası)

Kırmızı
Sarı
Yeşil
Siyah
Beyaz

Tablo 2.1: Renk ve derivasyon standartları

2.1.1. EKG Elektrotlarının Yerleştirilme Tekniği
Ameliyat sırasında kullanılan derivasyon tercihi EKG’nin tanısal duyarlılığını artırır.
Derivasyon II (DII) ritim bozuklukları teşhisinde faydalı olurken V5 derivasyonu ise
miyokart iskemisinin ortaya çıkarılmasında faydalıdır. Bu nedenle monitörde DII ve V5
derivasyonları izlenmelidir.
V5 derivasyonu anestezide en az beş kablosu olan elektrokardiyograf kullanılması ile
mümkündür. Fakat üç ekstremite derivasyon kablosunun yerleştirilmesi ile de izlenebilir.
Anestezi uygulamalarında genellikle beş veya üç derivasyonlu kablolar kullanılır. Bu
kabloların yerleştirme yerleri operasyon sahasını ve doğru EKG göstergesini etkilemeyecek
şekilde olmalıdır. Kabloların yönü değiştirilmeden standart yerlerin aşağı, yukarı veya ön,
arka kısımlarına elektrotlar yerleştirilerek kabloları bağlanabilir.
Örneğin, cerrahi sahanın ve EKG kablo bağlantı yerlerinin birbirine yakın olduğu
tiroid ameliyatlarında elektrotlar sık ve dokunmadan doğacak paraziter görüntünün
önlenmesi için cerrahi sahadan uzak, hastanın göğüs kısmına yerleştirilir. Hastanın ön göğüs
bölgesindeki bir ameliyatta hastanın sırt bölgesine elektrotlar yönler aynı kalmak koşuluyla
simetrik olarak yerleştirilir (fotoğraf 2.7). Batın bölgesinde yapılacak ameliyatta elektrotlar
üst göğüs kısmına yerleştirilir.
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Fotoğraf 2.7: EKG kablo bağlantılarının yapılması

EKG elektrotları yerleştirilmeden önce EKG cihazının kabloları ve iletkenliği kontrol
edilmelidir. Hasta yapılacak işlem hakkında bilgilendirilir. Yapılacak ameliyata göre elektrot
yerleri belirlenir. Derideki elektriksel akımın parazitliğini önleyip sinyal kalitesini artırmak
için cildin temizlenip hazırlanması gerekir. Erkek hastalarda cilt hazırlığı ve temizliği için
yapılması gereken işlemler şunlardır:








Elektrot yapıştırılacak bölgedeki kıllar, yeterli yapışmayı sağlamak ve
elektrotlar çıkartılırken oluşacak rahatsızlığı önlemek için tıraş edilir.
Islak ve yağlı ciltler elektrot yapıştırılmadan önce temizlenir ve kurulanır.
Elektrot yapışacak bölgedeki cilt yüzeyi alkollü bir gaz bezi ile hafifçe silinerek
ciltteki elektriksel akım ve sinyal kalitesi artırılır.
Cilt temizliği yapılıp EKG elektrotları belirlenen yerlere yapıştırılır.
Gerekirse elektrotların altına bir miktar iletkenliği artıran jel sürülebilir.
Elektrotlar yerleştirildikten sonra cerrahi solüsyonlarla ıslanma riskine karşı
üzerleri sıvı geçirmeyen plaster veya başka bir örtü ile örtülür.
Elektrotlar yerleştirilip kablolar uygun şekilde bağlandıktan sonra EKG
cihazında derivasyonlar ayarlanarak görüntü kontrolü yapılır.
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2.1.2. EKG Elektrotlarını Vücuda Yerleştirirken Dikkat Edilecek Noktalar
EKG elektrotları ve bağlantı kabloları hastaya yerleştirilip cihazda doğru ve net
görüntü elde edebilmek için monitörizasyon işleminde genel olarak dikkat edilecek noktalar
vardır. Monitörizasyon işleminde şu sorulara yanıt aranarak işe başlanılmalıdır. Bunlar:





Monitörün elektrik bağlantısı yapılmış mı?
Kablolarda bir deformasyon var mı?
Kablolarda bir eksiklik var mı?
Monitör göstergeleri tam mı?

Yukarıdaki kontroller yapıldıktan sonra EKG elektrotlarının hastaya yapıştırılması için
gerekli işlemler yapılır.
İşlemler yapılırken;









Hasta mutlaka bilgilendirilmelidir.
Elektrot yapışacak bölge doğru ve net görüntü veren yerler olmalıdır.
Elektrot yönlerinin doğru olmasına dikkat edilmelidir.
Elektrot yapıştırılacak bölge uygun şekilde temizlenmelidir.
Tek kullanımlık EKG elektrotları tercih edilmelidir.
Deforme olmuş malzemeler kullanılmamalıdır.
Elektrot bağlantıları iyi yapılmalıdır.
Monitör ekranından görüntü parametreleri kontrol edilmelidir.

2.2. Arteriyel Kan Basıncı (TA –Tansiyon)
Arterlerdeki kanın damar duvarına yapmış olduğu basınca “tansiyon=kan basıncı”
denir. Manuel olarak kan basıncını ölçmek ile ilgili faaliyet “Vital Bulgular” modülünde
anlatılmıştır. Hatırlamak için bakınız.
Kan basıncı ölçümü invaziv (direkt)
yapılabilmektedir. İndirekt ölçüm yöntemlerinde,







ve

noninvaziv

(endirekt)

olarak

Oskültasyon
Palpasyon
Arteriyel tonometri
Pletismografi yöntemleri
Dopler propu
Osilometrik yöntem kullanılmaktadır.

İnvaziv (direkt) ölçüm ise bir arter içine yerleştirilen kanül yardımı ile yapılmaktadır.
Her iki ölçüm yöntemi ile TA monitörizasyonu yapılabilmektedir. Monitör göstergesinde
noninvaziv ölçüm “ NIBP”, invaziv ölçüm “IBP” olarak ifade edilmektedir.
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Fotoğraf 2.8: Tansiyon aleti

2.2.1. Tansiyon Aleti
Tansiyon aleti (sfigmomanometre), arteriyel sistolik ve diyastolik kan basıncının
endirekt olarak ölçülmesinde kullanılır. Sistolik ve diyastolik basınçların izlenmesi kalbin
canlılığı, pompalama etkinliği ve dolaşım sistemi hakkında bilgi verir.
Ekstremitedeki arteriyel kan akımı dışarıdan uygulanan bir basınçla durdurulur.
Dışarıdan uygulanan basınç azaltıldığında nabız seslerinin (korotkof sesleri) oluşmasıyla kan
akımı yeniden başlar. Sesin başladığı nokta sistolik basıncı (SBP), seslerin zayıflayıp
kesildiği nokta ise diyastolik basıncı (DBP) gösterir. Nabız basıncı sistolik ve diyastolik
basınç arasındaki farktır. Ortalama arteriyel basınç ise, nabız atışları sırasındaki basınçların
zaman ağırlıklı ortalamasıdır. Kan basıncı daima mmHg (mimlimetre cıva) olarak belirtilir.
Kan basıncını ölçmek için çeşitli tiplerde aletler kullanılır. Cıvalı aletler en güvenilir
ölçümü yapar. Manometreli (anoroid) tansiyon aletleri pratiktir. Ayrıca koldan ve bilekten
ölçüm yapan tansiyon aletleri de vardır.
Tansiyon ölçümünün genel prensibi hangi tipte olursa olsun aynıdır. Tansiyon aletleri
3 (üç) bölümden oluşur.


İçine hava pompalanan manşon ve manşon içerisinde kauçuk kesedir.

Şekil 2.5: Tansiyon aleti bölümleri
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Hava pompalamayı sağlayan sistem; cıvalı ve manometreli tansiyon
aletlerinde bir lastik boruyla manşona bağlı olan, sıkıp bırakmakla dış
ortamdaki havayı manşona gönderen lastik puvar veya monitörle manşon
arasında bağlantı sağlayan lastik boru (NIBP kablosu). Manşona gönderilen
havanın akışını ayarlamaya yarayan açma kapama valfi veya elektronik
tansiyon aletlerinde verilen komutla harekete geçen mekanizma bulunur.
Kan basıncı değerini okumaya yarayan gösterge: Cıvalı aletlerde cıva
sütunu, manometreli aletlerde ortasında ibre bulunun gösterge, elektronik
aletlerde sayısal gösterge bulunmaktadır (fotoğraf 2.9).

1- Cıvalı TA aleti

2- Manometreli TA aleti

3- Dijital (elektronik) TA aleti

Fotoğraf 2.9 (1-2-3): Tansiyon aleti çeşitleri

Hasta takibinin sürekli olarak yapıldığı anestezi, yoğun bakım ve acil servisler gibi
yerlerde otomatik kan basıncı monitörleri kullanılmaktadır. Otomatik kan basıncı
monitörleri (dinamap sistemi); manşonu arterden kan akımını engelleyecek şekilde şişirilen,
aletin içindeki bir pompa ile kullanıcı tarafından belirlenen aralıklarla şişirilen, sistolik,
diyastolik, ortalama kan basınçlarını ve nabız sayısını gösteren özelliklere sahiptir. Bu
özellik hastabaşı monitörlerine eklenerek diğer vital bulgu parametreleriyle birlikte
kullanılmaktadır. Fotoğraf 2.10’nu inceleyiniz.

noninvaziv kan basıncı göstergesi (NIBP)

invaziv kan basıncı
göstergesi

Fotoğraf 2.10: Hastabaşı monitörüne eklenmiş NIBP
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Kan basıncı ölçümlerinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Monitör izleminde
osilasyon yöntemi kullanılır. Stetoskop yerine manşonda bulunan diyast adı verilen bir çeşit
algılayıcı stetoskop bulunur ve bu algılayıcının ölçüm sırasında algıladığı değerler monitör
ekranında görülür (şekil 2.6). Gösterge manometresi yerine ise monitörde ayarlanan basınç
aralıklarını ve kan basıncını gösteren elektronik göstergesi mevcuttur.

diyast
Şekil 2.6: Osilometrik yöntemde manşon algılayıcısı (diyast)

2.2.2. Tansiyon Ölçümünde Kullanılan Bölgeler
Kan basıncının noninvaziv olarak ölçüm yeri genellikle sol brakial arterdir. Hastanın
genel durumu ve pozisyonuna bağlı olarak sağ brakial arterden de ölçülebilir. Özellikle kalp
hastalarında her iki koldaki brakial arterden ölçülmesi aradaki farkın görülmesi açısından
faydalıdır. Palpasyon yöntemi ile ölçümde radial arter kullanılır. Bu amaçla ayak bileğindeki
arter de kullanılabilir.
Anestezi uygulamalarında genellikle kollardan ölçüm yapılmaktadır. Kolların
olmadığı, kolda özel cerrahi gerektiren durumlarda, yine kolların yanık veya enfeksiyon
nedeniyle kullanılamadığı durumlarda bacaklarda femoral arterden kan basıncı ölçümü
yapılabilmektedir.

2.2.3. Kan Basıncı Ölçümü İçin Manşon Yerleştirme Tekniği
Hastanın anestezi uygulaması öncesinde monitörize işleminde mutlaka kan basıncı
ölçümü için manşonun uygun bölgeye doğru şekilde yerleştirilmesi gerekir. Yerleştirme
işlemi sırasıyla aşağıdaki gibi yapılmalıdır:






NIBP kablosunun monitöre bağlı olup olmadığı kontrol edilir.
NIBP kablosu monitöre takılı değil ise takılır ve cihaza girişleri kontrol edilir.
Manşon büyüklüğü hastanın yaşına ve kilosuna uygun seçilir.
NIBP kablosu seçilen manşona monte edilir.
Manşonun şişip şişmediği kontrol edilir.
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TA ölçümü yapılacak bölge hastanın durumuna, cerrahinin yerine göre seçilir.
Seçilen kol veya bacağa uygun pozisyon verilir.
Seçilen kola veya bacağa manşon çok sıkı ve çok gevşek olmayacak şekilde
yerleştirilerek manşon bandı kapatılır.
Monitör göstergeleri ve kan basıncı ölçüm parametreleri kontrol edilir.
Ölçüm için zaman aralığı ayarları yapılır.

2.2.4. Kan Basıncı Ölçümünde Dikkat Edilecek Noktalar
Kan basıncı ölçümü, hipertansiyon ve hipotansiyon tanılarının konulmasında önemli
bir teşhis yöntemidir. Özellikle hipertansiyon teşhisinde ve takibinde sık kullanılmaktadır.
Doğru ölçülmeyen tansiyon yanlış teşhis ve tedaviye neden olur. Bu nedenle ölçümün
özenle tekniğine uygun olarak ve doğru bir şekilde ölçülmesi önemlidir.
Kan basıncı ölçümünde manşonun kola uyumlu olması doğru bir tansiyon ölçümü için
zorunludur. Bunun için standart olarak yapılmış pediatrik ve yetişkin tipi manşonlar ve
tansiyon aletleri mevcuttur. Hastanın kilosuna, yaşına uygun tansiyon aleti seçilmelidir
(fotograf 2.11).

Fotoğraf 2.11: Kan basıncı ölçümü için manşonun yerleştirilmesi







Tansiyon ölçümü öncelikle sol koldan yapılmalıdır.
Kol düz şekilde olmalı ve desteklenmelidir.
Kol kalp seviyesinde olmalıdır
Kan basıncı ölçülmediği zaman manşondaki hava tamamen boşaltılmış
olmalıdır.
Manşonun uzunluğu kola uyumlu olmalıdır.
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Manşonun içindeki kesenin boyutu, kolun tamamını veya en az % 80'ini
sarmalıdır. Kese kolu tam çevrelemediği takdirde, kesenin merkezi, doğrudan
brakial arter (kol ön yüzü ve dirseğin 2-3 cm üzerindeki atardamar) üzerinde
olmalıdır.
Manşonu pompa ve göstergeye bağlayan iki hortum, kolun üzerinde kalacak
şekilde sarılmalıdır.
Damar yolunun açık olduğu kol tercih edilmemelidir.
Manşonun yerleştirileceği kolda yara, enfeksiyon ve ödem olmamalıdır.
Mastektomi öyküsü olan hastada, mastektomi yapılan taraftaki kol
kullanılmamalıdır.
Ölçüm yapılacak bölgede dolaşım bozukluğu olmamalıdır.

2.3. Oksijen Satürasyonu
Arteriyel kandaki oksijene doymuş hemoglobine oksijen satürasyonu denir. Pulse
oksimetre ise periferik arteriyel kandaki oksijen satürasyonunu noninvaziv olarak ölçen
cihaza denir (fotograf 2.12). Pulse oksimetre, tek başına kullanıldığı gibi hastabaşı
monitörlerinden de izlenebilmektedir.

Fotoğraf 2.12 Pulse oksimetre cihazı

Oksihemoglobin (oksijenle birleşmiş hemoglobin), redükte (serbest) hemoglobine
göre kızıl ışığı az, kızıl ötesi ışığı daha fazla absorbe (emer) eder. Pulse oksimetre
oksihemoglobin ile redükte hemoglobinin absorbe ettikleri kızıl ve kızıl ötesi ışınları oranını
bir algılayıcı (mikropresesör) yardımıyla analiz eder (şekil 2.7).

Şekil 2.7: Pulse oksimetrenin ölçüm mekanizması
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Normal koşullarda O2 satürasyonu % 100'e yakındır. İyi gaz değişimi olan kişide O2
satürasyonu % 97 ile % 100 arasındadır. SpO2 düzeyi % 90’ın altına düştüğünde hipoksiden
söz edilir. Satürasyon ve oksijen parsiyel basıncında meydana gelen düşüşler aynı paralelde
olmaz. Örneğin satürasyon % 95 olduğunda PaO2 65 mm. Hg'dan daha düşüktür.
İntraoperatif monitörizasyonda pulse oksimetre kullanılarak oksijen satürasyonunun
sürekli ölçümü zorunludur. Pulse oksimetre;




Anestezi sonrası bakım üniteleri,
Yoğun bakım üniteleri,
Acil birimlerinde standart olarak kullanılmaktadır (fotograf 2.13).

Fotoğraf 2.13: Pulse oksimetre cihazı ve ölçüm şekli

2.3.1. Pulse Oksimetre Propunun Uygulandığı Yerler
Hastaların oksijen satürasyonunun değerlendirilmesi amacıyla iyi perfüze olan;






El parmağı
Ayak parmağı
Burun bölgesi
Alın bölgesi
Kulak memesinde kullanılmaktadır.

Fotoğraf 2.14: Anestezi uygulaması sırasında pulse oksimetre yerleştirilmesi

30

Yetişkin ve pediatrik boylardaki proplar tek kullanımlık ve birden fazla kullanıma
uygun şekilde üretilmektedirler.
Fotoğraf 2.14 ve 2.15’teki çeşitli boy ve tipteki satürasyon proplarını inceleyiniz.

Çok kullanımlık parmak
propu

Tek kullanımlık prop

Silikon parmak propu

Fotoğraf 2.15: Satürasyon prop çeşitleri

2.3.2. Pulse Oksimetre Propunun Yerleştirilmesi
Anestezi uygulamalarında hasta ve çalışanlar açısından, pulse oksimetrenin doğru
ölçüm yapacak şekilde uygun bölgeye yerleştirilmesi, doğru kullanılması ve güvenilir
olması önemlidir. Oksijen satürasyonunun ölçümü için kullanım bölgeleri pulse
oksimetrenin uygulama yerlerinde anlatılmıştır.
Prop yerleştirme şekli propun yapışkanlı veya mandallı oluşuna göre farklılık
göstermektedir. Yapışkanlı prop tek kullanımlıktır. Yapışkan üzerinde eki ayrılabilir bant
kısmı kaldırılarak uygulanacak bölgeye ışık kaynağı gelecek şekilde yerleştirilip yapışkan
kısmı cilde tutturulur. Mandallı olanlar ise alın propu haricinde kullanılırlar. Mandal kısmı
açılarak yine ışık kaynağı uygun yere gelecek şekilde takılırlar.
Pulse oksimetre yerleştirilirken;








Pulse oksimetrenin yerleştirileceği vücut bölümünün seçiminde hastanın genel
durumu, cerrahinin uygulama yeri göz önünde bulundurularak tercih yapılır.
Seçim esnasında en doğru veri elde edilecek ve rahat uygulanacak bölge tercih
edilir.
Pulse oksimetre uygulaması öncesi hastanın bilinci açık ise hasta
bilgilendirilerek anksiyetesi giderilir.
İşlem öncesi hastanın yaşam bulguları, cildi, tırnak yatağı rengi, hastanın mental
durumu, solunum sıkıntısı varlığı,
cildin ısısı ve doku perfüzyonu
değerlendirilir.
Hastanın yapışkan maddelere karşı alerjisi olup olmadığı sorgulanır.
Pulse oksimetrenin monitör bağlantıları kontrol edilerek çalışıp çalışmadığı
değerlendirilir.
Hastanın oksijen satürasyonu el veya ayak parmağından ölçülecekse
tırnağındaki renkli maddeler (ojeler) çıkartılır, pulse oksimetrenin ışık kaynağı
bölümü tırnak üzerine yerleştirilir (fotograf 2.16).
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Fotoğraf 2.16: Parmak propu yerleşimi





Oksijen satürasyonu kulaktan ölçülecekse propun ışık kaynağı kulak memesi
üstüne gelecek şekilde yerleştirilir.
Burun propu ise ışık kaynağı burun kanadı üstüne gelecek şekilde yerleştirilir.
Alın propunun ise ışık kaynağı iris ile ortalanacak şekilde sağ veya sol kaşın
hemen üstüne yerleştirilmesi gerekmektedir.

2.3.3. Pulse Oksimetre Propunun Yerleştirilmesinde Dikkat Edilecek Noktalar










Yerleştirilen propun ekstremitede kan akımına engel olmamasına dikkat
edilmelidir.
Prop arteriyel bağlantıların (tansiyon aleti ve invaziv arteriyel bağlantıların ) ve
izlem araçlarının bulunduğu ekstremitenin karşısındaki ekstremiteye
yerleştirilmelidir.
Prop takılan dokuda veya cilt bütünlüğünde bozulma olup olmadığı
değerlendirilmelidir. Değişiklik varsa nedenleriyle birlikte kaydedilmelidir.
Prop paralizi olan eklem üzerindeyse hasta eklem üzerindeki ısıyı
hissedemeyeceği için oluşabilecek yanıklara karşı dikkatli olunmalıdır. Sık
olarak hasta cildi ve periferik kanlanma değerlendirilmelidir.
Prop fiziksel aktivitenin az olduğu bölgeye yerleştirilmelidir.
Propun temiz olmasına özen gösterilmelidir. Prop üzerindeki kan veya sıvılar
yanlış ölçüme neden olabilir.
Hastanın
mevcut
hastalıkları,
vazodilatasyon,
vazokonstriksiyon,
hemoglobinopati, hipotansiyon, hipotermi, ilaç kullanımı, ortam ışığı gibi
durumlar yanlış ölçümlere sebep olabileceği için hastalar bu yönden
değerlendirilmelidir.
Elde edilen satürasyon sonuçları düzenli olarak gözlem kâğıdına veya hasta
dosyasına kaydedilmelidir.

2.4. Vücut Isısının Monitörizasyonu
Anestezi uygulamalarında çeşitli nedenlere bağlı olarak hastaların vücut ısılarında
değişiklikler görülebilmektedir. Operasyon sırasında, ameliyathane, uyanma odası ve yoğun
bakımdaki hastaların ısıları kolaylıkla düşebilir ve yükselebilir. Hipotermi veya maling
hiperterminin fark edilebilmesi için vücut ısısının takip edilmesi gereklidir.
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Takip amacıyla hastanın vücut ısısı; özefageal, rektal, nazofaringeal, timpanik,
mesane, kas ve ciltten ısıölçerler ile ölçülebilmektedir. Isı propunun monitöre ilave
edilmesiyle monitörden ısı takibi yapılabilmektedir.

Fotoğraf 2.17: Isı propu

Anestezinin standart uygulamaları içinde yer alan ısı monitörizasyonu ameliyathane,
yoğun bakım ve uyanma odasındaki hastaların ani ısı değişikliklerini izlemede kolaylık
sağlamaktadır
Isı ölçümü, özellikle bebek ve yaşlı hastalarda, uzun süren ameliyatlarda, büyük
miktarda kan ve sıvı verilen hastalarda, kardiyak ve torasik ameliyatlarda ve kontrollü
hipotermi uygulanan hastalarda önem kazanmaktadır.

2.4.1. Isı Ölçülen Bölgeler
Isının ölçüleceği yer ameliyatın tipine, anestezi yöntemine ve ısı monitörizasyonunun
özelliğine göre değişir.





Cilt: Çevre sıcaklığını gösterir. İç ısıdan 3 - 4°C düşüktür.
Aksilla: Koltuk altından kol kapalı iken ölçüldüğünde iç ısıdan 1°C düşük
gösterir.
Rektum: Ani değişiklikleri göstermez.
Özefagus: Özefagusun üçte bir aşağısına yerleştirildiğinde kanın ısısını doğru
gösterir. Fakat kalbe yakın olduğu için çabuk ısınmakta ve çabuk soğumaktadır.
Özefagus steteskobu ile birleştirildiğinde ısı propu oskültasyon içinde faydalı
olur. Özefageal proplar ekonomi, performans ve güvenlik bakımından en iyi
performans gösterirler (şekil 2.8).

Şekil 2.8: Özefagial ısı propu
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Nazofarenks: İnternal karotis arterine yakın olmalarından dolayı beyin ısısını
gösterirler. Hamile hastalarda, pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda burun
kanaması riski vardır. Kafa travması, beyin omirilik sıvısının burundan gelmesi
durumunda bu yol ile ısı ölçülmemelidir.
Dış kulak yolu: Timpanik membran karotid artere yakın olduğundan iç ısıyı
gösterir. Kulak zarının zedelenmesi olabilir.
Mesane: Mesane kateteri kullanılarak ısı ölçüldüğünde iç sıcaklığı gösterir.
Pulmoner arter kateteri: İç ısının doğru ölçümünü sağlar. İnvaziv bir
yöntemdir ve pahalıdır.

2.4.2. Isı Ölçen Termometreler ve Proplar
İntraoperatif ısı ölçümlerinde genellikle bir termistör ve thermocoupler
kullanılmaktadır. Timpanik membran, rektum, nazofarenks, özefagus, mesane ve cilt
ısılarının monitörizasyonunda tek kullanımlık termistör ve thermacouple propları vardır.
Genel olarak kullanılan ısıölçerler (termometreler) şunlardır:


Cıvalı termometreler: En çok kullanılan termometre çeşididir. Isı ölçme süresi
uzundur. Oral ve aksiler olarak kullanılırlar. Anestezide çok tercih edilmezler.

Fotoğraf 2.18: Cıvalı ısı ölçer




Termistörler: Isındıklarında dirençleri düşer. Yarı iletkenlerdir. Termistörün
direnci ölçülerek sıcaklık hesaplanır.
Thermacouple: Isınınca aralarında gerilim farkı oluşan iki farklı metalden
yapılmış devrelerdir.

Fotoğraf 2.19: Isı propu ve kablosu

Fotoğraf 2.20: Tek kullanımlık ısı propu ve
kablosu
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Fotoğraf 2.21: Oral,rektal ısı propu ve kılıfı



İnfrared termometreler: Dış kulak yoluna yerleştirilen prop aracılığı ile kulak
zarından ölçüm yapar.

Fotoğraf 2.22: İnfrared termometre



Likit kristal termometre: Cilt yüzey ısısını ölçmeye yarayan ısı etkisiyle renk
değiştiren ısı ölçerlerdir.

Fotoğraf 2.23: Likit kristal ısı ölçer

2.4.3. Isı Probu Yerleştirme Tekniği
Ameliyatın ve anestezinin tipine göre, tercih edilecek ısı ölçüm yönteminde prop
yerleştirilmeden önce, hastanın bilinci açık ise hasta bilgilendirilir. Uygulama öncesi ve
sırasında eldiven giyilir. Özellikle rektal, nazofaringeal ve özefageal yöntemlerde enfeksiyon
riski ve kontaminasyondan dolayı eldiven giyilmesi çok önemlidir.
Monitörizasyon için gerekli olan kablo ve elektrik bağlantıları kontrol edilir.
Kullanılacak prop hastanın yaşına ve uygulanacak yönteme göre seçilip hazırlanır.
Isı probunun kontrolü yapıldıktan sonra hastada herhangi bir travma oluşturmadan
prop ısı ölçme bölgesine dikkatlice yerleştirilir. Göstergeler kontrol edilmelidir.
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Anestezide kullanılan ısı monitörizasyonunda ölçüm hataları olabilmektedir. Bu
durum ısı değerinin doğruluğunu etkilemektedir. Bu hatalar genellikle,






Kablo bağlantı hatalarından,
Kalibrasyon hatalarından,
Probun yanlış yerleştirilmesinden,
Kablolardaki deformasyondan,
Proplardaki kılıflardan kaynaklanmaktadır.

Bunların dışında kullanılan termometre bozulmamış, deforme olmamış ise gösterge
hataları termometrenin yanlış yerleştirilmesi ve termometrenin ölçüm süresi hatalarından
kaynaklanabilmektedir.

2.4.4. Isı Probunun Yerleştirmesinde Dikkat Edilecek Noktalar
Isı probu yerleştirilirken ve sonrasında hastanın genel özellikleri göz önünde
bulundurularak hareket edilmelidir.




Hatalı ölçümleri engellemek için, hastaya uygun prop seçilmelidir.
Monitör bağlantıları yapıldıktan sonra test işlemi yapılmalıdır
Prop yerleştirirken hasta travmatize edilmemelidir (burun kanaması, kulak zarı
zedelenmesi oluşabilir).

2.5. Solunum Monitörizasyonu
Günümüzde kullanılan ventilatörlü anestezi cihazları üzerinde bulunan havayolu
monitörü ve hastaya verilen gazların ölçümünü yapan gaz monitörleri tek bir monitörde
birleştirilmiştir.
Tüm göstergeler cihaz açılınca otomatik olarak kalibre olmaktadır. O2, N2O ve
anestezik gaz konsantrasyonları tek bir hat ile ölçülebilmektedir. Monitörden havayolu
basıncı, CO2, ekspirasyon akışı ve anestezik ajan eğrileri izlenebilmektedir.
Cihazdan aşağıdaki parametreler gözlenebilmektedir.


Havayolu monitörizasyonu:







Havayolu basıncı grafiği
Akış grafiği
Ekspirasyon dakika volüm eğimi
Tidal volüm
Dakika volümü
Zirve, ortalama, plato ve PEEP basınçlarının göstergeleri

Hava yolu monitörizasyonu bağlantısının yapılabilmesi için respiratör veya anestezi
cihazına gereksinim vardır. Genellikle hastanın genel anestezi altında, kontrollü veya asiste
solunuma ihtiyaç duyarak cihaza bağlanması gereklidir. Hastanın düzelme aşamasında
spontan solunumun takibi de yapılabilmektedir.
Solunum sistemi monitörizasyonunda prekardiyal ve özefagial stetoskoplar da
kullanılmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Hastayı monitörize ediniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Eldiven giyiniz.
 Monitörün
ediniz.

yerleşim

yerini

kontrol

 Hasta ve çevre güvenliği tedbirlerini
yerine getiriniz.
 “Monitörize etme” faaliyetini maket
üzerinde uygulayabilirsiniz.
 EKG elektrodlarını hastaya yapıştırarak
kablo bağlantılarını yapınız.
 Hastayı monitörize etme aşamalarını
gösteren
bir
akış
şeması
 TA aleti manşonunu hastanın koluna
hazırlayabilirsiniz.
bağlayarak kablo bağlantısını yapınız.
 Şemayı görsellerle destekleyebilirsiniz.
 Pulse oksimetre probunu hastaya takarak
kablo bağlantısını yapınız.
 Isı propunu hastaya yerleştirerek kablo
bağlantısını yapınız.
 Monitörü
bırakınız.

kullanıma

hazır

durumda
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Kalp kasındaki elektriksel değişiklikleri değerlendirmek için kardiyak kasılmaya
ilişkin elektromekanik olayların kaydedilmesi ile elde edilen grafiğe ne denir?
A) Elektrokardiyografi
B) Elektrokardiyogram
C) Elektrokardiyoskop
D) Elektrokardiyograf
E) Ossiloskop

2.

Aşağıdakilerden hangisi hastane ve kliniklerde en çok tercih edilen derivasyon
çeşididir?
A) Unipolar ekstremite derivasyonları
B) Standart derivasyonlar
C) Prekardiyal derivasyonlar
D) LL- RA Derivasyonları
E) LL- LA derivasyonları

3.

Aşağıdakilerden hangisi EKG elektrotu yapıştırılırken dikkat edilmesi gereken
noktalardan değildir?
A) Monitör göstergeleri kontrol edilir.
B) İşlemler bitmeden elektrik bağlantısı yapılmaz.
C) Hasta bilgilendirilir.
D) Deforme olmuş malzeme kullanılmaz.
E) Elektrot bağlantıları kontrol edilir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi arteriyel kan basıncı ölçümlerinde kullanılan yöntemlerden
değildir?
A) Oskültasyon yöntemi
B) Doppler probu
C) Osilimetrik yöntem
D) İnvaziv basınç paremetresi
E) Palpasyon yöntemi

5.

Aşağıdakilerden hangisi ısı ölçen bölgeler içerisinde ani ısı değişikliklerini göstermez?
A) Cilt
B) Aksilla
C) Özefagus
D) Rektum
E) Dış kulak yolu

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Hastanın, monitör takibinin sonlandırılması gerektiği durumlarda vital bulguları
değerlendirerek tekniğine uygun olarak hastayı monitörden ayırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tekrar monitörize edilme ihtimali yüksek hasta gruplarını ve alınacak önlemleri
araştırınız.

3. MONİTÖRDEN AYIRMA
Anestezi uygulamalarının standart monitörizasyonunda, EKG, kan basıncı, nabız,
oksijen satürasyonu takibi yapılır. Bu parametrelere ek olarak ETCO2, solunum sayısı, vücut
ısısı, CVP vb. takibi de yapılabilir.
Monitörden ayırma işlemi monitörize hastanın takip ve tedavisinin tamamlandığı,
taransferinin yapılacağı, monitörizasyon ihtiyacının kalmadığı zaman yapılır.
Monitörden ayırma işlemi, takip edilen parametrenin uygulama yoluna göre farklılık
ve özellik gösterebilir. Örneğin, İnvaziv kanbasıncı takibinin sona erdirilmesinde intraket
çıkarılırken arter kanaması ve uygulama bölgesinde şişlik oluşturmamak gerekir. EKG
paletleri çıkartılırken hastanın cildinde travma oluşturulmamalıdır.
Bu faliyette, monitörize edilmiş hastayı, monitörden ayırma ile ilgili bilgi ve becerileri
öğreneceksiniz.

3.1. Monitörden Ayırma Tekniği
Anestezi uygulamaları sona erdiğinde veya ameliyathane dışında monitörize edilmiş
hastanın monitörizasyon işleminin sonlandırılmasında aşağıdaki işlem basamakları
gerçekleştirilir:

Hastanın vital bulguları değerlendirilir.

Son gözlenen parametreler, anestezi formuna kayıt edilir.

Bilinci açık hasta ile iletişim kurularak kendini nasıl hissettiği öğrenilir.

Hastada ısı monitörizasyonu yapılmışsa son ısı değeri gözlenerek prop, hastaya
zarar vermeden çıkartılır.

Hastanın invaziv kan basıncı takibi yapılmış ise üçlü musluğun hasta tarafı
kapatılır.
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Heparinli sıvı, üçlü musluktan ayrılır.
Batikonlu spanç hazırlanarak intraketin damara giriş yerine konulur, intraket
dikkatli şekilde çıkartılır. İntraketin damardan çıkmasıyla batikonlu spançla
damar üzerine bir dakika kadar bası uygulanır.
Spanç üzerine flaster yapıştırılır.
Hastadan ayrılan intraket ve sıvı şişesi uygun imha kutusuna atılır.
Son kez EKG parametresi kontrol edilir.
EKG kablosunun iletken uçları çıtçıtlarından ayrılarak monitöre yakın yere
konur.
EKG paletlerinin çıkartılması gerekiyorsa hastayı rahatsız etmeden çıkartarak
uygun atık kutusuna atılır.
NİBP düğmesine basılarak hastanın son tansiyonu ölçülür.
Tansiyon aleti kablo bağlantı yerinden ayrılır, manşonu açılarak çıkartılır ve
kablosu monitör yakınına asılır.
Tansiyon aleti manşonu kirli ise kontaminasyonu önleme ve temizliğini
sağlamak için ayrı bir yere bırakılır.
Hastanın satürasyon değerine bakıldıktan sonra probun özelliğine göre ya
mandalından veya yapışkan kısmı açılarak çıkartılır.
Satürasyon kablosu monitör yakınına asılır. Prop kirlenmiş veya yıpranmış ise
yenisi ile değiştirilir.
Monitörizasyonda kullanılan tek kullanımlık malzemeler, özelliklerine göre
ayrılarak uygun atık kutusuna atılmalıdır.

3.2. Dikkat Edilecek Noktalar
Hastayı monitörden ayırma işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda
sıralanmıştır:









Hastanın genel durumu düzelmeden monitörden ayrılmamalıdır.
Hastanın son vital parametreleri kontrol edilerek kontrol saati ile birlikte
anestezi formuna kayıt edilmelidir.
Monitörden ayırma işlemi, hastaya zarar verilmeden yapılmalıdır.
Hasta monitörden ayrıldıktan sonra hastanın nabzı, solunumu, cilt rengi
transferi süresince takip edilmelidir.
Hasta monitörden ayrıldıktan sonra monitör, yeni hasta gelecekse bekleme
konumunda tutulmalı, hasta gelmeyecekse kapatılmalıdır.
Monitör kabloları, monitör yakınında bir askıya asılmalı veya cihaz yanına
konulmalıdır. Kablolar yere atılmamalı, karışık ve kirli şekilde
bulundurulmamalıdır.
İnvaziv uygulamaların iptalinde, asepsi kurallarına uyulmalıdır.
Girişimsel olarak yapılan monitörizasyonun ayırma işlemi, tecrübeli personel
tarafından gerçekleştirmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Hastayı monitörden ayırınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Eldiven giyiniz.
 Hastanın
vital
değerlendiriniz.

bulgularını

 Doktorun
değerlendirme
bekleyiniz.

sonucunu

 Son gözlenen parametreleri anestezi
formuna kayıt ediniz.
 Bilinci açık hasta ile iletişim kurularak  Hastayı, yapılacak uygulamalar hakkında
bilgilendiriniz.
kendini nasıl hissettiği öğreniniz.
 Hastada ısı monitörizasyonu yapılmışsa
 Özafagial ve rectal prop çıkartılma
son ısı değerini gözlemleyerek probu,
işlemini, doktorun yapmasını bekleyiniz.
hastaya zarar vermeden çıkartınız.
 Hastanın invaziv kan basıncı takibi
yapılmış ise üçlü musluğun hasta tarafını
kapatınız.
 Sıvıyı kapatarak akmasına engel olunuz.
 Heparinli sıvıyı üçlü musluktan ayrınız.
 Batikonlu spanç hazırlayarak intraketin
damara giriş yerine koyunuz; intraketi
dikkatli bir şekilde çıkartınız. İntraket
damardan çıkmasıyla batikonlu spançla
damar üzerine bir dakika kadar bası  Nazik ve seri hareket ediniz.
uygulayınız.
 Güvenlik tedbirlerini alınız.
 Spanç üzerine flaster yapıştırınız.
 Hastadan ayrılan intraket ve sıvı şişesini
uygun imha kutusuna atınız.
 Göstergeleri dikkatle değerlendiriniz.
 Son kez EKG parametresini kontrol
 Gerekli
durumlarda
doktorun
ediniz.
değerlendirme sonucunu bekleyiniz.
 EKG

kablosunun

iletken

uçlarını  Yere düşürmeyiniz.
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çıtçıtlarından ayırarak monitöre yakın
yere koyunuz.
 Hastaya
rahatsızlık
hissettirecek
 EKG
paletlerinin
çıkartılması
uygulamalardan kaçınınız.
gerekiyorsa hastayı rahatsız etmeden
 Gerekirse EKG paletlerini ıslatarak rahat
çıkartarak uygun atık kutusuna atınız.
çıkmasını sağlayınız.
 Son değerleri kayıt ediniz.
 NİBP düğmesine basarak hastanın son
 TA
değeri
yüksekse
tansiyonunu ölçünüz.
değerlendirmesini bekleyiniz.

Dr.

 Tansiyon aletinin manşonunu açarak
 Manşonu yavaş ve dikkatli açınız.
çıkartınız ve kablosunu monitör yakınına
asınız.
 Eldiveni yırtmayınız.
 Tansiyon aleti manşonu kirli ise
temizlenmesi için kablodan ayırınız.

 Manşon ve kabloların yere düşmesi ve
kirlenmesine karşı önlem alınız.

 Hastanın satürasyon değerine baktıktan
sonra, probun özelliğine göre ya
mandalından veya yapışkan kısmından
 Yere
düşmesini
açarak çıkartınız.
önleyiniz.
 Satürasyon kablosunu, monitör yakınına
asınız. Prop kirlenmiş veya yıpranmış ise
yenisi ile değiştiriniz.

ve

 Monitörizasyonda
kullanılan
tek
 Uygulamalarınızda
tek
kullanımlık malzemeleri, özelliklerine
ürünleri tercih ediniz.
göre ayırarak uygun atık kutusuna atınız.
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kirlenmesini

kullanımlık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1 ( ) anın, invaziv kan basıncı takibi yapılmış ise üçlü musluğun hasta tarafı açılır.
2 ( ) İnvaziv kan basıncı iptali sonrası damara bası yapılmalıdır.
3 ( ) Tansiyon aleti, kablo bağlantı yerinden ayrılır, manşon açılmadan çıkartılır.
4 ( ) Monitörden ayırma işlemi, hastaya yapılan işlem biter bitmez yapılmalıdır.
5 ( ) İnvaziv uygulamaların iptalinde, asepsi kurallarına uyulmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.

43

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

(

) EKG elektrotu gümüş klorür ve iletken jelin bulunduğu bölgeden oluşur.

2.

(

) Osilometre yönteminde stetoskop yerine manşonda bulunan diyast adı verilen

algılayıcı bulunur ve algılayıcının değerleri monitör ekranında görülür.
3.

(

) Hastabaşı monitörlerinde en çok kullanılan EKG paremetre rengi kırmızıdır.

4.

(

) Tansiyon aletlerinin tamamı kauçuk kese, puvar, hortum ve ibreden oluşur.

5.

(

) Hastabaşı monitör göstergeleri içerisinde solunumla birlikte tidal volüm

paremetreside izlenebilmektedir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
6.

Anestezi cihazının monitör ekranında aşağıdakilerin hangisi görülmez?
A) Hava yolu basıncı grafiği
B) Tidal volüm
C) Dakika volümü
D) Akış grafiği
E) Kalp hızı göstergesi

7.

Aşağıdakilerden hangisi standart ekstremite derivasyonlarından değildir?
A) RA
B) LA
C) LL
D) D2
E) V5

8.

İyi gaz değişimi olan kişide oksijen satürasyonu hangi aralıkta olmalıdır?
A) %85-90
B) %65-75
C) %97-100
D) %77-87
E) %80-87

9.

En iyi noninvaziv kan basıncı ölçümü nereden yapılır?
A) Sağ radial arter
B) Sağ brakeal arter
C) Sol brakeal arter
D) Sol radial arter
E) Ayak bileği
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10.

Periferik arteriyel kandaki oksijen satürasyonunu noninvaziv olarak ölçen cihaza ne
denir?
A) Arteriyal tonometre
B) Pulseoksimetre
C) Prob
D) Termometre
E) Termistör

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

B
E
E
E
C
A
B
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
B
C
B
D
D

1
2
3
4
5

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

YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ
DOĞRU

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ
YANLIŞ
E
E
C
C
B
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