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AÇIKLAMALAR 
KOD 723H00110 

ALAN  Anestezi ve Reanimasyon 

DAL/MESLEK Anestezi Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Monitörize Etme  

MODÜLÜN TANIMI  

Anestezi teknisyeninin, hastanın yaĢamsal verilerini 

izlemek amacıyla monitör bağlantılarını yapabilmesi için 

gerekli olan bilgi ve beceri basamaklarını içeren öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL 

“Anestezi I ve II” dersleri ile “Anatomi ve Fizyoloji” 

derslerini baĢarı ile tamamlamıĢ olmak ve “Vital Bulgular ”, 

“Hastayı monitörize etme” modüllerini almıĢ olmak. 

YETERLĠK Hastayı monitörize etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon 

üniteleri ve/veya teknik laboratuvar ortamında gerekli araç 

gereç sağlandığında en kısa sürede ve tekniğine uygun 

Ģekilde hastayı monitörize edebileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. ĠĢ güvenliği tedbirlerini alarak en kısa sürede, dikkatli 

ve doğru Ģekilde monitörün kablo bağlantılarını yaparak 

monitör programını çalıĢtırabileceksiniz. 

2. Hastayı bilgilendirerek EKG elektrotlarını hasta 

vücuduna en kısa sürede uygun bölgeye, doğru Ģekilde 

yerleĢtirerek monitör bağlantısını yapabileceksiniz. 

3. Tansiyon aletinin manĢonunu en kısa sürede, uygun 

bölgeye doğru ve dikkatli Ģekilde yerleĢtirerek monitör 

bağlantısını yapabileceksiniz. 

4. Pulse oksimetre probunu en kısa sürede, dikkatli ve 

doğru Ģekilde uygun dokuya yerleĢtirerek monitör 

bağlantısını yapabileceksiniz. 

5. Hastanın yaĢına, uygulanacak bölgeye uygun ısı 

probunu seçerek en kısa sürede, dikkatli ve doğru 

Ģekilde yerleĢtirebileceksiniz. 

6. Sinir kas stimülatörünü doğru ve dikkatli bir Ģekilde 

uygun bölgeye yerleĢtirebileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Anestezi cihazı üzerinde ya da mobil monitör ve 

ekleri (bağlantı kabloları), EKG elektrotları, tansiyon aleti 

manĢonu ve bağlantıları, pulse oksimetre probu, ısı probu, 

sinir kas stimülatörü, jel, tepegöz, CD, bilgisayar, flexfull, 

afiĢ. 

 
Ortam: Ameliyathane, derlenme odası, yoğun bakım, 

reanimasyon üniteleri ve/veya teknik laboratuvar  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, boĢluk doldurma, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Hastanelerde polikliniklere baĢvuran ve kliniklerde yatan hastaların teĢhis ve 

tedavileri amacı ile uygulanan giriĢimlerin etkinliğinin izlenmesi için yapılan iĢlemlerin en 

önemlilerinden biri hasta takibidir. 

 

Hasta sorunlarının tespitinde pek çok yöntem kullanılmaktadır. Günümüzde 

teknolojinin geliĢmesi ile insan vücudundaki sistemler ayrıntılı olarak izlenmektedir. Bu 

durum teĢhis ve tedavi imkânını artırmaktadır. Bir tek EKG monitörü ile izlem yapılması, 

ortaya çıkabilecek proplemlerin %55‟inin, hasta transportu esnasında ise %31‟inin tespit 

edilebileceği kanıtlanmıĢtır. 

 

Kan basıncı ölçümleri hastanın kardiyovasküler sistemdeki vazgeçilmez izlem 

yöntemlerinden biridir. YaĢamsal bulguların en önemli kriterlerinden biri olan kan basıncı 

ölçümlerindeki hatalar insan yaĢamını tehlikeye sokar, yanlıĢ tanı ve tedaviye neden olur. 

 

Solunumsal fonksiyonların değerlendirilmesinde, dokuların en önemli yaĢamsal 

faktörü olan O2 varlığını ve taĢınmasını gösteren pulse oksimetre en kritik durumların 

tespitinde kullanılmaktadır. Dokuların oksijene olan duyarlılığı göz önüne alındığında 

oksijensizliğin süresi ve miktarının önemi anlaĢılmaktadır. Pulse oksimetre özellikle yoğun 

bakım ve anestezide erken müdahale Ģansı tanımaktadır. 

 

Dokuların oksijene olan ihtiyacı kadar vücut ısısı da hastaların yaĢamsal 

fonksiyonlarını etkilemektedir. Anestezi uygulamalarında vücut ısısı takibi hastalara anestezi 

sürecinde uygulanacak anestezik yaklaĢımları belirlemede etkili olmaktadır. 

 

Nöromüsküler monitörizasyon anestezik yaklaĢımlarda kullanılan ilaç etkinlikleri ile 

hastayı fazla doz ilaçtan kurtarırken diğer taraftan cerrahi müdahalenin konforlu Ģekilde 

yapılmasına imkân tanımaktadır. 

 

Her bir parametrenin kendine has faydası olan monitörizasyonda birçok sistem bir 

arada takip edilebilmektedir. Böylelikle hem ortam kalabalığı azaltılmıĢ hem de farklı 

ortamlara taĢıma özelliği sağlanmıĢtır. 

 

Bu modül ile anestezi uygulamalarında hasta takibi için hayati önem taĢıyan monitörü 

çalıĢtırarak hastayı monitörize etme bilgi ve becerilerini kazanabileceksiniz. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

ĠĢ güvenliği tedbirlerini alarak en kısa sürede, dikkatli ve doğru Ģekilde monitörün 

kablo bağlantılarını yaparak monitör programını çalıĢtırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yakınınızdaki bir hastaneye giderek hastanede kullanılan hastabaĢı monitör 

çeĢitlerini inceleyerek sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Amerikan Anestezi Derneği (ASA)‟nin belirlemiĢ olduğu monitörizasyon 

standartlarını gösteren afiĢ hazırlayınız. 
 

1. MONĠTÖR VE GÖSTERGELERĠ  
 

Monitör „monere‟ anlamına gelen Latince kelimeden türetilmiĢtir. Uyarı, uyaran, 

izleyici, hatırlatan gereç (cihaz) anlamına gelmektedir. 
 

Monitörler (izleme aletleri), hastanın nabız, solunum, santral venöz basıncı, kan 

gazları, ısısı, kalbin ve beynin elektriksel aktiviteleri gibi bulgularını izleyerek kaydederler 

(fotoğraf 1.1). 

 

1.1. Monitörizasyon  
 

Hastaların bakım kalitesini artırmak için hayati bulgular ile yapılan iĢlemlerin sürekli 

takip edilmesi gerekir. 
 

Hastanın yaĢamsal güvenliğini artırmak ve fizyolojik parametreler hakkında bilgi 

sahibi olmak amacıyla, önemli değiĢkenlerin elektronik cihazlar aracılığı ile devamlı veya 

belli aralıklarla tekrarlanarak yapılan ölçme iĢlemlerine monitörizasyon denir. 
 

  

Fotoğraf 1.1: HastabaĢı monitörleri 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 4 

Anestezi ve cerrahi sırasında fizyolojik fonksiyonların hemen hepsi değiĢik 

derecelerde etkilenmekte ve değiĢkenlik göstermektedir. Bu durumda etkilenme ve 

değiĢkenliklerin ölçümü ile birlikte izlenmesi ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır. Aynı Ģekilde 

yoğun bakımda yatan, çok sayıda organ fonksiyonu bozulmuĢ hastalar için de bu ihtiyaç 

geçerlidir. 

 
Ölçüm ile izlem arasındaki fark Ģöyle açıklanabilir: Ölçüm‟de belirli bir değiĢkenin 

belli bir zamandaki değeri söz konusu iken izlem (monitöring), ölçümü yapılan değiĢkene ait 

verilerin grafik veya sayısal olarak sürekli görülmesini ifade eder. 

 

Monitörlerin özelliklerinden biri de ölçülen değerlerin belirlenen sınırlar dıĢına 

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. Bunlar 

hasta ve kullanıcı açısından güvenilir ve faydalı olmayı amaçlamalıdır. Ġdeal bir monitörde 

aranan özellikler Ģunlardır: 
 

 Bağlantı için hastada invaziv bir giriĢim gerektirmemelidir (noninvaziv 

olmalıdır). 

 Güvenilir olmalı, veriler kolay görülebilmeli ve yorumlanabilmelidir. 

 Hastanın psikolojik ve fizyolojik yapısında değiĢiklik yapmamalıdır. 

 Fazla teknik bilgi gerektirmemeli, kalibrasyonu ve kullanımı kolay olmalıdır. 

 Hasta ile ilgili veya hasta üzerinde yapılacak iĢlemleri zorlaĢtırmamalıdır. 

 TaĢınabilir, ucuz, bakımı kolay olmalıdır (fotoğraf 1.2). 

 

 

 

Fotoğraf 1.2: TaĢınabilir monitör 
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1.1.1. Monitörizasyon Tipleri 
 

Monitörizasyon iĢlemlerinin gerçekleĢtirilebilmesi için bazı kavramların ve tanımların 

bilinmesi gerekir. Bu nedenle öncelikle monitörizasyon tiplerini ve yöntemlerini 

öğrenmemiz gerekmektedir. 

 

Ġzlem ile ilgili özellikler dikkate alındığında rutin (genel) izleme, özel izleme ve 

ayrıntılı izleme Ģeklinde üç tip izleme yapılabilmektedir. 

 

 Rutin Ġzleme  

 

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: 
 

 Ġnspeksiyon: Çıplak gözle muayene iĢlemine denir. Cilt, tırnak yatağı, 

mukozalar, cerrahi alanın rengi, kanama miktarı, kas gevĢemesi, 

pozisyonun zararlı etkileri, hastanın istemli veya istemsiz hareketleri ve 

gözlere (pupil çapı, kojektiva rengi ve ödem yönünden) bakılarak 

incelenir. 

 Palpasyon: El ile dokunarak muayene iĢlemine denir. Isı değiĢiklikleri, 

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 iĢlemine denir. 

Ġçi boĢ organların muayenesinde kullanır. Bu yöntemle mesane ve mide 

distansiyonu ve pnömotoraks belirlenir. 

 Oskültasyon: Stetoskopla organların dinlenmesi iĢlemidir. Solunum 

sesleri, kalp sesleri ve kan basıncının izlenmesi sağlanır. 
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 Özel Ġzleme 
 

Belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli aralıklarla; sabah, öğle ve akĢam yemekleri 

öncesinde kan Ģekerinin ölçülmesi özel izleme olduğu gibi anestezi uygulaması süresince 

hipodermi açısından hastanın kontrol edilmesi özel izleme örnek verilebilir. 
 

 Ayrıntılı Ġzleme 
 

Genel durumu çok kritik hastalar veya kardiyopulmoner bypass gibi bütün organların 

fonksiyonunun etkilenebileceği giriĢimlerde tüm önemli organ fonksiyonlarının izlenmesine 

yönelik izlem Ģeklidir. 
 

1.1.2. Monitörizasyon Yöntemleri  
 

Monitörizasyon yöntemleri, izlenen sistem ve yöntemin tipine göre sınıflandırılabilir. 
 

 Noninvaziv yöntemler: Hastada giriĢim 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 iĢlemler yapılmaktadır. 
 

 Ġnvaziv yöntemler: Hastada belirli bir giriĢim gerektiren izlem yöntemlerine 

invaziv yöntem denir. Arteriyel ve santral venöz kateterler (Ģekil 1.1), idrar 

sondası, nazofarengial ısı propu gibi vücut içindeki çeĢitli lümen, boĢluk veya 

oluĢumlara özel kateterlerin yerleĢtirilmesi iĢlemleri invaziv yöntemlere örnek 

verilebilir.  

 

ġekil 1.1: Ġntraket 
 

1.1.3. Monitörizasyonu Belirleyen Özellikler 
 

Hastaların monitörizasyonunda ölçüm veya izlem yapacak kiĢinin bu konuda iyi 

yetiĢmiĢ olması gerekliliği ile birlikte monitörizasyon yöntemini ve derecesini belirleyen 

özellikler de vardır. Bunlar: 
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 Hastanın genel durumu, 

 Anestezi tekniği, 

 Ameliyat tipi ve tekniği, 

 Araç gereç ve personel olanakları, 

 Anestezistin beceri ve deneyimi, 

 Anestezistin hastaya uzaklığı ve hastanın pozisyonu, 

 Ġlave izlem yöntem ihtiyacı gibi. 

 

1.1.4. Monitörizasyonda Ġzlenen Parametreler 
 

Günümüz teknolojisinin geliĢimi sonucunda çok çeĢitli monitörler üretilerek hemen 

her fonksiyonun monitörizasyonu sağlanabilmektedir. Yukarıda hangi tip ve derecede 

monitörizasyon yapılması gerekliliğinden bahsedilmiĢtir.  

 

Monitörizasyonla aĢağıdaki sistemlerin izlem ve ölçümleri yapılabilmektedir. 

 

KARDĠOVASKÜLER SĠSTEM 

 Elektrokardiyografi 

 Arteriyel kan basıncı 

 Santral venöz basınç 

 Pulmoner arteryel ve kapiller wedge 

basınçlar 

 Kardiyak out-put ve hemodinamik 

değiĢkenler, 

 Oksijen sunumu ve tüketimi 

SOLUNUM SĠSTEMĠ 

 Tidal volüm, solunum hızı, 

 Dakika ventilasyon hacmi 

 Arteriyel kan gazları-pH 

 Oksijen transportu değiĢkenleri 

 End-tidal CO2, 

 Ekspiratuar oksijen, anestezik gazlar 

 Transkutanöz oksijen ve CO2 

RENAL FONKSĠYON 

 Ġdrar 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 

SANTRAL SĠNĠR SĠSTEM  
 Elektroansefalogram (EEG)  

 Ġntrakraniyal basınç 

NÖROMUSKÜLER FONKSĠYON  

TEMPERATÜR (Vücut Isısı)   

Tablo 1.1: Monitörizasyonda izlenen parametreler 
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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 baĢlık altında toplanmıĢtır. 

 

 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, 

dolaĢım ve ısısı sürekli olarak değerlendirilecektir. 

 

1.2. Monitör Göstergeleri 
 

GeliĢmiĢ ülkelerde bakım standartları, solunum sisteminde oksijen konsantrasyonu 

monitörizasyonunu, hastanın oksijenizasyonunu değerlendirecek metotları, ekspere edilen 

karbondioksitin ölçülmesini, solunum devresinin hastadan ayrıldığını gösteren bir metodu, 

elektrografiyi, arteriyel kan basıncını, nabız hızını, dolaĢım parametrelerini ve birçok vakada 

ısının ölçülmesini içerir. 

 

Bütün bu standartların nedeni hastanın güvenliğini sağlamaktır. monitörler, 

hastalardaki fizyolojik değiĢkenleri izlemek, sorunları tanımak, sorunların ciddiyet 

derecesini belirlemek ve tedaviye cevabın değerlendirilmesini yapmak amacıyla veri aracı 

olarak kullanılmaktadır. 

 

Monitörlerin Kullanım amacı dâhilinde ihtiyacı karĢılar nitelikte olması 

gerekmektedir. Hasta izleniminde en çok ihtiyaç duyulan izlem göstergeleri standart olarak 

monitörün özelliğine göre cihazlar üzerinde yer almaktadır. 

 

Klinik ortamlarda kullanılan monitörlerde yetiĢkin, pediatrik, ve neonatal hastalara 

yüksek kaliteli bakım sağlayacak veriler sunmak için standart olarak bulunan göstergeler 

Ģunlardır. 

 

 Elektrokardiyografi (EKG), 

 Arteriyel kan basıncı (NIBP), 

 Ġnvaziv arteriyel kan basıncı (IBP), 

 Solunum sayısı, 

 Oksijen satürasyonu, 

 Vücut ısısı, 

 Entidal karbondioksit (ETCO2 Solunum sonu). 
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1.2.1. 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. AĢağıda hastabaĢı monitörünün 

bir örneği verilmiĢtir (fotoğraf 1.4). Dikkatlice inceleyiniz! 
 

 

Fotoğraf 1.4: Ön panel düğmeleri ve parametreler 

Monitör üzerinde kullanılan gerekli düğmelerin aktif olarak kullanılanları aĢağıda 

tablo 1.2‟de verilmiĢtir.  
 

Güç 

Monitörü açıp kapamak için kullanılan 

düğmedir. Bu düğmeye basınız. 

Alarm Susturma Aktif bir alarmı bir dakika süreyle susturmak 

için bu düğmeye basınız. 

Kayıt Manüel bir kayıt baĢlatmak için bu düğmeye 

basınız. ġayet hiçbir kaydedici bu cihaza bağlı 

değil ya da iliĢkilendirilmiĢ değil ise kayıtlar bir 

olay olarak saklanır ve daha sonra 

görüntülenebilir, yazdırılabilir veya silinebilir. 

Alarm Limitleri Alarm limitleri tablosuna ulaĢmak için bu 

düğmeye basınız. 

NIBP BaĢla/Dur Manüel NIBP ölçümüne baĢlamak 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: Ön panel kumanda düğmeleri ve açıklamaları 
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 Görüntü Renkleri 

 

Monitör çalıĢır konuma getirildiğinde açılan ekran renkli olarak görülmektedir. 

Monitörde renklerin kullanımı bir parametreyi ve onun dalga Ģeklini hızlı bir Ģekilde 

tanımlamamızı sağlar. Bu renkler üretici firmaların tercihine göre değiĢmekte ise de 

genellikle aĢağıdaki standart renkler kullanılmaktadır. 

 

 

 

Fotoğraf 1.5: Monitör gösterge renkleri 

 

1.2.2. Elektrokardiyografi (EKG) 
 

EKG, kalp kasındaki elektriksel değiĢiklikleri değerlendirmek için vücut yüzeyindeki 

elektriksel voltajın ölçülüp kardiyak kontraksiyona (kasılmaya) iliĢkin 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 1.6). 

 

 

 

Fotoğraf 1.6: Elektrokardiyogram 

 

1.2.3. Arteriyel Kan Basıncı (TA –Tansiyon) 

 
Atardamardaki (arterlerdeki) kanın damar duvarına yapmıĢ olduğu basınca 

“tansiyon=kan basıncı” denir. Manüel olarak kan basıncını ölçmek ile ilgili faaliyet “Vital 

Bulgular” modülünde anlatılmıĢtır. Hatırlamak için bakınız. 

 

 

En çok izlenen parametre renkleri: 

 

 Kalp hızı (EKG):YeĢil 

 SpO2: Beyaz 

 Solunum: Mavi 

 ETCO2: Sarı 

 Arteriyal Basınç: Kırmızı 
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Kan basıncı ölçümü invaziv (direkt) ve noninvaziv (endirekt)olarak yapılabilmektedir. 

Ġndirekt ölçüm yöntemlerinde, 

 

 Oskültasyon  

 Palpasyon 

 Arteriyel tonometri 

 Pletismografi yöntemleri  

 Dopler propu  

 Osilometrik yöntem kullanılmaktadır. 

 

Ġnvaziv (direkt) ölçüm ise bir arter içine yerleĢtirilen kanül yardımı ile 

yapılabilmektedir. Her iki ölçüm yöntemi ile TA monitörizasyonu yapılabilmektedir. 

Monitör göstergesinde noninvaziv ölçüm “ NIBP”, invaziv ölçüm “IBP” olarak ifade 

edilmektedir. 

 

Fotoğraf 1.7: Tansiyon aleti 

 

1.2.4. Solunum 
 

Günümüzde kullanılan ventilatörlü anestezi cihazları üzerinde bulunan havayolu 

monitörü ve hastaya verilen gazların ölçümünü yapan gaz monitörleri tek bir monitörde 

birleĢtirilmiĢtir. 

 

Tüm göstergeler cihaz açılınca otomatik olarak kalibre olmaktadır. O2, N2O ve 

anestezik gaz konsantrasyonları tek bir hat ile ölçülebilmektedir. Monitörden havayolu 

basıncı, CO2, ekspirasyon akıĢı, anestezik ajan eğrileri izlenebilmektedir. 

 

Cihazdan aĢağıdaki parametreler gözlenebilmektedir. 

 

 Havayolu monitörizasyonu 

 

 Havayolu basıncı grafiği 

 AkıĢ grafiği 

 Ekspirasyon dakika volüm eğimi  

 Tidal volüm  

 Dakika volümü 

 Zirve, ortalama, plato ve PEEP basınçlarının göstergeleri  
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 Anestezi monitörizasyonu 

 

 Ġnspirasyon ve ekspirasyon CO2 konsantrasyonu  

 Ġnspirasyon ve ekspirasyon O2 konsantrasyonu  

 Ġnspirasyon ve ekspirasyon N2O konsantrasyonu  

 Ġnspirasyon ve ekspirasyon anestezik ajan konsantrasyonu 

 MAC (Minimum Alveolar Konsantrasyon) değeri 

 
Solunum sistemi monitörizasyonunda prekardiyal ve özefagial stetoskoplar da 

kullanılmaktadır. 

 

 Prekardiyal stetoskop: Göğüs ve substernal çentik üzerine yerleĢtirilen çan 

Ģeklinde ağır bir metaldir. Çift taraklı yapıĢkan bir diskin kullanılması ile 

hastanın cildine yapıĢtırılabilir ve bu disk akustik kapatma sağlar. ÇeĢitli 

boyutları mevcuttur fakat çocuk boyutu herkeste kullanılabilir (Ģekil 1.2). 

 

 

ġekil 1.2: Prekardiyal stetoskop 

 

Çan bir uzatma borusu ile anesteziste bağlanır. ġekillendirilmiĢ sesin tek taraflı 

dinlenmesine yarayan bir kulak parçası stetoskobun ve ameliyat ortamının eĢzamanlı 

monitörizasyonunu sağlar, kalp ve solunum sesleri dinlenirken operasyon sahası takip 

edilebilir. Komplikasyonları seyrektir. Lokal alerji yapabilir. 

 

 Özefagial stetoskop: Ucu balonla çevrilmiĢ yumuĢak plastik bir kateterdir 

(Ģekil 1.3). 

 



 

 13 

 
 

ġekil 1.3: Özefagial stetoskop (ısı propuyla birlikte) 

 

Özefagial stetoskop ile solunum ve kalp sesleri daha kaliteli olsa da aygıtın 

kullanılması entübe edilmiĢ hastalarda sınırlı olmasına rağmen endotrakeal entübasyondan 

sonra yerleĢtirildiğinde; 

 

 Solunum ve kalp seslerindeki değiĢiklikler, 

 Kardiyak ritim bozuklukları, 

 Hava yolu direncindeki artıĢ, 

 Akciğerlerin ventilasyonundaki yetersizlik erken saptanabilir. 

 

Özefagial stetoskoplara ısı propları, elektrokardiyografi derivasyonları ve arteriyel 

pacemaker elektrotları eklenmiĢtir. Ağız ve burun yolu ile yerleĢtirilmesi bazen mukoza 

iritasyonu ve kanama yapabilir. 

 

Solunumun doğrulanması, solunum seslerinin kalitesi (hıĢırtılı solunum gibi), kalp 

atımlarının ve kalp atım seslerinin düzenliliği prekardiyal stetoskop ve özefagial stetoskop 

ile takip edilebilir. Bununla beraber endotrakeal entübasyondan sonra iki taraflı akciğerlerin 

dinlenmesi için daha duyarlı iki kulakla dinlenen stetoskop kullanılmalıdır. 

 

1.2.5. Oksijen Satürasyonu 
 

Arteriyel kandaki oksijene doymuĢ hemoglobine oksijen satürasyonu denir. Pulse 

oksimetre ise periferik arteriyel kandaki oksijen satürasyonunu noninvaziv olarak ölçen 

cihaza denir. Pulse oksimetre tek baĢına kullanıldığı gibi hastabaĢı monitörlerinden de 

izlenebilmektedir. 

 

Fotoğraf 1.8: Pulse oksimetre cihazı 
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1.2.6. Vücut Isısı 
 

Anestezi uygulamalarında çeĢitli nedenlere bağlı olarak hastaların vücut ısılarında 

değiĢiklikler görülebilmektedir. Operasyon sırasında, ameliyathane uyanma odası ve yoğun 

bakımdaki hastaların ısıları kolaylıkla düĢebilir ve yükselebilir. Hipodermi veya maling 

hiperterminin fark edilmesi için vücut ısısının takip edilmesi gereklidir. 
 

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 1.9: Isı propu 
 

1.2.7. Sinir Stimülatörü 
 

Anestezi uygulamalarında kullanılan kas gevĢetici ilaçların etkinliğinin 

değerlendirilmesi amacıyla kullanılan cihazlara sinir stimülatörü denir. 
 

Periferik sinirin üst kısmına yerleĢtirilen bir çift elektroda elektrik akımı verilerek 

baskılanmıĢ kasın uyarılmıĢ yanıtı izlenir. 

 

Fotoğraf 1.10: Sinir stimülatörü 
 

1.3. Monitörü ÇalıĢır Konuma Getirme 
 

Hastayı monitörize etme iĢlemi yapacak olan sağlık çalıĢanının bu konuda eğitimli ve 

tecrübeli olması gerekmektedir. Monitör ve özellikleri hakkında teknik bilgi edinmiĢ 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 aĢağıdaki iĢlemler yapılmalıdır: 

 

 Monitör açık konuma getirilmeden önce monitörün bulunduğu yer kontrol 

edilerek hem monitörün hem de hastanın güvenliği sağlanmalıdır. 

Ameliyathanedeki anestezi monitörleri genellikle ya tavan bağlantısı yapılmıĢ 

olarak ya da anestezi cihazı sehpası üzerinde bulunur. Monitörler her zaman için 

hastaya yakın mesafede bulundurulmalıdır.  
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 Son teknolojik anestezi cihazlarında hastabaĢı monitörleri ile anestezi cihazı 

monitörleri kombinasyonları mevcuttur. ASA‟nın belirlediği standartlara uygun 

parametre izlemi için gerekli göstergeler tek cihaz üzerinde izlenmektedir. 

(fotoğraf 1.11) 

 

Fotoğraf 1.11: Kombinasyonlu anestezi cihazı monitörleri 

 

 Monitörün yeri ve güvenliği kontrol edildikten sonra izlenecek parametrelerin 

bağlantıları yapılmalıdır.  

 EKG kablosu, noninvaziv kan basıncı (NIBP), invaziv kan basıncı (IBP) 

kabloları, ısı propu bağlantıları, pulse oksimetre bağlantı kabloları monitör 

üzerinde bulunan bağlantı yerlerine monte edilmelidir. 

 Monitörün kablo bağlantıları tamamlandıktan sonra elektrik bağlantısı için 

elektrik güç bağlantı kablosu elektrik prizine takılmalıdır. Güç bağlantısı 

monitörün bulunduğu ortama göre ara uzatma kablosuyla da sağlanabilir.  

 Monitör, açma kapatma düğmesi veya tuĢu 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 göstergelerin yanıp 

yanmadığından emin olunmalıdır. 

 Ekranda gözlenecek parametreler için kumanda düğmesi ile menü çağrılır. 

Menü içinde izlenecek parametre opsiyonları görülür.  

 Ġstenen parametre opsiyonunu etkinleĢtirmek için kumanda düğmesi veya 

tuĢundan onaylanır. Menüden çıkmak için ana ekran sabit düğmesine basılır. 

(Fotoğraf 1.12) 

 
 

Fotoğraf 1.12: Monitör ekran paneli monitör ayarları 
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 Monitör ön panelinde bir açma kapama düğmesi ve kullanıcıya monitörün 

çeĢitli fonksiyonlarına ulaĢmayı sağlayan düğme veya tuĢlar vardır.  

 HastabaĢı 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 baĢlatılır.  

 Yapılan iĢlemler sonucu monitör çalıĢtırılamaz ise biyomedikal servisine haber 

verilerek bakımının yapılması sağlanır. 

 

1.4. Monitörü ÇalıĢtırırken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Monitör kabloları kontrol edilerek açık konuma getirilirken sağlık çalıĢanı kendisinin 

ve çevrenin güvenliğini sağlayarak iĢleme baĢlamalıdır ve aĢağıdakilere dikkat etmelidir. 
 

 Monitörü kullanacak kiĢi bilgili ve deneyimli olmalıdır. 

 Monitör hakkında teknik servisten bilgi alınmalıdır. 

 Monitör kullanım kılavuzu dikkatli Ģekilde okunarak monitörün özellikleri 

hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. 

 Monitör, kullanım kılavuzunun önerdiği Ģekilde kullanıma hazır hale 

getirilmelidir. 

 Kullanım öncesinde, monitörün hastanın bulunduğu ortamdaki konumu kontrol 

edilerek hasta ve monitörün güvenliği sağlanmalıdır. 

 Ġzlenecek parametrelerin kablo bağlantı yerlerine dikkat edilmelidir. 

 Uygun kablolar uygun bölmelere takılmalıdır. 

 Kabloların bağlantıları yapılırken kablolar zorlanmamalıdır. 

 Monitör kablosunun ve fiĢinin elektrik bağlantı yerinin güvenliği kontrol 

edilmelidir.  

 Monitör, açma tuĢu 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 FAALĠYETĠ 

 
 

Kablo bağlantılarını yaparak monitör programını çalıĢtırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Eldiven giyiniz.  KiĢisel koruyucu güvenlik önlemlerini 

almalısınız. 

 Monitör taĢınabilir ise ayakları sağlam 

bir sehpa üzerine koyabilirsiniz. 

 Elektrik bağlantılarını aralıklarla kontrol 

ettirmelisiniz. 

 Monitörün yerleĢim yerini kontrol 

ediniz.  

 Hasta ve çevre güvenliği tedbirlerini 

yerine getiriniz. 

 TA aleti kablosunun bağlantısını yapınız. 

 Kabloların doğru bağlandığından emin 

olmalısınız. 

 Sağlam ve deformitesiz kablo 

kullanmalısınız. 

 Bağlantının sağlamlığından emin 

olmalısınız. 

 Her kabloyu kendi yuvasına 

takmalısınız. 

 EKG kablolarının bağlantısını yapınız. 

 Pulse oksimetre kablosunun bağlantısını 

yapınız.  

 Ġnvaziv basınç kablosunun bağlantısını 

yapınız. 

 Isı propu kablosunun bağlantısını 

yapınız. 

 Sinir stimülatörü kablosunun bağlantısını 

yapınız.  

 Monitörün fiĢini prize takarak elektrik 

bağlantısını yapınız. 

 Elektrik bağlantısını yaparken kendinize 

zarar vermemelisiniz.  

 Kullanım kılavuzuna uymalısınız. 

 Bütün göstergeleri gözden geçiriniz. 

 Monitörün açma kapama düğmesini açık 

konuma getiriniz. 

 Monitör göstergelerinin yanıp 

yanmadığını kontrol ediniz. 

 Göstergeler yanmıyorsa düğmeyi tekrar 

kapatıp açınız.  

 Göstergelerin tam olarak açıldığından 

emin olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Program baĢlatma düğmesini açık 

konuma getiriniz. 

 Menüden takip edilecek parametreyi 

onaylamalısınız. 

 Monitör panellerinin yerini göz önünde 

bulundurarak monitör verileri ekranda 

gözlendiğinde tektek kontrol etmelisiniz. 

 Monitörü kendiniz tamir etmemelisiniz. 

 Monitör göstergeleri görünmüyor ise 

program sisteminin sıfırlanmasını 

sağlayınız. 

 Monitörü kullanıma hazır durumda 

bırakınız. 

 Arıza durumunda biyomedikal servisine 

haber veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi temel fizik muayene yöntemlerine dayanan izleme 

yöntemidir? 

A) Özel Ġzleme  

B) Rutin Ġzleme  

C) Ayrıntılı Ġzleme  

D) Monitör izleme 

E) EEG çekme 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi invaziv monitörizasyon yöntemlerindendir? 

A) Elektrokardiyografi (EKG)  

B) Vücut ısısı ölçümü 

C) Ensefelografi (EEG)  

D) Arteriyel ve santral venöz kateterizasyon  

E) Endirekt kan basıncı ölçümü  

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, solunum sistem monitörizasyonlarından biridir?  

A) Osmolar ve serbest sıvı klirensleri  

B) End-tidal CO2 

C) Ġntrakranial basınç ölçümü 

D) Sinir kas fonksiyonu 

E) Santral venöz basınç 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, monitörü açık hale getirirken yapılmaması gerekenlerdendir? 

A) Monitörün fiĢi 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. AĢağıdakilerden hangisi ventilatörlü anestezi cihazları üzerinde bulunan havayolu 

monitöründe gözlenen parametrelerden değildir. 

A) NIBP 

B) Ekspirasyon dakika volüm eğimi  

C) Tidal volüm  

D) Dakika volümü 

E) Zirve, ortalama, plato ve PEEP basınçlarının göstergeleri  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi, monitörün ön panelinde bulunmaz? 

A) Ekran 

B) Alarm ıĢıkları 

C) Sabit düğmeler 

D) Güç düğmesi 

E) Güç bağlantısı 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi, monitördekiarteriyel basıncının standart rengidir? 

A) Kırmızı  

B) YeĢil 

C) Mavi 

D) Sarı 

E) Beyaz 

 

8. AĢağıdakilerden hangisir indirekt kan basıncı ölçüm yöntemlerinden değildir? 

A) Oskültasyon  

B) Palpasyon 

C) Arteriyel tonometri 

D) Pletismografi yöntemleri  

E) Prekardiyal stetoskop 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi, ucu balonla çevrili yumuĢak kateter olup entübasyondan 

sonra kullanılabilen, solunum ve kalp seslerini dinlemeye yarayan aygıttır? 

A) Özefagial stetoskop 

B) Prekardiyal stetoskop 

C) Doppler propu 

D) Pletismografi 

E) Pulse Oksimetre 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Hastayı bilgilendirerek EKG elektrotlarını hasta vücuduna en kısa sürede uygun 

bölgeye, doğru Ģekilde yerleĢtirerek monitör bağlantısını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kardiyovasküler sistem izlemlerinde kullanılan teĢhis ve takip yöntemlerini 

araĢtırarak sınıfta paylaĢınız. 

 EKG izleminin önemini araĢtırınız. 

 

2. EKG MONĠTÖRĠZASYONU 
 

Kalpteki elektrik faaliyeti ile meydana gelen değiĢiklikler kalp çevresindeki dokuların 

ve kanın yardımı ile bütün vücuda yayılır. EKG cihazı kalpten çıkan (+) ve (-) elektriksel 

uyarıları vücut üzerine yapıĢtırılan elektrot denilen iletici uçlar aracılığı ile kaydeder. 

Normalde deri yüzeyinde oluĢan elektriksel uyarılar çok düĢük voltajlıdır. Bu uyarılar EKG 

cihazı tarafından yükseltilir. Kalbin pompa yeteneği hakkında bilgi vermez. 
 

Kalpteki elektrik faaliyeti sonucu oluĢan olaylar her bölgede farklı izlenmektedir. Her 

bir değiĢik bölge için çizdirilen elektrokardiyogram eğrisine derivasyon denir. Normal 

EKG‟de 12 (on iki) ayrı derivasyon kaydı yapılır (fotoğraf 2.5). Potansiyel farkların 

kaydedilmesi vücut yüzeyine yerleĢtirilen elektrot (iletici uç) denilen gereçlerle yapılır. 

Hastanın göğsüne, kollarına veya bacaklarına yerleĢtirilen elektrotlar yardımı ile kalp kası 

hücrelerinde oluĢan elektriksel sinyal hacmi ölçülür. 
 

Ayrıca EKG‟yi aynı anda hem kâğıda kaydetmek hem de bir ekranda görüntülemek 

mümkündür. AĢağıdaki EKG kaydını inceleyiniz. 

 

Fotoğraf 2.1: 12 Derivasyonlu EKG 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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EKG hekimlere yardımcı olan modern bir tetkik yöntemidir. Bununla birlikte kalpteki 

rahatsızlıkları tam bir doğrulukta göstermeyebilir. Çünkü EKG kayıtlarının normal sınırları 

geniĢtir. Hasta olan bir kalbin EKG‟si normal, normal olan bir kalbin EKG‟si hasta gibi 

görünebilir. Kalp hastalıklarının teĢhisinde klinik bulgu ve diğer tetkik yöntemleri ile birlikte 

değerlendirilmelidir. 

 

2.1. EKG Cihazı ve Elektrokardiyoskop  
 

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. 

 

Normal elektrokardiyogram, kalbin ileti sisteminin durumunu, kalp hızını ve ritmini, 

kardiyak lezyon alanını ve kapsamını gösterir. Kalbin sistol gücünü ve etkinliğini göstermez. 

Bu nedenle kan basıncı ölçülemediği durumlarda bile EKG elde edilebilir. 

 

EKG cihazı uzun yıllar tek bir derivasyonu tek bir Ģerit halinde kaydederken 

günümüzde programlı cihazlarda kâğıt hızı, ritim ve komplekslerin boyları gibi özellikler 

otomatik olarak ayarlanmaktadır. Her bir değiĢik bölge için çizdirilen elektrokardiyogram 

eğrisine derivasyon denir. 3 (üç) veya 12 (on iki) derivasyon aynı anda kaydedilebilip aynı 

anda küçük bir ekrandan da izlenebilmektedir. 

 
EKG kâğıtları cihaza göre dar veya uzun Ģerit ya da sayfa kâğıt Ģeklindedir. 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 düĢey çizgiler vardır. Yatay çizgiler zamanı gösterir. DüĢey 

çizgiler voltajı gösterir. Ġki çizgi arası 0.04 saniyedir. 

 

Elektrokardiyoskop (ossiloskop), kalbin kontraksiyonları (kasılma) ile oluĢan farklı 

elektrik potansiyellerini bir katot ıĢın tüpü üzerinde gösteren elektrokardiyografik izleme 

aletidir. Günümüzde yazılı kayıt yapan kombinasyonları vardır. 
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Fotoğraf 2.3: Elektrokardiyoskop, ossiloskop kombinasyonlu cihaz 

 

Elektrokardiyoskop, kısaca EKG monitörü her kalp sistolünde sesli bir iĢaret ve 

parlayan bir ıĢık oluĢturur. Böylece kalp hızı (nabız) ve ritminin sürekli ve basit olarak 

izlenmesi sağlanırken diğer iĢlerin yapılmasına imkân verir. 

 

 EKG Elektrodu (EKG paleti-iletken uç): GümüĢ klorürden yapılmıĢ iletken 

kısım ve iletken jelin bulunduğu bölge EKG çekiminde esas rolü oynar. EKG 

kablosunun bağlantı yeri gümüĢ klorür üzerindedir. GümüĢ klorürün alt 

kısmında ise sünger mevcuttur ve iletkenlik ile hastanın konforuna yardımcı 

olur (Ģekil 2.2). Çoğunlukla anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan 5 

(beĢ) ve üç (3) derivasyonlu EKG monitörlerinde kullanılırlar (fotoğraf 2.3). 

 

ġekil 2.1: EKG elektrodu 

 

12 Derivasyonlu EKG aletlerinin elektrotları puvarlıdır ve bağlantı kabloları metal 

kısmın yanında yer alır (fotoğraf 2.4). 

 

   
 

Fotoğraf 2.4: EKG Elektrotları ve EKG kablosu 
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Fotoğraf 2.5: 12 Derivasyonlu EKG elektrodu ve kablosu 
 

2.2. EKG Monitörizasyonunun Faydaları ve Riskleri 
 

EKG cihazının kliniklerde ve anestezideki kullanım amacı hastanın miyokardından 

yayılan elektriksel potansiyelin kaydını yaparak teĢhis ve tedaviye yardımcı olmaktır. EKG 

kalp sistolünün gücünü ve etkinliğini yansıtmaz. 

 

Anestezi uygulanacak her hastada EKG monitörizasyonunun yapılması zorunludur. 

EKG monitörizasyonunun faydaları: 

 

 Nabız sayısı kontrolünde ve izleminde farklı yöntemlere gerek bırakmaz. 

 Aritmilerin hemen fark edilmesinde ve tanı konulmasında devamlı bir EKG 

görüntüsü sağlar. 

 Ġleti bozukluklarından olan AV bloklar, prematüre atriyum kontraksiyonları 

(PAK), prematüre ventriküler kontraksiyonlar (PVK) fark edilir. 

 Miyokart iskemisi fark edilir. 

 Ventrikül ve atriyum hipertrofisi fark edilir. 

 Pace maker (kalp pili) fonksiyonu izlenebilir. 

 Ġlaçların toksik etkileri izlenebilir. 

 Elektrolit düzeyindeki bozukluklar (potasyum, kalsiyum gibi) fark edilir. 

 Hipoksi ve hiperkapni etkilerini izleme imkânı sağlar. 

 Perikardit, hipodermi, pulmoner emboli gibi durumlarda EKG takibi ile 

hastalıkların seyri takip edilir. 

 Kardiyak arrestlerde birkaç saniyede tanı konulmasında ve ventriküler asistolü 

ile ventriküler fibrilasyon arasında ayırıcı tanı sağlar. 

 Sesli uyarı ve gözle izleme imkânı verir. 

 

EKG’den kaynaklanan riskler: Eğer topraklama iyi yapılmamıĢsa elektrotlar kısa 

devre oluĢturarak elektrik çarpması veya yanıklara neden olabilir. Günümüzde kullanılan 

yeni EKG aletlerinde güvenlik önlemleri alındığından böyle bir risk yoktur.  

 

2.3. EKG Derivasyonları 
 

Üç tip EKG derivasyonu vardır. Bunlar: 
 

 Standart derivasyonlar (bipolar olanlar): Standart olarak 3 (üç) derivasyonlu 

EKG‟ler kullanılmaktadır.  
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Elektrot yerleĢimi Ģöyledir: 

 

 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 yerleĢtirilir. 

 

Standart ekstremite derivasyonları (D), DI (LA-RA), DII (LL-RA) ve DIII (LL-LA) 

olarak bilinir (Ģekil 2.4). Anestezide en çok tercih edilen derivasyonlardır. Hastanenin diğer 

kliniklerinde prekardiyal derivasyonlar tercih edilir. 

 

 

ġekil 2.2: Üç derivasyon EKG kablosu yerleĢimi 

 

 Unipolar (Agumente) ekstremite derivasyonları: Ekstremite elektrotları, 

merkezi bir elektrotta birleĢtirilerek ekstremiteler arasındaki potansiyel fark 

kaydedilir. Anestezide tercih edilen derivasyonlardan biridir. 5 derivasyonlu 

EKG monitörizasyonu, elde edilen bilgilerin güvenilirliğini artıracağı 

düĢünülmektedir. 

 

Elektrot yerleĢimi Ģöyledir: 

 

 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 yerleĢtirilir (Ģekil 2.5). 
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ġekil 2.3: Standart ve unipolar derivasyon 

göstergeleri 

 

 Prekardiyal Derivasyonlar: Poliklinik ve hastanelerin kliniklerinde en çok 

tercih edilen derivasyondur (fotoğraf 2.6). 

 

Derivasyonlara göre elektrodun yerleĢimi Ģöyledir: 

 

 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 (Ģekil 2.6). 

 

 

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 

yapmıĢ olduğu standartlara göre EKG kablosu (lid teli) renkleri ve derivasyonlar 

kodlanmıĢtır. Tablo 3.1‟i inceleyiniz. 

 

AHA standardı renk kodları IEC standardı renk kodları 

Etiket Renk Etiket Renk 
RA Beyaz R Kırmızı 

LA Siyah L Sarı 

LL Kırmızı F YeĢil 

RL YeĢil N Siyah 

V Kahverengi 0,1°C(sıfır noktası) Beyaz 
 

Tablo 2.1: Renk ve derivasyon standartları 

 

2.4. EKG Elektrotlarının YerleĢtirilme Tekniği 
 

Ameliyat sırasında kullanılan derivasyon tercihi EKG‟nin tanısal duyarlılığını artırır. 

Derivasyon II (DII) ritim bozuklukları teĢhisinde faydalı olurken V5 derivasyonu ise 

miyokart iskemisinin ortaya çıkarılmasında faydalıdır. Bu nedenle monitörde DII ve V5 

derivasyonları izlenmelidir. 

 

V5 derivasyonu anestezide en az beĢ kablosu olan elektrokardiyograf kullanılması ile 

mümkündür. Fakat üç ekstremite derivasyon kablosunun yerleĢtirilmesi ile de izlenebilir. 
 

Anestezi uygulamalarında genellikle kullanılan beĢ veya üç derivasyonlu kablolardır. 

Bu kabloların yerleĢtirme yerleri operasyon sahasını ve doğru EKG göstergesini 

etkilemeyecek Ģekilde olmalıdır. Kabloların yönü değiĢtirilmeden standart yerlerin aĢağı 

veya yukarı kısımlarına elektrotlar yerleĢtirilerek kabloları bağlanabilir.  

 

Örneğin, cerrahi sahanın ve EKG kablo bağlantı yerlerinin birbirine yakın olduğu 

tiroit ameliyatlarında elektrotlar sık dokunulmadan doğacak paraziter görüntünün önlenmesi 

amacıyla hastada, cerrahi sahadan uzak göğüs kısmına yerleĢtirilir. Hastanın ön göğüs 

bölgesindeki bir ameliyatta hastanın sırt bölgesine elektrotlar yönler aynı kalmak koĢuluyla 

simetrik olarak yerleĢtirilir (fotoğraf 3.6). Batın bölgesinde yapılacak ameliyatta elektrotlar 

üst göğüs kısmına doğru yerleĢtirilir.  
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Fotoğraf 2.7: EKG kablo bağlantıları  

 

EKG elektrotlarını yerleĢtirme iĢlemi yapılmadan EKG cihazının kabloları ve 

iletkenliği kontrol edilmelidir. Hasta yapılacak iĢlem hakkında bilgilendirilir. Yapılacak 

ameliyata göre elektrot yerleri belirlenir. Derideki elektriksel akımın parazitliğini önlemeyip 

sinyal kalitesini artırmak için cildin temizlenip hazırlanması gerekir. Erkek hastalarda cilt 

hazırlığı ve temizliği için yapılması gereken iĢlemler Ģunlardır: 

 

 Elektrot yapıĢtırılacak bölgedeki kıllar, yeterli yapıĢmayı sağlamak ve 

elektrotlar çıkartılırken oluĢacak rahatsızlığı önlemek için tıraĢ edilir. 

 Islak ve yağlı ciltler elektrot yapıĢtırılmadan önce temizlenir ve kurulanır. 

 Elektrot yapıĢacak bölgedeki cilt yüzeyi alkollü bir gaz bezi ile hafifçe silinerek 

ciltteki elektriksel akım ve sinyal kalitesi artırılır. 

 

Cilt temizliği yapılıp EKG elektrotları belirlenen yerlere yapıĢtırılır. Gerekirse 

elektrotların altına bir miktar iletkenliği artıran jel sürülebilir. Elektrotlar yerleĢtirildikten 

sonra cerrahi solüsyonlarla ıslanma riskine karĢı üzerleri sıvı geçirmeyen plaster veya baĢka 

bir örtü ile örtülür. 

 

Elektrotlar yerleĢtirilip kablolar uygun Ģekilde bağlandıktan sonra EKG cihazında 

derivasyonlar ayarlanarak görüntü kontrolü yapılır. 

 

2.5. EKG Monitörizasyonunun Artifakt Nedenleri 
 

Cihazın kendi evrelerinde meydana gelen bozukluktan dolayı ortaya çıkan aritmiyi 

taklit eden parazitsel görüntüye artifakt denir. Artifaktlar yanlıĢ tanı konulmasına neden 

olabilir. Artifakt oluĢturabilecek nedenler Ģunlardır: 

 

 Elektrotların yanlıĢ ve gevĢek yerleĢtirilmesi, 



 

 29 

 Elektrotların uygun yapıĢtırılmaması (vücut kılları, cildin yetersiz ve yanlıĢ 

hazırlanması), 

 Hastanın hareket etmesi (titreme, hıçkırık vs.), 

 Ameliyathanedeki elektrikli aletler (elektrokoter, cerrahi matkap gibi), 

 Hastaya baĢka Ģahısların teması, 

 EKG cihazının bozuk olması. 

 

Monitör modundaki EKG cihazında artifaktlar filtre edilir. Fakat ST segmenti ve T 

dalgasında yapay alçalma ve yükselmeler görülebilir. 

 

2.6. EKG Elektrotlarını Vücuda YerleĢtirirken Dikkat Edilecek 

Noktalar 
 

EKG elektrotları ve bağlantı kabloları hastaya yerleĢtirilip cihazda doğru ve net 

görüntü elde edebilmek için monitörizasyon iĢleminde genel olarak dikkat edilecek noktalar 

vardır. Monitörizasyon iĢleminde Ģu sorulara yanıt aranarak iĢe baĢlanılmalıdır. Bunlar: 

 

 Monitörün elektrik bağlantısı yapılmıĢ mı? 

 Kablolarda bir deformasyon var mı? 

 Kablolarda bir eksiklik var mı? 

 Monitör göstergeleri tam olarak var mı? 

 

Yukarıdaki kontroller yapıldıktan sonra EKG elektrotlarının hastaya yapıĢtırılması için 

gerekli iĢlemler yapılır. 

 

ĠĢlemler yapılırken; 

 

 Hasta mutlaka bilgilendirilmelidir. 

 Elektrot yapıĢacak bölge doğru ve net görüntü veren yerler olmalıdır. 

 Elektrot yönlerinin doğru olmasına dikkat edilmelidir. 

 Elektrot yapıĢtırılacak bölge uygun Ģekilde temizlenmelidir. 

 Tek kullanımlık RKG elektrotları tercih edilmelidir. 

 Deforme olmuĢ malzemeler kullanılmamalıdır. 

 Elektrot bağlantıları iyi yapılmalıdır. 

 Monitör ekranından görüntü parametreleri kontrol edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 
EKG elektrotlarını hasta vücuduna yerleĢtirerek monitör bağlantısını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Eldiven giyiniz. 

 EKG cihazının kablosundaki derivasyon 

kablosunu kontrol etmelisiniz. 

 Deforme kablo kullanmamalısınız. 

 YapıĢkan bölgedeki jel miktarı yeterli 

olmalıdır. 

 EKG elektrotlarını sayarak derivasyon 

sayısı kadar (5 veya 3 adet olabilir) 

alınız. 

 Bağlantı iletkenlerinin kontrolünü 

yapınız. 

 Elektrotların yapıĢkan bölgelerinin 

sağlam olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Hastayı bilgilendiriniz. 

 Hastanın stresini azaltmak ve doğru 

sonuca yardımcı için bilgilendirmeye 

doğru yapmalısınız.. 

 Cerrahi operasyona göre elektrotların 

yerleĢtirileceği bölgeyi tespit ediniz. 

 Elektrotların yapıĢtırılacağı yönü 

değiĢtirmeden (derivasyonların algılama 

yönünü) en doğru görüntü verebilecek 

yere yapıĢtımalısınız. 

 Bölgenin temizliğine karar veriniz. 
 Elektrot yapıĢtırılacak bölgenin 

özelliklerini inceleyebilirsiniz. 

 Gerekirse seçilen bölgeyi temizleyiniz. 

 Kıllı bölgeleri tıraĢlatabilirsiniz. 

 Uygun temizleme yöntemi seçmelisiniz. 

 Temizledikten sonra mutlaka 

kurulamalısınız. 

 Elektrotların yapıĢkanlarını açarak 

uygun bölgelere yerleĢtiriniz. 

 Düzgün yapıĢtırmaya özen gösteriniz. 

 Açılmaması için üzerine flaster 

yapıĢtırabilirsiniz. 

 

 EKG bağlantı kablolarının bağlantılarını 

uygun bölgedeki elektrotlarla yapınız. 

 Kablo ucundaki renkleri göz önünde 

bulundurarak derivasyon yerlerini 

bulabilirsiniz. 

 Monitörden EKG dalgalarının görülüp 

görülmediğini kontrol ediniz. 

 Görüntünün doğruluğundan emin 

olmalısınız.. 

 Ayarlı değil ise derivasyon ( 1 veya 2) 

(EKG) ayarlarını giriniz. 

 Gerektiğinde EKG kullanım katoloğuna 

bakabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. EKG cihazı ile kalpten çıkan …………… , …………… elektriksel uyarıları vücut 

yüzeyine yapıĢtırılan elektrot denilen iletici uçlar ile kaydeder.  

2. Vücudun farklı bölgelerinden izlenen elektrokardiyogram eğrisine ……………… 

denir. 

3. ……………….., ventrikülün kasılmasını gösteren dalgadır. 

4. EKG kağıtları üzerindeki düĢey çizgiler ………………. gösterir. 

5. EKG cihazının kendi evrelerinde oluĢan bozukluktan dolayı ortaya çıkan parazitsel 

görüntüye ………………….. denir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Tansiyon aletinin manĢonunu en kısa sürede, uygun bölgeye doğru ve dikkatli Ģekilde 

yerleĢtirerek monitör bağlantısını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ġnvaziv arteriyel kan basıncı monitörizasyonunu araĢtırarak sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Venöz basınç monitörizasyonunu araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. ARTERĠYEL KAN BASINCI (AKB-TA) 
 

Sol ventrikülün kasılması ile kanın damarlarda yaptığı basınca, arteriyel kan basıncı 

denildiğini hatırlayınız. Daha geniĢ bilgi için “DolaĢım Sistemi ve Vital Bulgular” 

modüllerine bakınız. 

 

DolaĢım sisteminin kontrolü ve muayenesinde rutin olarak faydalanılan yöntemlerden 

birisi nabız, diğeri ise kan basıncının ölçülmesidir. 

 

Kan basıncını; 

 

 Kalbin atım gücü, 

 Damarların esnekliği, 

 DolaĢımdaki kan miktarı ve viskositesi belirler. 

 

Anestezinin kardiyovasküler sistem üzerine etkilerinin incelenmesi kan basıncının 

izlenmesi ile belirlenmektedir. Anestezi süresince kan basıncı izlemi, hastanın takip ve 

tedavisinde vazgeçilmez bir iĢlemdir. Hastanın tedavisi ile ilgili kararlar kan basıncı 

verilerine de dayandırılacağı için kan basıncı ölçüm yöntemlerinin bilinmesi önemlidir. 

 

Kan basıncı endirekt (noninvaziv) ve direkt (invaziv) olarak ölçülebilmektedir. 

Ġnvaziv kan basıncı ölçümlerinde; 

 

 Arteriyel kan basıncı,  

 Santral venöz basıncı, 

 Pulmoner arter basıncı (swan-gaz) ölçümleri kullanılarak dolaĢım sistemi 

değerlendirmeleri yapılabilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1. Ġnvaziv Kan Basıncı Monitörizasyonu 
 

Kan basıncının adım adım izlenmesini sağlamak amacıyla artere bir kateter 

yerleĢtirilerek değer ve grafiğinin ekrandan izlenmesine,  invaziv kan basıncı ölçümü denir. 

Ġnvaziv arteryel kan basıncı ölçümü anestezi derinliği ve cerrahi uyarıdan kaynaklanan 

değiĢiklikleri anında yansıtan bir araçtır. Özellikle kan basıncında hızlı ve ani değiĢikliklerin 

ölçümünün önemli olduğu, periferik nabzın alınamadığı gibi durumlarda kullanılması 

gerekir. Ġnvaziv kan basıncı ölçümü için kateterizasyon iĢlemini anestezi uzmanı yapar. 

 
Ġnvaziv olarak arter basıncını ölçmek için arter içine bir kateter yerleĢtirilir. Katetere 

bağlı içi sıvı dolu bir uzatma aracılığıyla transducere iletilen dalgalanma, monitörde digital 

olarak arter basıncı ve bir trase olarak izlenir. Ölçümün doğru yapılabilmesi için arter 

hattında hava bulunmamalı ve sıfırlama iĢlemi uygun yapılmalıdır. 

 

3.1.1. Endikasyonları 
 

 Büyük sıvı veya kan kayıplarının beklendiği majör cerrahi giriĢimler,   

 Kardiyopulmoner bypass gerektiren cerrahi giriĢimler,  

 Aorta cerrahisi, aortun klemplenmesini gerektiren aorta cerrahisi uygulanacak 

hastalar,   

 Sık arteryel kan gazları analizi gereken pulmoner hastalığı olanlar,   

 Yeni miyokard infarktüsü geçirenler,   

 Anstabil anjinası veya ciddi koroner arter hastalığı olanlar,   

 Sol ventrikül fonksiyonu ciddi derecede bozulmuĢ (KKY) veya ciddi valvüler 

kalp hastalığı bulunanlar,   

 Hipovolemik, kardiyojenik veya septik Ģoktaki ya da multipl organ 

yetersizliğindeki hastalar,   

 Ġstemli hipotansiyon veya hipotermi planlanan cerrahi giriĢimler,   

 Masif travma durumları,   

 Sağ kalp yetersizliği bulunan hastalar,   

 Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalar,   

 Pulmoner hipertansiyon veya pulmoner embolisi olan hastalar,   

 Ġnotrop veya "intra-aortik balon kontrpulsasyonu" kullanımı gerekli olan 

hastalar,  

 Sık kan örneği alınması gereken elektrolit veya metabolik bozuklukları olanlar,  

 Arteryel basıncın noninvaziv olarak ölçülmesinin mümkün olamadığı durumlar 

(morbid obezite gibi).  

 

3.1.2. Ġnvaziv Kan Basıncı Ölçümünde Kullanılan Bölge ve Arterler 
 

Anestezi uygulamaları için invaziv kan basıncı ölçümü amacı ile en çok radial arter 

tercih edilir. Bunların dıĢında yapılacak cerrahi iĢlemin ve hastanın özelliğine göre diğer 

bölge ve arterlerde tercih edilebilir. Ġnvaziv kan basıncında tercih edilen arter ve bölgeler 

aĢağıda verilmiĢtir. 
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 Radyal ve ulnar arterler: Radyal arter en sık kullanılır. Kanülasyondan önce 

Allen testi (eli besleyen iki arterden birinin tıkalı olup olmadığını anlamak için 

uygulanan bir fizik muayenedir. El bileğinde radial ve ulnar arterlere bası 

uygulanır, hastadan elini yumruk yapması ve birkaç kere açıp kapatması istenir, 

son pozisyonda el serbest bıraktırılır. Radial arter üzerindeki bası kaldırılır, eğer 

avuç içi ve parmaklarda dolaĢım tekrar baĢlamıĢsa radial arter sağlam demektir. 

Aynı iĢlemler ulnar arteri değerlendirmek için de yapılır) yapılmalıdır. Aktif 

kullanılmayan elin seçimi önemlidir. 

 Brakiyal ve aksiller arterler: Aksiller arter, deltoid ve pektoral kasların 

bileĢkesinde seldinger tekniğiyle( kanül içinden klavuz tel geçirilerek yapılan 

teknik- özel kateteri vardır) kanül yerleĢtirilir. Yoğun bakım olgularının uzun 

süreli kateterizasyonu ve periferik damar hastalığı olanlar için ve  ayrıca yıkama 

sırasında serebral emboli riskini azaltmak amacıyla sol aksiler arter önerilir. 

Aksiller arterin kullanılması sinir travmasına yol açabilir. Sol aksiller arterde 

flaĢ yapılırken hava veya tombus, serebral dolaĢıma geçebilir. 

 Femoral arter: Ġskemi oranı yüksek ve giriĢimler sonrasında pseudoanevrizma 

riski fazla olduğundan çok tercih edilmemektedir. 

 Dorsalis pedis arteri: Allen testi gerekir. SAB 10-20mmHg yüksek, DAB ise 

15-20mmHg daha düĢüktür. 
 

 

ġekil 3.1: Ġnvaziv kan basıncında kullanılan bölgeler ve monitör traseleri 

 

3.1.3. Ġnvaziv Kan Basıncı Ölçümü Ġçin Kullanılan Malzemeler ve Tekniği 
 

Ġnvaziv kan basıncı ölçümü için yapılacak kanülasyonda çeĢitli yöntemler 

kullanılmaktadır. Bunlar; direkt kanülasyon, transfiksasyon, seldinger tekniği, doppler 

yardımlı teknik ve cerrahi cut-down yöntemidir. 
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Anestezi teknisyeni, invaziv kan basıncı ölçümü için yapılacak kanülasyonun 

özelliğine göre malzemeleri hazırlar. Burada sadece direkt kanülasyon yöntemi 

anlatılacaktır.  

 

 Kullanılan malzemeler ve hazırlığı: Ġnvaziv kan basıncı ölçümü için 

kullanılacak malzemelerin eksiksiz ve tam olması gereklidir. Malzemeler 

Ģunlardır; 

 ĠV kateter (radiyal 20 G veya brakeal 18G), 

 Bağlantı sistemleri; basınç seti, bağlantı kablosu, üç yollu musluk, 

transdüser (fiziksel ortamdaki ısı, ıĢık, basınç, ses gibi değiĢiklikleri 

algılayan cihazlara sensör algıladığı bilgiyi elektrik enerjisine dönüĢtüren 

cihazlara ise transdüser denir), 

 Yıkama sistemleri [100cc‟lik SF, antikuagulan ilaç (heparin 500 Ü/ml ), 

enjektör], 

 Antiseptik solüsyon, flaster, steril spanç, pozisyona yardımcı rulo aparat, 

kalem,  

 Analiz ve ekran sistemleri. 

 

 Yıkama sıvısı hazırlama: Yıkama sıvısı için genellikle 100cc‟lik SF 

kullanılmaktadır. Bu sıvının içine 1 dizyem heparin (500Ü) konularak cc‟de 

0.5Ü heparinli solüsyon oluĢturulur. Basınç seti hazırlanan solüsyona takılarak 

setteki hava boĢaltılır. Setin klempi kapatılıp serum askısına takılarak kullanıma 

hazır Ģekilde bırakılır. 

 

 Uygulama tekniği: Anestezi teknisyeni malzemeleri eksiksiz hazırladıktan 

sonra anestezi uzmanına uygulamada yardımcı olur. Uygulama yeri genellikle 

cerrahi giriĢimin özelliğine göre değiĢmekle birlikte radial arterden yapılır. 

Tercih edilen kol mümkün olduğunca az kullanılan taraf olmalıdır. 

 

Uygulamayı yapacak anestezi uzmanı steril eldiven giydikten sonra anestezi 

teknisyeni steril spanç paketini açarak uzmana verir. Kateter uygulanacak bölge antiseptikli 

steril spançla orta hattan dıĢarı doğru silinir. Hastanın yaĢına ve kilosuna göre tercih edilen 

kateterle (intraket) 45
0
lik açı ile radial artere girilir. Ġntrakete kan geldiği görüldüğünde 

kateterin içindeki iğne 1-2 mm geriye çekilerek kateter 30
0
 açı ile yavaĢça itilir. Bu iĢlem 

yapılırken bir taraftan iğne geriye çekilip diğer taraftan kateter itilir. Kateterin yerleĢimi 

sağlandıktan sonra kateter içindeki iğne ( gayd) çıkartılıp üçyollu musluk kapalı Ģekilde 

katetere bağlanırken parmakla kateterin uç kısmındaki damara basınç yapılarak kanama 

önlenir. 

 



 

 36 

 

ġekil 3.2: Arter kateterizasyonu tekniği 

 

Kateter yerleĢimi sağlandıktan sonra hazırlanan yıkama sıvısına bağlı basınç seti ile 

basınç setine bağlı üç yollu musluk arasındaki bağlantı hortumu (basıç seti; uzun hortum, üç 

yollu musluk ve ara bağlantı hortumundan oluĢur intrakete ayrıca bir üç yollu musluk daha 

takılır.) üç yollu musluğun bir ucuna takılır. Basınç hattının sıvı akıcılığını sağlayan kısmı 

kapalı tutulur. Monitörün kalibrasyonu yapıldıktan sonra ekrandaki trase ve değer gözlenir. 

Anestezi fiĢine kaydedilir. Monitördeki trasesinde bozulma görüldüğünde yıkama iĢlemi 

yapılır. Monitör basınç değerleri daha önceden hastanın özelliklerine göre ortalama sistolik 

200mm/hg diyastolik 50mm/hg olarak ayarlanır. 
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ġekil 3.3:Basınç kateteri ve transdüser 

 

Damara girildiğinde gelen kanın basıncı ve rengi girilen damarın arter veya ven 

olduğunu belirler. Açık kırmızı ve basınçlı gelen kan kateterin arterde olduğunu; koyu ve 

akıcı gelen kan ise vene girildiğini gösterir. 

 

Kateter ve üç yollu musluk yerleĢimi sağlandıktan sonra üzerine ince steril spanç 

konulurak flasterle tespit edilir. Uygulamanın tarihi, saati ve arter olduğu flasterin üzerine 

yazılır. 

 

3.1.4. Ġnvaziv Kan Basıncı Ölçümü Ġçin Monitörü Hazırlama 
 

Monitör ve hasta arasında bütün bağlantılar kurulduktan sonra sınfırlama iĢlemi 

(kalibrasyon ) yapılır. Transdüser üzerindeki hava valvi havaya ( dıĢ ortama) açılır. 

Monitördeki arterial değerlerin tamamı sıfırlanmĢ olmalıdır. Hava valvi hastaya açıldığında 

hastanın basınç değerleri monitörden gözlenir. 

 

Yıkama iĢlemi yapıldıktan sonra sinyal frekansları artar. Monitör ekranında gözlenen 

traseler ile gözlenen değer, sinyal frekanslarının arttığı ve azaldığı zaman gözlenen traselerle 

değerler farklıdır (Ģekil 3.4). 

 

 
ġekil:3.4 :IBP monitör göstergeleri 
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 Yıkama iĢlemi 

 

Yıkama iĢlemi, steril 5 veya 10cc‟lik bir enjektörle yapılır. Üç yollu musluğun ayar 

kısmı kullanılarak arter kısmı kapatılarıp musluğun boĢta olan kısmına enjektör takılır. 

Hattın klempi, üç yollu musluğun sıvı ve enjektör bağlantı tarafı açılır, enjektöre heparinli 

sıvı çekilir, hat kısmı kapatılarak enjektör ve arter kısmının açılmasıyla enjektöre çekilen 2-

3cc kadar sıvı arter içine verilir. Hava embolisi oluĢturabileceğinden arter hava 

verilmemesine özen gösterilir. Kateterin lokalizasyonunu ve göstergelerin doğruluğunu 

etkileyen faktörler; 

 Cerrahinin yeri, 

 Hastanın pozisyonu, 

 Cerrahi manüplasyonlar, 

 Arter akımının değiĢebilecek olması, 

 Eksteremitede geçirilmiĢ cerrahi,  

 Ġskemi varlığı, 

 Proksimal arterde cut-down varlığı. 

 

3.1.5. Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Ġnvaziv kan basıncı ölçümü için yapılan kateterizasyon iĢlemini genel olarak anestezi 

uzmanı yapar. Anestezi teknisyeni kullanılacak malzemeleri, yıkama sıvısını hazırlayarak 

anestezi uzmanına yardımcı olur. Kan basıncı ölçüm iĢlemi yapılırken ve sonrasında dikkat 

edilecek noktalar Ģunlardır. 

 

 Ekstremite dolaĢım bozukluğu durumlarında bu iĢlemden kaçınılmalıdır. 

 Asepsi kurallarına mutlaka dikkat edilmelidir. 

 Yıkama sıvısı hazırlanırken antikuagulan ilacın dozu, sıvının miktarına göre 

dikkatli Ģekilde ayarlanmalıdır.100cc‟lik SF‟e 1 dizyem( 500 ünite) olarak 

hazırlanmalıdır. 

 Yıkama için enjektör kullanılacaksa enjektöre 5000U/ml olan heparinden 2 

dizyem heparin çekip boĢaltarak enjektör yıkanır. Atikuagulanın çekilip 

boĢaltılması yeterlidir. 

 Bağantı hattında hava bulunmamasına dikkat edilmelidir. 

 Bağlantıların sıkı olmasına dikkat edilmelidir. Pozisyon değiĢikliklerinde hat 

bağlantıları ayrılmamalıdır. 

 Artere uygulanan kateter üzerine steril spanç yapıĢtırarak günün tarihi ve saati 

ve arter olduğu yazılmalıdır. 

 Arterin yıkanma zamanı  monitör trasesine bakılarak standart trase göstergesi 

bozulduğu zaman yapılmalıdır. 

 Hattın kıvrılmamasına ve bükülmemesine dikkat edilmelidir. 

 Ġnvaziv giriĢimin yapıldığı damar, uygulama baĢarısızlığından sonra tekrar 

kullanılmamalıdır. 
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3.1.6. Kontrendikasyonları ve Komplikasyonları 
 

Ġnvaziv kan basıncı uygulanıĢ bakımından non invazivden farklıdır. Her hastaya 

rahatlıkla uygulanamamaktadır. Uygulama hatalarından veya hastanın özellikleri sebebi ile 

iĢlem sırasında ve sonrasında istenmeyen durumlar ortaya çıkabilmektedir. AĢağıda 

kontrendikasyonları ve komplikasyonları sıralanmıĢtır. 

 

 Kontrendikasyonları   

 Lokal enfeksiyon, 

 Koagülopati, 

 Prok simal obstrüksiyon, 

 Reynaud sendromu, 

 Cerrahi giriĢim. 

 

 Komplikasyonları 

 Enfeksiyon, 

 Hemoraji, 

 Tromboz ve distal iskemi, 

 Cilt nekrozu, 

 Embolizasyon,  

 Hematom ve nörolojik hasar, 

 Geç vasküler komplikasyonlar, 

 YanlıĢ basınç ölçümü. 

 

3.2. Non Ġnvaziv Kan Basıncı Ölçümü 
 

Non invaziv kan basıncı ölçümü genel ve rejyonel anstezide mutlaka kullanılması 

gereken bir yöntemdir. Ölçüm tekniği ve sıklığı hastanın genel durumuna ve cerrahi iĢlemin 

özelliğine göre değiĢmektedir. Ortalama 3-5 dakika arasında ölçüm yapılması yeterlidir. 

 

EriĢkinde; Sistolik kan basıncı 100-145 mmHg, Diastolik basınç 60-90 mmHg 

arasındadır. 

 

Noninvaziv kan basıncı ölçmenin avantajları ve dezavantajları vardır. Bunlar; 

 

 Noninvaziv kan basıncı ölçmenin avantajları 

 Uygulaması kolay, 

 Kolay otomatize edilebilen, 

 Enfeksiyon riskinin az olması avantajlarındandır. 

 

 Noninvaziv kan basıncı ölçmenin dezavantajları 

 Doku iskemisi, 

 Sinir hasarı, 

 YanlıĢ veya gecikmeli uygulamalar, 

 Bunun sonucunda yanlıĢ tedavi uygulaması, 
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 Osilometrik cihazlarda yüksek kan basınçlarının daha düĢük, düĢük kan 

basınçlarının daha yüksek okunması sorunu, 

 Kardiyopulmoner Bypass ta pratik olmama dezavantajlarındandır. 

 

3.2.1. Non Ġnvaziv Kan Basıncı 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 femurdan kan basıncı ölçümü 

yapılabilmektedir. 

 

3.2.2. Non Ġnvaziv Kan Basıncı Ölçüm Yöntemlerinin Endikasyonları ve 

Kontrendikasyonları 

 
 Endikasyonları: Noninvaziv arteriyel kan basıncı monitörizasyonun genel ve 

rejyonel anestezide mutlaka uygulanması gereklidir. Ölçüm yöntemi ve sıklığı 

hastanın genel durumuna ve ameliyatın tipine bağlıdır. Her 3-5 (üç- beĢ) 

dakikada oskültasyon yöntemi ile yapılan ölçümler çoğu hastada yeterli 

olmaktadır. Obezite gibi nabzın zor alındığı durumlarda doppler veya 

osilometrik yöntem tercih edilmektedir. Kan basıncı ölçümlerinin anestezi 

dıĢındaki takibinde sakıncalı bir durum yok ise doktor istemine ve hastanın 

takip kriterlerine bağlı olarak istenen aralıkta, istenen yöntem ile yapılabilir. 

 

 Kontrendikasyonları: Damarsal bozukluğu olan, dolaĢımı engelleyen sorunu 

olan hastalarda (diyaliz Ģantları gibi) veya intravenöz kateter takılı olan 

ekstremitelerde kan basıncı manĢonuna bağlı teknikler kullanılmamalıdır.  

 

3.3. 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 dolaĢım sistemi hakkında bilgi verir. 

 

Ekstremitedeki arteriyel kan akımı dıĢarıdan uygulanan bir basınçla durdurulur. 

DıĢarıdan uygulanan basınç azaltıldığında nabız seslerinin (korotkof sesleri) oluĢmasıyla kan 

akımı yeniden baĢlar. Sesin baĢladığı nokta sistolik basıncı (SBP), diyastolik basınç (DBP) 

ise seslerin zayıflayıp kesildiği noktayı gösterir. Nabız basıncı sistolik ve diyastolik basınç 

arasındaki farktır. Ortalama arteriyel basınç ise, nabız atıĢları sırasındaki basınçların zaman 

ağırlıklı ortalamasıdır. Kan basıncı daima mmHg (mimlimetre cıva) olarak belirtilir. Ve Ģu 

Ģekilde hesaplanır. 
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Kan basıncını ölçmek için çeĢitli 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 oluĢur. 
 

 Ġçine hava pompalanan manĢon ve manĢon içerisinde kauçuk kese,  
 

 

ġekil 3.5: Tansiyon aleti bölümleri 
 

 Hava pompalamayı sağlayan sistem; cıvalı ve manometreli tansiyon 

aletlerinde bir lastik boruyla manĢona bağlı olan, sıkıp bırakmakla dıĢ 

ortamdaki havayı manĢona gönderen lastik puvar veya monitörle manĢon 

arasında bağlantı sağlayan lastik boru (NIBP kablosu). ManĢona gönderilen 

havanın akıĢını 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 3.1). 
 

   
 

1- Cıvalı TA aleti 
 

2- Manometreli TA aleti 
 

3- Dijital (elektronik) TA aleti 

Fotoğraf 3.1 (1-2-3): Tansiyon aleti çeĢitleri 
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Günümüzde teknolojinin geliĢimi ile çok çeĢitli tansiyon aletleri kullanıma girmiĢtir. 

Hastanelerde, polikliniklerde, ameliyathanelerde ve evlerde kullanımı kolay ve pratik çok 

çeĢitli tansiyon aletleri kullanılmaktadır. 
 

Hastanelerde en çok kullanılan tansiyon aleti manometreli ve cıvalı tansiyon 

aletleridir. Bu tansiyon aletleri manüel (mekanik) olarak kullanılırlar. 
 

Hasta takibinin sürekli olarak yapıldığı anestezi, yoğun bakım ve acil servisler gibi 

yerlerde manĢonu arterden kan akımını engelleyecek Ģekilde ĢiĢirilen, aletin içindeki bir 

pompa ile kullanıcı tarafından belirlenen aralıklarla ĢiĢirilen, sistolik, diyastolik, ortalama 

kan basınçlarını ve nabız sayısını gösteren otomatik kan basıncı monitörleri (dinamap 

sistemi) kullanılmaktadır. Bu özellik hastabaĢı monitörlerine eklenerek diğer vital bulgu 

parametreleriyle birlikte kullanılmaktadır. Fotoğraf 3.2‟yi inceleyiniz. 

 
 

3.4. Tansiyon Ölçüm Yöntemleri 
 

Kan basıncı ölçümlerinde, hastanın takip aralığı, genel durumu, tansiyonun ayrıntılı 

istenme özelliği ve eldeki imkânlar doğrultusunda çeĢitli yöntemler kullanılır.  

 

Kan basıncı ölçme tekniklerinden palpasyon ve oskültasyon tekniği “Vital Bulgular” 

modülünde ayrıntılı olarak anlatıldığından bu faaliyette tanım olarak verilmiĢtir. Hatırlamak 

için “Vital Bulgular” modülüne bakınız. 

 

3.4.1. Palpasyon Yöntemi 

 
Sistolik kan basıncı ölçümünde kullanılan bir yöntemdir. Radial arterde nabız elle bir 

miktar basınç uygulanarak bulunur. Tansiyon aleti manĢonu nabzı hissetmeyinceye kadar 

ĢiĢirilir daha sonra manĢon basıncı her kalp atımında 2 veya 3 mmHg (milimetre cıva) 

indirilir. El ile ilk hissedilen atım manĢon basıncı göstergesinden görülür. Kan basıncını 

olduğundan düĢük gösterir. Güvenilir bir yöntem değildir. Basit ve ucuzdur. 
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3.4.2. Doppler Probu 
 

Doppler, dalga özelliği gösteren bir fiziksel varlığın frekans ve dalga boyunun 

hareketli (yaklaĢan ve uzaklaĢan) bir gözlemci tarafından algılanması olayına denir. Ġsmini 

matematikçi Christian Andreas Doppler‟den almıĢtır. 
 

Sistolik kan basıncını palpasyon yöntemine göre daha güvenilir ölçen yöntemdir. 

Obez hastalarda, pediatrik hastalarda ve Ģoktaki hastalarda arterlerden nabız hissedilmesi 

veya duyulması güç olabileceğinden parmak ve stetoskop ile ölçümün yerini doppler probu 

almıĢtır. 
 

Doppler aygıtına bağlı prob, radial arter üzerine yerleĢtirilir. Eritrositler arterden 

geçtikçe doppler frekansındaki değiĢiklikler prob tarafından tespit edilir. Kan akımının 

durumu doppler aygıtından gelen frekanslar arasındaki kabalaĢan ses ile belirlenir. ManĢon 

ĢiĢirildiğinde prob eritrosit hareketlerini algılayamayacaktır. ManĢon indirilirken 

eritrositlerin hareketi sistolik basınçtan aĢağıda hissedilecektir. Eritrosit hareketinin 

algılandığı frekansın gösterge değeri sistolik basınç olarak belirlenir (Ģekil 3.2). 
 

 

ġekil 3.6: Doppler probu 

 

3.4.3. Oskültasyon Yöntemi 
 

Basınç manĢonunun yerleĢtirilmesinden sonra alt uçun üçte biri kısmının altına 

stetoskop konulur. Arterdeki kan akımını durduracak ölçüde ĢiĢirilir. ManĢon basıncı 

indirilirken kanın arter içinde meydana gelen türbülan akım sonucu krotkoff sesleri (nabız) 

duyulur. Seslerin duyulmaya baĢladığı baĢlangıç değeri sistolik, basınç seslerin kaybolduğu 

basınç değeri diyastolik basınç olarak belirlenir (fotoğraf 3.3). 

 

Fotoğraf 3.3: Oskültasyon yöntemi ile TA ölçümü  
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Ölçümde; 

 

 Stetoskop hortumunun uzun olması 

 Ölçüm yapan kiĢide duyma bozukluğu 

 Basınç manometresinin kalibrasyon hatası 

 Hipovolemi ve ilaçlara bağlı ölçüm yapılan tarafta kan akımı azlığı 

 Ağır arteoskleroz (damar sertliği), 

 Uygun olmayan manĢon boyutları, 

 ManĢonun basıncının hızlı indirilmesi, ölçüm hatalarına neden olabilir. 

 

ġekil 3.7: Brekial arter üzerine manĢon ve stetoskop yerleĢim yeri 

 

3.4.4. Osilometre Yöntemi 

 
Nabız atıĢları (hareketleri-pulsasyon) manĢon basıncında titreĢimlere (osilasyonlara) 

neden olur. ManĢon basıncı arterlerdeki kan akımını durduruncaya kadar ĢiĢirilir. 

ManĢondaki hava indirilirken arterin hareketi manĢon içinde basınç değiĢikliklerine neden 

olur ve bu değiĢiklikler bir bilgisayar tarafından değerlendirilir. Sistolik basınç, 

osilasyonların hızla artığı nokta; ortalama basınç, osilasyonların en Ģiddetli olduğu nokta ve 

diyastolik basınç, osilasyonların hızla kaybolduğu noktayı gösterir (Ģekil 3.4). 

 

 

ġekil 3.8: Osilimetre grafisi 
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Anestezi uygulamalarında kullanılan hastabaĢı monitörlerine eklenmiĢ olan bu 

yöntemde, 

 

 Uygun olmayan manĢon büyüklüğü ve hastanın titremesi gibi sebeplerden 

manĢon içindeki basınç değerlendirmesini önleyen durumlar yanlıĢ sonuçlara 

neden olabilir. Bu nedenle anestezi uygulamalarında hasta monitörize edilirken 

yaĢına uygun manĢon seçimi önemlidir. 

 ManĢonun her ölçümden sonra tekrar ĢiĢirilmesi, ulnar sinirde felce ve 

tromboflebite sebep olabilir.  

 

3.4.5. Arteriyel Tonometre 

 
Birkaç bağımsız serbest basınçölçerden oluĢan tonometre arterin üzerindeki cilde 

uygulanır. Yüzeyel bir arterin (örneğin, radial arter) kısmen düzleĢmesi için gereken basıncı 

algılayarak arteriyel kan basıncını endirekt olarak ölçer. Arter üzerindeki basınç ile cilt 

arasındaki temasa bağlı gerilim damar içindeki basıncı yansıtır. Çok kullanılan bir yöntem 

değildir (Ģekil 3.5). 

 

 

ġekil 3.9: Arteriyel tonometrenin ölçüm Ģekli 

 

3.4.6. Pletismopgrafi 

 
Parmak arter basıncını ölçmekte kullanılır. IĢık yayan, parmak hacmindeki 

değiĢiklikleri ortaya çıkaran pletismopgrafi bir küçük parmak manĢonunda sabit bir parmak 

hacminin sürdürülebilmesi için gereken minimum basıncı sürekli olarak ölçer. ManĢonun 

basıncı sistolik basıncı aĢarsa hacimdeki değiĢiklikler ve hareketler son bulur. Zayıf periferik 

damar hastalığı olanlarda, hipodermisi olanlarda güvenilir değildir. Kullanımı sık değildir. 

 

3.5. Kan Basıncı Ölçümü Ġçin ManĢon YerleĢtirme Tekniği 
 

Hastanın anestezi uygulaması öncesinde monitörize iĢleminde mutlaka kan basıncı 

ölçümü için manĢonun uygun bölgeye doğru Ģekilde yerleĢtirilmesi gerekir. YerleĢtirme 

iĢlemi sırasıyla aĢağıdaki gibi yapılmalıdır: 

 

 NIBP kablosunun monitöre bağlı olup olmadığı kontrol edilir. 

 NIBP kablosu monitöre takılı değil ise takılır ve cihazın elektrik bağlantısı 

kontrol edilir. 
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 ManĢon büyüklüğü hastaya uygun seçilir. 

 NIBP kablosunu seçilen manĢona monte edilir. 

 ManĢonun ĢiĢip ĢiĢmediği kontrol edilir. 

 TA ölçümü yapılacak bölge hastanın durumuna, cerrahinin yerine göre seçilir. 

 Seçilen kol veya bacağa uygun pozisyon verilir. 

 Seçilen kola veya bacağa manĢonu çok sıkı ve çok gevĢek olmayacak Ģekilde 

yerleĢtirerek manĢon bandı kapatılır. 

 Monitör göstergeleri ve kan basıncı ölçüm parametreleri kontrol edilir. 

 Ölçüm için zaman aralığı ayarları yapılır. 

 

3.6. Kan Basıncı Ölçüm Ġlkeleri ve Dikkat Edilecek Noktalar 

 
Kan basıncı ölçümü, hipertansiyon ve hipotansiyon tanılarının konulmasında önemli 

bir teĢhis yöntemidir. Özellikle hipertansiyon teĢhisinde ve takibinde sık kullanılmaktadır. 

Doğru ölçülmeyen tansiyon yanlıĢ teĢhis ve tedaviye neden olur. Kan basıncının doğru 

ölçülmesi, doğru ölçüm yapma yöntemini bilen sağlık görevlisinin doğru ölçüm yaptığından 

emin olması gerekmektedir. Doğru ölçüm için ise kan basıncının ölçüm ilkelerini bilmelidir. 

 

Kan basıncı ölçümünde manĢonun kola uyumlu olması doğru bir tansiyon ölçümü için 

gereklidir. Bunun için standart olarak yapılmıĢ pediatrik ve yetiĢkin tipi manĢonlar ve 

tansiyon aletleri mevcuttur. Hastanın kilosuna, yaĢına uygun tansiyon aleti seçilmelidir. 

 

Fotoğraf 3.4: ManĢonun yerleĢtirilmesi 
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Kan basıncı ölçüm ilkeleri ve dikkat edilecek noktalar Ģunlardır: 

 

 Tansiyon ölçümü öncelikle sol koldan yapılmalıdır. 

 Kol düz Ģekilde olmalı ve desteklenmelidir. 

 Kol kalp seviyesinde olmalıdır 

 Kan basıncı ölçülmediği zaman manĢondaki hava tamamen boĢaltılmıĢ 

olmalıdır. 

 Kan basıncının iki ölçüm aralığı en az 30- 40 (otuz- kırk) saniye olmalıdır. En 

uygunu, en az beĢ dakika aralıklarla ölçümdür. 

 ManĢonun uzunluğu kola uyumlu olmalıdır. 

 ManĢonun 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. 

 ManĢon sarmanın püf noktası Ģudur: ManĢonu pompa ve göstergeye bağlayan 

iki hortum, kolun üzerinde kalacak Ģekilde sarılmalıdır. 

 Damar yolunun açık olduğu kol tercih edilmemelidir. 

 ManĢonun yerleĢtirileceği kolda yara, enfeksiyon ve ödem olmamalıdır. 

 Tansiyon aleti temiz olmalı ve doğru ölçüp ölçmediği sık sık kontrol 

edilmelidir. 

 Hangi göstergeye göre kan basıncı ölçüldüğü bilinmelidir (mmHg gibi). 

 

Kan basıncının monitörizasyonunda osilasyon yöntemi kullanılır. Yukarıda sayılan 

ilkelerin dıĢında stetoskop yerine manĢonda bulunan diyast adı verilen bir çeĢit algılayıcı 

stetoskop bulunur ve bu algılayıcının değerleri monitör ekranında görülür (Ģekil 3.6). 

Gösterge manometresi yerine monitöre de ayarlanan basınç aralıklarını ve kan basıncını 

gösteren elektronik göstergesi mevcuttur. 

 

Ayrıca manĢon kablolarının bağlantıları kontrol edilerek monitörden doğru çalıĢıp 

çalıĢmadığı kontrol edilmelidir. 

 

ġekil 3.10: ManĢon algılayıcısı (diyast) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Tansiyon aletinin manĢonunu yerleĢtirerek kan basıncının non invaziv ve invaziv 

ölçümü için monitör bağlantısını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 NIBP kablosunun monitöre bağlı olup 

olmadığına bakınız. 
 Sağlam kablo kullanmalısınız. 

 Kablo bağlantı yerlerinde hasar 

oluĢturmamak için bağlantıları dikkatli 

yapmalısınız.. 
 NIBP kablosu monitöre takılı değil ise 

takınız. 

 ManĢon büyüklüğünün hastaya 

uygunluğunu kontrol ediniz. 
 Hastanın yaĢına ve fiziksel özelliğine 

göre üst kolun en az % 80'ini sarmalsı 

gerektiğini göz önünde 

bulundurmalısınız.. 
 Kirli ve kanlı manĢonları temizledikten 

sonra kullamalısınız. 

 ManĢonun ĢiĢip ĢiĢmediğini monitörün 

NIBP start düğmesine basarak kontrol 

edebilirsiniz. 

 NIBP kablosunu manĢona monte ediniz. 

 ManĢonun ĢiĢip ĢiĢmediğini kontrol 

ediniz. 

 TA ölçümü yapılacak bölgeyi seçiniz. 

 IV yol açılmayan, enfekte olmayan, 

vücudun altta kalmayan kısmını tercih 

etmelisiniz. 

 Seçilen kola pozisyon veriniz. 

 Sinir sıkıĢmasına, kas zedelenmesine 

neden olmadan doğru sonuç verecek 

pozisyon seçmelisiniz. 

 Seçilen kola manĢonu çok sıkı ve çok 

gevĢek olmayacak Ģekilde yerleĢtirerek 

manĢon bandını kapatınız. 

 ManĢonun verilen basınç sonucu 

açılmaması için bandı sıkı 

kapatmalısınız. 

 Ġlk ölçüm için monitörün ölçüm baĢlat 

tuĢuna/düğmesine basınız. 

 Monitörü kullanıma hazılarken önceden 

NIBP aralıklarını girmiĢ olmalısınız. 

 Ġlk ölçüm sonucunu anestezi fiĢine 

kaydediniz. 

 Her 3-5 dakika arasında kayıt 

yapmalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 49 

 Ġnvazi ölçüm için gerekli malzemeleri 

hazırlayınız (100cc‟lik SF, heparin, 

enjektör, basınç seti, transdüser, üç yollu 

musluk, monitör bağlantı kablosu, 

kateter, flaster, antiseptik solüsyon). 

 Ġnvaziv kan basıncı ölçümü hasta 

ameliyathaneye girmeden önce 

planlanmıĢ ise malzemeleri önceden 

hazırlamalısınız. 

 Anestezi uzmanına iĢlem sırasında 

antiseptik solüsyon vererek, artere 

girerken kola pozisyon vererek ve 

kateter tespitinde yardım ediniz. 

 Ġnvaziv arter iĢlemini kendiniz 

uygulamamalısınız. 

 Hasta ile monitör bağlantısını yapınız. 

 Ġnvaziv kan basıncı ölçüm kablosunu 

önceden monitöre takmıĢ olmalısınız. 

 Basınç hattı ile monitör kablosunu 

ndoğru takmalısınız.  

 Transdüser üzerindeki hava valvini 

havaya ( dıĢ ortama) açarak. monitördeki 

arterial değerlerin tamamını sıfırlayınız. 

 Monitödeki trasenin tam olarak düz 

çizmesi gerekir. 

 Yıkama sonrası ve ilerleyen sürede 

monitördeki trase farklılıklarını 

gözlemleyerek basınç değerlerindeki 

değiĢmeyi görebilirsiniz. 

 Anestezi fiĢine hastaya yapılan her 

iĢlemi ve gözlenen değerleri 

yazmalısınız.  

 Hava valvini hastaya açara hastanın 

basınç değerleri monitörden gözleyiniz. 

 Gözlenen değeri anestezi fiĢine kayıt 

ediniz. 

 Gerektiğinde yıkama yapmak için steril 

5 veya 10cc‟lik bir enjektörle üç yollu 

musluğun ayar kısmını kullanılarak arter 

kısmını kapatıp musluğun boĢta olan 

kısmına enjektör takınız. 
 Yıkama iĢlemini yaparken emboli 

oluĢturmamak için arterden hava 

vermemelisiniz. 
 Hattın klempi, üç yollu musluğun sıvı ve 

enjektör bağlantı tarafı açınız ve 

enjektöre heparinli sıvı çekiniz. 

 Hat kısmını kapatarak enjektör ve arter 

kısmını açıp enjektöre çekilen 2-3cc 

kadar sıvı arter içine veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi sistolik kan basıncı ölçümünde kullanılan yöntemdir? 

A) Doppler probu 

B) Oskültasyon yöntemi 

C) Osilometre yöntemi 

D) Arteriyal tonometre 

E) Palpasyon yöntemi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi obez hastalarda tercih edilen kan basıncı ölçüm 

yöntemlerindendir? 

A) Pletismografi 

B) Oskültasyon yöntemi 

C) Osilometri yöntemi 

D) Doppler probu 

E) Arteriyal tonometre 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi parmak arter basıncını ölçmekte kullanılır? 

A) Arteriyal tonometre  

B) Doppler probu 

C) Oskültasyon yöntemi 

D) Osilometri yöntemi 

E) Pletismografi yöntemi 

 

4. AĢağıdaki cümlelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Tansiyon ölçümü öncelikle sol koldan yapılmalıdır. 

B) Tansiyon ölçerken kol aşağıya sarkık olmalıdır. 

C) Kolda yara, enfeksiyon, şant olmamalıdır. 

D) Hasta sakin ve dinlenmiş olmalıdır. 

E) Manşonun uzunluğu kola uyumlu olmalıdır. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi noninvaziv tansiyon ölçüm kontrendikasyonlarındandır? 

A) Diyaliz Ģantları olan ekstremitelerde  

B) Kan basıcı yüksek olanlarda 

C) Kan basıncı düĢük olanlarda  

D) Ġnvaziv ölçümlerde  

E) Regionel anestezide 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

Pulse oksimetre probunu en kısa sürede, dikkatli ve doğru Ģekilde uygun dokuya 

yerleĢtirerek monitör bağlantısını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Kapnografi ve özelliklerini araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Oksijen disosiyasyon eğrisini araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. PULSE OKSĠMETRE 
 

Hastanın vital bulguları izlenirken oksijenasyon durumunun da sürekli izlenmesi ve 

kaydedilmesi gereklidir. Birçok organ ve doku yeterli oksijen alamaz ise geri dönüĢümü 

olmayan büyük zararlar görür. Kandaki oksijen miktarını görüntülemek, oksijen 

yetersizliğine hassas olan kalp, böbrek ve karaciğerin zarar görmeden müdahale edilmesini 

sağlar. Oksijensizliğe en kısa süre tahammül edebilen beyin için bu durum daha da 

önemlidir. Bu nedenle kandaki oksijen miktarı çok önemlidir. 

 

Hipoksi durumunun erken dönemde belirlenmesi, hastaya erken müdahale imkânı 

tanıyarak hasta izlemi ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde önemlidir. Pulse oksimetre 

kullanımının arteriyel kan gazı analizi gereksinimini % 37 oranında azalttığı belirtilmektedir. 

Aynı zamanda hastaya invaziv bir iĢlem yapılmadan hem nabız hem satürasyon 

değerlendirilmesine imkân vermektedir. Hemoglobindeki oksijen satürasyonu kan örneği 

alınarak ölçüldüğünde hastaya ağrı vermekte, enfeksiyon, ciddi yaralanmalar, lokal 

hematom, arter yırtılmaları, hemoroji, emboli oluĢumu, anevrizma oluĢumu gibi 

komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bununla beraber çalıĢanlar, kan yolu ile bulaĢan 

hepatit B,C ve HIV hastalıkları açısından risk altındadırlar. Ġnvaziv iĢlem gerektirmeyen 

Pulse oksimetreler sağlık açısından riski ortadan kaldırırken aynı zamanda ucuz ve kolay 

taĢınabilir aletlerdir. Özellikle anestezide hastabaĢı monitörüne entegre edilmiĢ Ģekli ile 

kullanılması ortam kalabalıklığını da azaltmaktadır. 

 

Ġntraoperatif monitörizasyonda pulse oksimetre kullanılarak oksijen satürasyonunun 

sürekli ölçümü zorunludur. Pulse oksimetre; 

 

 Anestezi sonrası bakım üniteleri, 

 Yoğun bakım üniteleri, 

 Acil birimlerinde standart olarak kullanılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Oksihemoglobin (oksijenle birleĢmiĢ hemoglobin), redükte (serbest) hemoglobine 

göre kızıl ıĢığı az, kızıl ötesi ıĢığı daha fazla absorbe (emer) eder. Pulse oksimetre 

oksihemoglobin ile redükte hemoglobinin absorbe ettikleri kızıl ve kızıl ötesi ıĢınları oranını 

bir algılayıcı (mikropresesör) yardımıyla analiz eder (Ģekil 4.1). 

 

 
 

ġekil 4.1: Pulse oksimetrenin ölçüm mekanizması 

 
Bir ıĢık kaynağı ve ıĢık detektöründen oluĢan sensörün arasına iyi perfüze olan 

dokuların yerleĢtirilmesi ile ölçüm yapılabilir. Kapiller dolaĢımda arteriyoller pulsasyon 

(kalbin ve arterlerin belirli bir ritimde atımı) olması nedeniyle bu yönteme pulse oksimetre 

denilmiĢtir. Noninvaziv olarak arteriyel oksijen satürasyonu (SpO2) bu yöntemle ölçülür. 

Pulsasyon oluĢturmayan venöz kan ve dokulardan, arteriyel pulsasyonun ayrıt edilebilmesi 

için pletismografi yöntemi kullanılır. 

 

Ölçüm pletismografi ve oksimetre prensibinin kombinasyonuyla sağlanır. 

Pletismografi, dokulardaki hacim değiĢikliğinin ölçülmesidir. Oksimetri ise dokudaki oksijen 

miktarının ölçülmesidir. 

 

Normal koĢullarda O2 satürasyonu % 100'e yakındır. Ġyi gaz değiĢimi olan kiĢide O2 

satürasyonu % 97 ile % 100 arasındadır. SpO2 düzeyi % 90‟ın altına düĢtüğünde 

hipoksiden söz edilir. Satürasyon ve oksijen parsiyel basıncında meydana gelen düĢüĢler 

aynı paralelde olmaz. Örneğin satürasyon % 95 olduğunda PaO2 65 mm. Hg'dan daha 

düĢüktür. 

      

Fotoğraf 4.1: Pulse oksimetre cihazı ve ölçüm Ģekli 
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4.1. Pulse Oksimetrenin Kullanım Endikasyonları 
 

Oksijen satürasyonu ile ilgili veriler hastanın tedavisine de yön vermektedir. Önceden 

mevcut akciğer hastalığı, cerrahi iĢlemlerin özelliği veya özel anestezik tekniklerin 

gereksinimlerinden dolayı sık olarak hastanın oksijenizasyonunun ölçülmesi gerektiği 

durumlarda kullanılmaktadır.  

 

Pulse oksimetreler zorunlu intraoperatif monitörlerdir. Anestezi sürecindeki 

entübasyonun, anestezik ilaçların ve cerrahi iĢlemin, anestezi hatalarının veya anestezide 

kullanılan gazların etkisi sonucu ortaya çıkabilecek hipoksi geliĢme riskine karĢı 

kullanılmaktadır. Ayrıca; 

 

 Prematüre retinopatisi olanlarda oksijenin toksisitesini değerlendirmede faydalı 

olmaktadır. 

 Aneljezikler, sedatifler ve vazodilatatörler oksijen değiĢikliklerine neden 

olabildiğinden bu değiĢiklikler hızla belirlenmektedir. 

 Yoğun bakım gerektiren hastalarda ortaya çıkabilecek hipoksi hızlı Ģekilde 

belirlenerek hipokseminin ciddi sonuçlarının azaltılmasını, düzeltilmesini 

sağlamaktadır.  

 Santral kateter yerleĢtirilmesi, bronkoskopi, endoskopi, kardiyak kateterizasyon 

gibi invaziv iĢlemler sırasında hastaya verilen pozisyona ve iĢlemin uzunluğuna 

bağlı olarak oluĢabilecek hipoksi riskini önlemede kullanılmaktadır. 

 

Genel olarak kullanım yerlerini aĢağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

 

 Acil hava yolu ile ilgili tedaviler sırasında: 

 Ġleri hava yolu desteği gerekliliği konusunda karar verirken, 

 Endotrakeal entübasyondan önce oksijenizasyonun yeterliliğinin tespiti 

için,  

 Ventilatör ve FiO2 değiĢikliklerinin monitörizasyonunda, 

 Oksijen tedavisinin sonlandırılmasına karar verirken (mekanik 

ventilasyon uygulanan durumlar dıĢında).  

 

 Oksijenizasyon monitörizasyonunda: 

 Akciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ani geliĢebilecek olan 

hipoksik durumların saptanmasında,  

 Sedasyon uygulanan durumlarda,  

 Hasta nakli (transport) sırasında.  

 

 Akut astım krizinde kullanılmaktadır. 

 

Pulse oksimetrenin kontrendikasyonu yoktur. Pulse oksimetrede kullanılan bazı 

proplar uzun süre kullanımda, propun parmak üzerine yaptığı basınçtan veya ıĢık kaynağının 

sıcaklığından dolayı rahatsız edici olabilmektedirler. Isı Ģiddetli hale gelince hastada 

yanıklara sebep olabilmektedir. 
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4.2. Pulse Oksimetrenin Probunun Uygulandığı Yerler 
 

Hastaların oksijen satürasyonunun değerlendirilmesi amacıyla iyi perfüze olan; 

 

 El parmağı 

 Ayak parmağı  

 Burun bölgesi 

 Alın bölgesi 

 Kulak memesinde kullanılmaktadır. 

 

Fotoğraf 4.2: Pulse oksimetre yerleĢtirilmesi 

 

Bu bölgelerdeki kapiller pulsasyonun varlığından dolayı, satürasyonun en iyi 

ölçüldüğü yerler olarak belirlenmiĢtir. Kulak propları parmak proplarına göre satürasyon 

değiĢikliklerini daha erken gösterir. Bunun nedeni akciğer - kulak arasındaki dolaĢım 

zamanının kısa olmasıdır. Bu bölgelerde kullanılan çeĢitli tip ve boylarda proplar mevcuttur. 

 

YetiĢkin ve pediatrik boylardaki problar tek kullanımlık ve birden fazla kullanıma 

uygun Ģekilde üretilmektedirler (Fotoğraf 4.3: Sık kullanılan satürasyon probu çeĢitleri). 

 

Fotoğraf 4.3 ve 4.4‟teki çeĢitli boy ve tipteki satürasyon problarını inceleyiniz. 
 

   
Çok kullanımlık parmak 

probu 
Tek kullanımlık prob Silikon parmak probu 

 

Fotoğraf 4.3: Satürasyon prob çeĢitleri 
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Fotoğraf 4.4: ÇeĢitli boy ve tiplerde satürasyon probları 

 

Kapiller arteriyollerdeki oksijen satürasyonunun ölçümünden farklı olarak pratik 

uygulamada oksimetri teknolojisinde iki uygulama yer almaktadır. 

 

 Mixed venöz O2 satürasyonu ölçümü (SvO2): Pulmoner arter içine fiberoptik 

sensor içeren özel bir kateter yerleĢtirerek, pulmoner arter oksijen satürasyonu 

(SvO2- venöz satürasyon) ölçülebilir. Bu iĢlem bir anlamda pulse oksimetrenin 

teknolojik temelde benzeridir. Çünkü SvO2, Hb konsantrasyonu, kalp debisi, 

PaCO2 ve tüm vücut O2 tüketimindeki değiĢikliklerden etkilenir. 

 
 Noninvaziv beyin O2 satürasyon ölçümü (rSO2-Near Infrared 

Spektroskopi): Alın bölgesine yerleĢtirilen bir sensör yardımıyla beyinde 

oksijen satürasyonu ölçümü yapılabilir. Kapiller arteriyollerdeki satürasyon 

probundan farkı sadece arteriyel satürasyonun değil arter ve venlerin karıĢık 

satürasyonunun gösterilmesidir. 

 

Serebral oksijen gücünü araĢtıran noninvaziv optik (ıĢıksal) bir yöntemdir. Genellikle 

pediatrik ve eriĢkin cerrahide, yenidoğan resusitasyonunda kullanılmaktadır. 

 

4.3. Pulse Oksimetre Probunun YerleĢtirilmesi  

 
Anestezi uygulamalarında hasta ve çalıĢanlar açısından, pulse oksimetrenin doğru 

ölçüm yapacak Ģekilde uygun bölgeye yerleĢtirilmesi, doğru kullanılması ve güvenilir olması 

önemlidir. 

 

Oksijen satürasyonunun ölçümü için kullanım bölgeleri pulse oksimetrenin uygulama 

yerlerinde anlatılmıĢtır. Pulse oksimetrenin yerleĢtirileceği vücut bölümünün seçiminde 

hastanın genel durumu, cerrahinin yeri göz önünde bulundurularak tercih yapılmalıdır. 

Seçim esnasında en doğru veri elde edilecek ve rahat uygulanacak bölge tercih edilmelidir. 

 

Pulse oksimetre uygulaması öncesi hastanın bilinci açık ise hasta bilgilendirilerek 

anksiyetesi giderilmelidir. 

 

ĠĢlem öncesi hastanın yaĢam bulguları, cildi, tırnak yatağı rengi, hastanın mental 

durumu, solunum sıkıntısı varlığı, cildin ısısı ve doku perfüzyonu değerlendirilmelidir. 

 

Hastanın yapıĢkan maddelere karĢı alerjisi olup olmadığı sorgulanmalıdır. 
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Pulse oksimetrenin monitör bağlantıları kontrol edilerek çalıĢıp çalıĢmadığı 

değerlendirilmelidir. 
 

Hastanın oksijen satürasyonu el veya ayak parmağından ölçülecekse pulse 

oksimetrenin ıĢık kaynağı bölümü tırnak üzerine yerleĢtirilmelidir. Proplar hastanın el veya 

ayak tırnağına yerleĢtirilecekse hastanın tırnağındaki renkli maddeler çıkartılmalıdır. 

 

Fotoğraf 4.5: Parmak probu yerleĢimi 
 

Oksijen satürasyonu kulaktan ölçülecekse propun ıĢık kaynağı kulak memesi üstüne 

gelecek Ģekilde, burun propu ise ıĢık kaynağı burun kanadı üstüne gelecek Ģekilde 

yerleĢtirilmelidir. Alın propunun ise ıĢık kaynağı iris ile ortalanacak Ģekilde sağ veya sol 

kaĢın hemen üstüne yerleĢtirilmesi gerekmektedir. 
 

Prop yerleĢtirme Ģekli propun yapıĢkanlı veya mandallı oluĢuna göre farklılık 

göstermektedir. YapıĢkanlı prop tek kullanımlıktır. YapıĢkan üzerinde eki ayrılabilir bant 

kısmı kaldırılarak uygulanacak bölgeye ıĢık kaynağı gelecek Ģekilde yerleĢtirilip yapıĢkan 

kısmı cilde tutturulur. Mandallı olanlar ise alın propu haricinde kullanılırlar. Mandal kısmı 

açılarak yine ıĢık kaynağı uygun yere gelecek Ģekilde takılırlar. 
 

4.4. Pulse Oksimetrenin Dezavantajları 
 

Anetezi uygulamaları esnasında pulse oksimetrenin avantajlarının yanı sıra 

dezavantajları da vardır. 
 

 Dezavantajları: 
 

Kanda çok az miktarda methemoglobin (oksijen taĢımaya uygun olmayan 3 değerli 

demir içeren hemoglobin) ve karboksihemoglobin (hemoglobin veya oksihemoglobinin 

karbonmonoksit ile birleĢmesinden meydana gelen hemoglobin) bulunmaktadır. 
 

 DeğiĢik dalga boylarında absorbe edilen bu hemoglobin türlerinin miktarı 

arttığı zaman hatalı satürasyon değerleri elde edilir. Örneğin 

methemoglobin varlığında ıĢınlar satürasyonu düĢük gösterir.  

 Bir diğer dezavantajı, arteriyel oksijen satürasyonu ile periferik oksijen 

satürasyonu arasındaki değiĢiklik gecikmiĢ olarak pulse oksimetreye 

yansır. 

 Parmakta dijital sinir blokajı, periferik vazokonstriksiyon, hipotansiyon, 

düĢük ortam ısısı, oksijen satürasyonunda hatalı sonuçlar verir. 
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 Hatalı ölçüm yapması: 

 

 Ortamın bol ıĢıklı ve aydınlık olması, 

 Metilen mavisi enjeksiyonu, tırnakta oje, cila ve kına olması, 

 Hastanın titremesi, 

 Ölçüm yapılan ekstremitede venöz pulsasyon olması, 

 Kanlanmanın düĢük olması (kalp debisinde düĢme, Hb, çok düĢük 

olması, hipodermi), 

 Algılayıcı sensörün yanlıĢ yerleĢtirilmesi, 

 Ciltte pigmentasyon varlığı, 

 YapıĢtırıcı bantlar (cilt ve sensör arasındaki sinyal geçiĢini bozar.) 

 

4.5. Pulse Oksimetre Probunun YerleĢtirilmesinde Dikkat Edilecek 

Noktalar  
 

 YerleĢtirilen propun ekstremitede kan akımına engel olmamasına dikkat 

edilmelidir. 

 Prop arteriyel bağlantıların (tansiyon aleti ve invaziv arteriyel bağlantıların ) ve 

izlem araçlarının bulunduğu ekstremitenin karĢısındaki ekstremiteye 

yerleĢtirilmelidir. 

 Prop takılan dokuda veya cilt bütünlüğünde bozulma olup olmadığı 

değerlendirilmelidir. DeğiĢiklik varsa nedenleriyle birlikte kaydedilmelidir. 

 Prop paralizi olan eklem üzerindeyse hasta eklem üzerindeki ısıyı 

hissedemeyeceği için oluĢabilecek yanıklara karĢı dikkatli olunmalıdır. Sık 

olarak hasta cildi ve periferik kanlanma değerlendirilmelidir. 

 Prop fiziksel aktivitenin az olduğu bölgeye yerleĢtirilmelidir. 

 Probun temiz olmasına özen gösterilmelidir. Prop üzerindeki kan veya sıvılar 

yanlıĢ ölçüme neden olabilir. 

 Hastanın mevcut hastalıkları, vazodilatasyon, vazokonstriksiyon, 

hemoglobinopati, hipotansiyon, ilaç kullanımı, ortam ıĢığı gibi durumlar yanlıĢ 

ölçümlere sebep olabileceği için hastalar bu yönden değerlendirilmelidir. 

 Elde edilen satürasyon sonuçları düzenli olarak gözlem kâğıdına veya hasta 

dosyasına kaydedilmelidir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Monitör bağlantısını yaparak pulse oksimetre probunu yerleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı bilgilendiriniz. 

 Hastayı bilgilendirirken gerekirse propu 

kendi parmağına yerleĢtirerek ağrı ve acı 

hissetmediğinizi gösterebilirsiniziniz. 

 Pulse oksimetre kablosunu kontrol 

ediniz.  

 Kablo sağlamlığını kontrol etmeyi 

unutmamalısınız. 

 Probu kablo bağlantısı yaptıktan sonra 

kontrol etmelisiniz.. 

 Monitör bağlantısını kontrol ediniz. 

 Pulse oksimetre propunun ıĢığını kontrol 

ediniz. 

 Pulse oksimetrenin takılacağı perfüze ve 

ıĢık geçiren uygulama bölgesini seçiniz. 

 En uygun bölgeyi seçmelisiniz. 

 

 Uygulama bölgesine ve hastanın yaĢına 

uygun propu seçiniz. 

 Kilo ve eldeki imkânları da dikkate 

almalısınız. 

 Pulse oksimetre ölçüm sonucunu 

etkileyecek (tırnak boyası, küpe vb.) 

etmenlerin varlığını kontrol ediniz. 

 Preoperatif hazırlıkta hastaya yapılacak 

iĢlemleri engelleyecek önlemleri 

almalısınız. 

 Kına varlığında baĢka bölgeleri tercih 

edebilirsiniz. 

 Hastanın takıları varsa tutanakla hasta 

yakınına teslimini sağlamalısınız. 

 Tırnak boyası var ise aseton ile siliniz. 

 Seçilen kısım kulak ise, varsa hastanın 

küpelerini çıkartınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Pulse oksimetre propunu doğru 

yerleĢtiriniz. 

 IĢık kaynağını algılamayı sağlayacak en 

uygun bölğeye yerleĢtirmelisiniz. 

 YerleĢtirdikten sonra monitör 

göstergesinden ölçüm yapıp yapmadığını 

kontrol ediniz. 

 Ölçüm yapıldıktan sonra kayıt 

etmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Dokulardaki oksijen miktarının ölçülmesine oksimetre denir. 

2. (    ) Mixed venöz oksijen satürasyon ölçümü, alın bölgesine yerleĢtirilen bir sensör 

yardımı ile beyinde oksijen satürasyon iĢlemidir. 

3. (    ) Hastaların oksijen satürasyon değerlendirilmesinde el-ayak parmağı kullanılmaz. 

4. (    ) Ġleri hava desteği gerekli durumlarda pulse oksimetre kullanımına gerek yoktur. 

5. (    ) Pulse oksimetre, hipoksinin hızlı Ģekilde belirlenerek ciddi sonuçlarının 

düzeltilmesinde etkili rol oynar. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 

 

Hastanın yaĢına ve uygulanacak bölgeye uygun, ısı propunu seçerek, en kısa sürede, 

dikkatli ve doğru Ģekilde yerleĢtirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Hipodermi ve hipertermi nedenlerini, tedavi yöntemlerini araĢtırarak sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

5. ISI MONĠTÖRĠZASYONU 
 
Vücudun normal fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için vücut ısısının normal 

sınırlarda (37.±0.2°C) kalması gereklidir. 35°C ısı hipotermik durum olarak ifade edilir. 38 - 

40°C yüksek ısı (hipertermi) olarak değerlendirilirken, 43.5 °C‟den sonra ölüm meydana 

gelir. 

 

Anestezi uygulamalarının ve anesteziklerin, vücut ısısında düĢme ve yükselme gibi 

sonuçlar doğuracağı düĢünüldüğünde, hasta için hayati bir fonksiyon olan ısının, anestezi 

uygulamalarında monitörizasyonunun yapılması gereklidir. 

 

5.1. Vücut Isısının Regülasyonu (Düzenlenmesi) 
 

Vücut ısısının kontrol merkezi hipotalamustur. Hipotalamusun ön bölümü 

parasempatik etkiye sahiptir ve periferik damarları geniĢleterek terlemenin sağlanması vücut 

ısısını düĢürür. Hipotalamusun arka bölümü ise vucut ısısının düĢmesine duyarlıdır. Vücut 

ısısı düĢtüğünde damarları daraltır ve terlemeyi önler, kalp atım hızı artarak titreme ortaya 

çıkar. 

 

Uykuda en düĢük olan vücut ısısı, günlük 0.5 - 0.7°C‟lik bir fark gösterir. Egzersizle 

rektal ısı 40°C‟ye kadar yükselse de hızla geri düĢer. Isı besin alımı, metabolik olaylar ve kas 

çalıĢması sonucu meydana gelir. Birçok yol ile kaybedilir (Vital Bulgular modülünü tekrar 

ediniz). 

 

Hastalık, travma, kan kaybı, güneĢ çarpması gibi pek çok sebeple ısı merkezi görev 

yapamaz bu durum vücut ısılarında yükselmeye ya da düĢmeye neden olur. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Fotoğraf 5.1: Isı ölçümü 

 

5.2. Vücut Isısının Monitörizasyonu 
 

Anestezinin standart uygulamaları içinde yer alan ısı monitörizasyonu ameliyathane, 

yoğun bakım ve uyanma odasındaki hastaların ani ısı değiĢikliklerini izlemede kolaylık 

sağlamaktadır 

 

Özellikle bebek ve yaĢlı hastalarda, uzun süren ameliyatlarda, büyük miktarda kan ve 

sıvı verilen hastalarda, kardiyak ve torasik ameliyatlarda ve kontrollü hipotermi uygulanan 

hastalarda önem kazanmaktadır. 

 

Isı vücudun değiĢik bölgelerinde birbirinden farklıdır. 

 

 Merkez ısısı, yaĢamsal organları besleyen kanın ısısı olup anesteziyi yakından 

ilgilendirir. Rektal, nazofarengial, özefagial ve timpanik memran ısıları merkezi 

ısıyı gösterir.  

 Çevre (kabuk) ısısı, cilt ve aksilladan ölçülür ve merkez ısıdan düĢüktür. 

Merkez ısısı duyarlı ve güvenilirdir. 

 

5.2.1. Isı Ölçülen Bölgeler 

 
Isının ölçüleceği yer ameliyatın tipine, anestezi yöntemine ve ısı monitörizasyonunun 

nedenine göre değiĢir. 

 

 Cilt: Çevre sıcaklığını gösterir. Ġç ısıdan 3 - 4°C düĢüktür. 

 Aksilla: Koltuk altından kol kapalı iken ölçüldüğünde iç ısıdan 1°C düĢük 

gösterir. 

 Rektum: Ani değiĢiklikleri göstermez. 

 Özefagus: Özefagusun üçte bir aĢağısına yerleĢtirildiğinde kanın ısısını doğru 

gösterir. Fakat kalbe yakın olduğu için çabuk ısınmakta ve çabuk soğumaktadır. 

Özefagus steteskobu ile birleĢtirildiğinde ısı propu oskültasyon içinde faydalı 

olur. Özefageal proplar ekonomi, performans ve güvenlik bakımından en iyi 

performans gösterirler (Ģekil 5.1). 
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ġekil 5.1: Özefagial ısı propu 
 

 Nazofarenks: Ġnternal karotis arterine yakın olmalarından dolayı beyin ısısını 

gösterirler. Hamile hastalarda, pıhtılaĢma bozukluğu olan hastalarda burun 

kanaması riski vardır. Kafa travması, beyin omirilik sıvısının burundan gelmesi 

durumunda bu yol ile ısı ölçülmemelidir. 

 DıĢ kulak yolu: Timpanik memran karotid artere yakın olduğundan iç ısıyı 

gösterir. Kulak zarı zedelenmeleri olabilir. 

 Mesane: Mesane kateteri kullanılarak ısı ölçüldüğünde iç sıcaklığı gösterir. 

 Pulmoner arter kateteri: Ġç ısının doğru ölçümünü sağlar. Ġnvaziv bir 

yöntemdir ve pahalıdır.  

 

5.2.2. Isı Ölçen Termometreler ve Proplar 

 
Ġntraoperatif ısı ölçümlerinde genellikle bir termistör ve thermocoupler 

kullanılmaktadır. Timpanik memran, rektum, nazofarenks, özefagus, mesane ve cilt ısılarının 

monitörizasyonunda tek kullanımlık termistör ve thermacouple propları vardır. 

 

Genel olarak kullanılan ısıölçerler (termometreler) Ģunlardır: 

 

 Cıvalı termometreler: En çok kullanılan termometre çeĢididir. Isı ölçme süresi 

uzundur. Oral ve aksiler olarak kullanılırlar. Anestezide çok tercih edilmezler. 

 

 

Fotoğraf 5.2: Cıvalı ısı ölçer 
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 Termistörler: Isındıklarında dirençleri düĢer. Yarı iletkenlerdirler. Termistörün 

direnci ölçülerek sıcaklık hesaplanır. 

 Thermacouple: Isınınca aralarında gerilim farkı oluĢan iki farklı metalden 

yapılmıĢ devrelerdir. 
 

  

Fotoğraf 5.3: Isı probu ve kablosu Fotoğraf 5.4: Tek kullanımlık ısı probu ve 

kablosu 

   

Fotoğraf 5.5: Oral,rektal ısı probu ve kılıfı 

 

 Ġnfrared termometreler: DıĢ kulak yoluna yerleĢtirilen prob aracılığı ile kulak 

zarından ölçüm yapar. 

 

Fotoğraf 5.6: Ġnfrared termometre 

 

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

değiĢtiren ısıölçerlerdir. 

 

 

Fotoğraf 5.7: Likit kristal ısı ölçer 
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5.3. Isı Probu YerleĢtirme Tekniği 
 

Ameliyatın ve anestezinin tipine göre, tercih edilecek ısı ölçüm yönteminde prob 

yerleĢtirilmeden önce eğer hastanın bilinci açık ise hasta bilgilendirilmelidir. Uygulama 

öncesi ve sırasında eldiven giyilmelidir. Özellikle rektal, nazofaringeal ve özefageal 

yöntemler de enfeksiyon riski ve kontaminasyondan dolayı eldiven giyilmesi çok önemlidir. 

 

Monitörizasyon için gerekli olan kablo ve elektrik bağlantıları kontrol edilmelidir. 

Kullanılacak prob hastanın yaĢına ve uygulanacak yönteme göre seçilip hazırlanmalıdır. 

 

Isı probunun kontrolü yapıldıktan sonra hastada herhangi bir travma oluĢturmadan 

prob ısı ölçme bölgesine dikkatlice yerleĢtirilmelidir. Göstergeler kontrol edilmelidir. 

 

Anestezide kullanılan ısı monitörizasyonunda ölçüm hataları olabilmektedir. Bu 

durum ise ısı değerinin doğruluğunu etkilemektedir. Bu hatalar genellikle, 

 

 Kablo bağlantı hatalarından,  

 Kalibrasyon hatalarından, 

 Probun yanlıĢ yerleĢtirilmesinden,  

 Kablolardaki deformasyondan, 

 Problardaki kılıflardan kaynaklanmaktadır. 

 

Bunların dıĢında kullanılan termometre bozulmamıĢ, deforme olmamıĢ ise gösterge 

hataları termometrenin yanlıĢ yerleĢtirilmesi ve termometrenin ölçüm süresi hatalarından 

kaynaklanabilmektedir. 

 

5.4. Isı Probunun YerleĢtirmesinde Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Isı probu yerleĢtirilirken ve sonrasında hastanın genel özellikleri göz önünde 

bulundurularak hareket edilmelidir. 

 

 Hastaya uygun prob seçilmelidir. 

 Monitör bağlantıları yapıldıktan sonra test iĢlemi yapılmalıdır 

 Prop yerleĢtirirken hasta travmatize edilmemelidir (burun kanaması, kulak zarı 

zedelenmesi oluĢabilir). 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
 

Monitör bağlantısını yaparak, ısı probunu yerleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Isı probu ile monitör bağlantısını 

sağlayınız. 

 Hasar vermeden bağlantı yapmaya özen 

göstermelisiniz. 

 Monitör bağlantısını kontrol ediniz. 
 Kablonun sağlam olduğundan emin 

olmalısınız. 

 Ölçüm yapılacak uygun bölgeyi seçiniz.  
 Ameliyat ve anestezi tipini göz önünde 

bulundurmalısınız. 

 Uygulanacak bölgeye ve hastanın yaĢına 

uygun ısı probunu seçiniz. 

 Probların uygulama yerlerini ve 

özelliklerini değerlendiebilirsiniz. 

 Seçilen ısı probunu ölçüm yapılacak 

uygun bölgeye travmatize etmeden 

yerleĢtiriniz. 

 Monitör ayarlarını giriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi hipoterrmi nedenlerinden değildir? 

A) Ortamda bulunan klima  

B) Soğuk ve kuru gaz ventilasyonu 

C) Küçük ekstremite ameliyatları 

D) Hastaya soğuk sıvı ve kan verilmesi 

E) Anestezik ilaçlar 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi hipotermiye eğilimli hastalardandır? 

A) Hipertroidili hasta 

B) Enfeksiyon geçiren hasta 

C) YaĢlılar 

D) Gençler 

E) Maling hipertermili hasta 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi çevre ısısını gösterir? 

A) Cilt ısısı 

B) Kulak yolu ısısı 

C) Özefagus ısısı 

D) Nazofarenks ısısı 

E) Mesane ısısı 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi en çok kullanılan termometre çeĢididir? 

A) Therma couple 

B) Termistörler 

C) Cıvalı termometreler 

D) İnfrared termometreler 

E) Likit kristal termometreler 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi cilt yüzey ısısını ölçmeye yarayan termometre çeĢididir? 

A) Ġnfrared termometre 

B) Cıvalı termometre 

C) Likit kristal termometre 

D) Therma couple 

E) Termistörler 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

 

Sinir kas stimülatörünü doğru ve dikkatli bir Ģekilde uygun bölgeye 

yerleĢtirebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Nörolojik sistem takip monitörlerini internette araĢtırarak sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

6. NÖROMÜSKÜLER FONKSĠYONUN 

MONĠTÖRĠZASYONU 
 

Kliniklerde uyanık hastaların kas gücü, istemli kas gerginliği testleri ile 

değerlendirilebilmektedir. Anestezi altında ve kas gevĢetici yapılmıĢ hastalarda bu testin 

yapılma imkânı yoktur. Anestezide bu değerlendirmenin yerine kas gücünü doğrudan ölçen 

ya da nöromüsküler fonksiyonun dolaylı Ģekilde değerlendirilmesini sağlayan testlerden ve 

klinik gözlemlerden faydalanılır. Ancak bu testlerin tamamı nöromüsküler fonksiyonun 

durumu hakkında yeterli bilgi vermez. Bu nedenle kesin bilgi edinmek için nöromüsküler 

monitörizasyon yapılması gerekmektedir. 

 

Nöromüsküler monitörizasyon için bir sinirin uyarılabileceği birtakım farklı yollar 

(uyarı kalıpları) bulunmaktadır. Klinik uygulamada en sık kullanılan, Train of Four (TOF, 

Dörtlü Uyarı) olarak bilinmektedir. Bu, seri halde, hızla birbiri ardına dört elektriksel 

uyarının uygulandığı bir yöntemdir. Ġlk ve en son uyarının ölçümü bir oran halinde ifade 

edilmektedir. Bu oran kas gevĢemesinin derinliğini göstermektedir. 

 

 

Fotoğraf 6.1: Tof cihazı (nöromüsküler monitörizasyon) 

 

Sinir kas kavĢağı ve nörotransmitterlerin iĢlevlerini hatırlamak için sinir sistemi 

anatomi ve fizyolojisine bakınız. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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6.1. Nöromüsküler Fonksiyonun Monitörizasyonu 
 

Anestezide kullanılan kas gevĢeticiler (nöromüsküler blokerler) ve bunların etkinliğini 

azaltan veya uzatan ilaçlar sinir kas fonksiyonunu etkilemektedir. Bu etkilerin ayırt edilmesi, 

mevcut bloğun tipinin ve derecesinin, etkinin ortadan kaldırılma yeterliliğinin ve postoperatif 

dönemde solunum güçlüğünün nedeninin belirlenebilmesi için sinir kas fonksiyonunun 

izlenmesi gerekmektedir. Nöromüsküler fonksiyonların monitörizasyonunda sinir 

stimülatörü adı verilen aletler kullanılmaktadır. 

 

6.1.1. Sinir Stimülatörü 

 
Klinik olarak pek çok sinir stimülatörü bulunmasına karĢın hiç biri klinik kullanım 

için temel gereksinimlerin tümünü birden karĢılamamaktadır. Sinir stimülatörünün 

uygulayacağı uyarı kare dalga formunda olmalı, uyarının süresi 0.2 - 0.3 mlsn‟yi 

aĢmamalıdır. 

 

Sinir stimülasyonunun belirleyicisi elektrik akımı olduğundan, sabit akımlı 

stimülasyon sabit voltajlı stimülasyona tercih edilir. Güvenlik nedeniyle stimülatör pil ile 

çalıĢmalıdır ve pil durumunu gösterebilmelidir. Ġdeal olan stimülatörün seçilen akım düzeyi 

sinire ulaĢtırılamadığında kullanıcıyı uyaran bir uyarı sistemi ya da bir akım göstergesi 

olmalıdır. 

 

6.1.2. Stimüle Eden Elektrotlar 

 

Elektriksel uyarılar, stimülatörden sinire yüzey ya da iğne tipi (Ģekil 6.2) elektrotlar ile 

iletilir. Yüzey elektrotları anestezide daha sık kullanılmaktadır. Ġki temel yüzey elektrodu tipi 

mevcuttur: 

 

 Kauçuk elektrotlar 

 Tek kullanımlık önceden jellenmiĢ gümüĢ/gümüĢ klorür (Ag/AgCl) elektrotlar.  

 

Her iki tip elektrot da baĢarı ile kullanılabilmektedir. Ġleti sağlayan alanları küçük 

olmalıdır. Daha büyük çaplı olmaları halinde sinire ilettikleri akım yeterli olmayabilir. Buna 

karĢılık elektrotların yüzeyinin büyük olması, deri direncini ve yüksek akıma bağlı deri 

hasarı riskini azaltır. Bu amaçla EKG elektrotlarının da kullanılması mümkündür.  

 

 

ġekil 6.1: Stimülatör iğnesi 
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6.1.3. Sinir Stimülatörünün Kullanıldığı Yerler 
 

Hastaların ilaçlara karĢı duyarlılıklarının farklı olması nedeniyle nöromüsküler bloker 

kullanılan durumlarda sinir stimülatörleri kullanılır. Bununla birlikte; 
 

 Rejiyonel anestezi ile bloke edilen sinirleri lokalize (sınırlandırmak) etmede ve 

duyusal bloğun geniĢliliğinin saptanmasında, 

 Endotrakeal entübasyonun zamanlamasını belirlemede,  

 Ameliyat sırasında kas gevĢekliğinin yeterliliğine karar vermek ve ek doz 

uygulamak gerekliliğini saptamada, 

 Anestezi sonlandırıldığında nöromüsküler aktivitenin yeterliliğini belirlemede, 

 Hızlı indüksiyonlar veya kısa etkili kas gevĢeticilerin uygulamaları sırasındaki 

paralizilerin değerlendirilmesinde,  

 Ciddi karaciğer/böbrek hastalığı, ağır hastalıklar gibi kas gevĢetici ilacın 

farmakokinetiğini etkileyen durumlarda,  

 Miyastenia gravis ve miyastenik sendrom gibi farmakodinamik değiĢikliklere 

yol açan hastalıklarda, 

 Ciddi kalp hastalığı veya bronĢiyal astım gibi, neostigminin yan etkilerinin arzu 

edilmediği hastalıklarda,  

 Postoperatif dönemde kas gücünün maksimum olmasının arzu edildiği ciddi 

pulmoner hastalığı bulunanlar ile ciddi obez hastalarda,  

 Cerrahinin uzayacağı ameliyatlarda,  

 Nöromusküler bloğun sürekli infüzyon ile sağlanacağı durumlarda kullanılırlar. 
 

Nöromüsküler monitörizasyonun kontrendikasyonu yoktur. Fakat cerrahi 

gereksinimler bazı bölgelere engel oluĢturabilir. 
 

6.1.4. Nöromüsküler Monitörizasyon Yöntemleri 
 

Nöromüsküler fonksiyonun değerlendirilmesi için en güvenilir metot periferik sinirin 

sinir stimülatörü ile uyarılması ve onun uyardığı kasta oluĢan yanıtın ölçülmesidir. Kas 

yanıtının ölçülmesinde üç yöntem kullanılır. 
 

 Mekanomiyografi: Klinik uygulamada görsel veya dokunma ile motor 

aktivitenin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemdir. 

 Elektromiyografi: Aksiyon potansiyelinin kas hücrelerinde yayılması ile 

oluĢan elektriksel aktivitenin ölçülmesidir. Elektromiyografide sinir stimülatörü 

kullanılır. 
 

 

Fotoğraf 6.2: Elektromiyografi 
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 Akseleromiyografi: Periferik bir motor sinirin uyarılmasından sonra 

baĢparmaktaki hareket ve kasılmanın ölçülmesidir (Ģekil 6.3). 

 

 

ġekil 6.2: Akseleromiyografi 

 

6.2. Sinir Stimülatörünün Uygulandığı Bölgeler 
 

Nöromüsküler monitörizasyonunda kullanılan sinir stimülatörü genellikle ulnar sinir 

üzerine uygulanır. Ulnar sinir bazı el kasları ile addukttor policis kasını da innerve (sinirsel 

ileti) eder. Bu kas baĢparmağın adduksiyonunu sağlar. Nöromüsküler blokerlerin etkilerinin 

değerlendirilmesinde çoğunlukla bu kas kullanılır. 
 

Yüz sinirinin (n.fasialis) oftalmik dalı da uyarılabilir. Orbikülaris oculi kasının 

kontraksiyonları izlenebilir. BaĢ ve kollara ulaĢmak zor olduğunda bacaktaki peroneal ve 

posterior tibial sinirler uyarılabilir. Ayağın ve ayak baĢparmağının hareketleri izlenmelidir. 
 

 

ġekil 6.3: Fasiyal sinir üzerine uygulanabilecek elektrot yerleri 

 

6.3. Sinir Stimülatörünün YerleĢtirilmesi 
 

Uyarım elektrotları, sinirde yüksek bir akım yoğunluğuna ulaĢılabilmesi için sinir 

trasesi üzerinde olabildiğince birbirine yakın yerleĢtirilmelidir. Uyarıcının negatif (aktif) 

çıkıĢı (çoğunlukla siyah renkle iĢaretlidir) distal uyarı elektroduna; pozitif (inaktif) çıkıĢ da 

(çoğunlukla kırmızı renkle iĢaretlidir) proksimal elektroda bağlanır. Bileğin volar (iç- taban-

alt kısım) yüzünde elektrotlar birbirine yakın yerleĢtirildiğinde polariteleri (kutupları) önem 

taĢımaz. Buna karĢılık fasiyal sinirin temporal dalı uyarıldığında negatif elektrot mutlaka 

sinirin üzerine yerleĢtirilmeli, pozitif elektrot ise baĢın herhangi bir yerine yapıĢtırılmalıdır. 
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ġekil 6.4: Sinir monitörü ve uyarı Ģekli 

 

     

ġekil 6.5: Sinir stimülatörü yerleĢimi  

 

6.4. Sinir Stimülatörünü YerleĢtirirken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Periferik sinir stimülasyonunun baĢarısını etkileyecek pek çok faktör vardır. Bu 

faktörlerin baĢında elektrotların uygun yerleĢtirilmemesi, iletim yetersizliği ve düĢük vücut 

sıcaklığı gelmektedir. Periferik sinir stimülatörü kullanılırken dikkat edilecek noktalar 

aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

 Elektrotların yerleĢiminin uygunluğu kontrol edilmelidir. Elektrotların sinir 

yerine kasın üzerine veya yakınına yerleĢtirilmesi durumunda kas, sinir 

stimülasyonu ile değil doğrudan uyarılma ile hareket edecektir. Bu durumda 

hastada tam paralizi olduğu halde bile TOF uyarımına yanıt alınabilecek ve 

hastaya ek doz kas gevĢetici yapılabilecektir. Elektrotların sinir üzerinde 

birbirine çok yakın yerleĢtirilmesi durumunda da akımda kısa devre 

oluĢabilecek ve uyarının sinirden kasa iletilmesi önlenebilecektir. Bu nedenle 

elektrotlar birbirine çok yakın yerleĢtirilmemelidir. 

 Kauçuk elektrotların eskimesi durumunda uyarı Ģiddetinin arttırılacağına dikkat 

edilmelidir.  
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 Cilt uygun Ģekilde temizlenmeli, alkol ile silinerek yağdan arındırılmalıdır. 

Yüzey elektrotları ile tam yanıt alınamadığında iğne elektrotlar kullanılmalıdır. 

Deri direncinden etkilenmeyen iğne elektrotları, iyi ve sabit bir iletkenlik 

sağlama üstünlüğüne sahip olsalar da enfeksiyon, kırılma, sinir ve damar 

yanması ya da yaralanması gibi riskler de taĢırlar.  

 Özel olarak kaplanmıĢ iğne elektrotlar mevcut olmakla birlikte sıradan 

enjeksiyon iğneleri de bu amaçla kullanılabilir. Ġğne subkütan yerleĢtirilmeli, 

sinir içine girmemesine dikkat edilmelidir.  

 Elektrot ile sinir arasındaki mesafe uzun ise (obezlerde ve masif doku ödemi 

olan olgularda olduğu gibi) kasa yanıt vermesine yetecek bir elektriksel uyarı 

ulaĢmaz. Böyle bir durumda hasta yeterince paralitik olduğu halde kas 

gevĢekliğinin yetersiz olduğunu düĢünülebilir. Ġletim yetersizliğinin olabileceği 

hastalarda elektriksel uyarının akımı yükseltilebilir. Bir baĢka sinirin kullanımı 

tercih edilebilir.  

 Elektrotların yapıĢtığı yerden ayrılması durumunda ya da elektriksel uyarının 

akım miktarı çok düĢük olduğunda da iletim yetersizliği görülebilir. Sık olarak 

kontrol edilmelidir.  

 Hastanın merkezi sıcaklığının, periferik kas veya cilt sıcaklığının düĢmesi ile 

seğirme yüksekliği ve TOF (dörtlü uyaran) oranı azalabilir. Bu durumda hasta 

olduğundan daha fazla gevĢek gibi değerlendirilir. Hastanın sıcak tutulması ile 

bu sorun çözülebilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Kas sinir stimülatörünü yerleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Eldiven giyiniz. 

 Kablo sağlamlıklarından emin 

olmalısınız. 

 Ameliyat ve anestezi tipini göz önünde 

bulundurmalısınız. 

 ĠĢlemi hasta uyuduktan sonra 

yapmalısınız. 

 Elektrotları tam yerleĢtirmelisiniz. 

 Kontrolü uyarı vererek yapabiliarsiniz. 

 Monitör bağlantısını kontrol ediniz. 

 Stimülatörün elektrotlarını ulnar sinir 

trasesi üzerine yerleĢtiriniz. 

 Paletlere elektrotları tespit ediniz. 

 Gösterge ya da monitörden elektrotların 

doğru yerleĢtirilip yerleĢtirilmediğini 

kontrol ediniz. 

 Eldivenleri çıkararak atık kovasına 

atınız. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Sinir stimilatöründe elektrik ………………… ya da ………….. elektrotlar ile iletilir. 

2. Aksiyon potansiyelinin kas hücrelerinde yayılması ile oluĢan elektriksel aktivitenin 

ölçülmesine ………………… denir. 

3. Nöromüsküler monitörizasyon uyarı Ģekillerinden nondepolorizan bloğun ve cerrahi 

müdahale için gerekli kas gevĢekliğinin değerlendirilmesinde ………….. kullanılır. 

4. Nöromüsküler monitörizasyon için genellikle ……… ………… kullanılır. 

5. Sinir stimülatörünün sinirde yüksek akım yoğunluğuna ulaĢabilmesi için sinir trasesi 

üzerinde …………… ………… yerleĢtirilmelidir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 76 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Modül sonunda kazandığınız yeterliliği aĢağıdaki soruları cevaplandırarak 

değerlendiriniz. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 

1. Belirli bir patolojik durumun veya özel bir uygulamanın gerektiği izlem biçimine 

………… ………… denir. 

2. Ameliyathanedeki elektrikli aletler monitörde meydana gelen ……….. nedenidir. 

3. DıĢ kulak yoluna yerleĢtirilen prop aracılığı ……….. ……… ile kulak zarından ölçüm 

yapılır. 

 

AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız. 

 

4. (  ) Kulak satürasyon propları parmak proplarına göre satürasyon değikliklerini erken 

gösterir. 

5. (  ) Osilometre yönteminde stetoskop yerine manĢonda bulunan diyast adı verilen 

algılayıcı bulunur ve algılayıcının değerleri monitör ekranında görülür. 

6. (  ) Elektrotların uygun olmayan yerleĢimi sonucu kas sinir uyarımı hareket eder. 

 

AĢağıdaki çoktan seçmeli test sorularında doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

7. Anestezi cihazının monitör ekranında aĢağıdakilerin hangisi görülmez? 

A) Hava yolu basıncı grafiği 

B) Tidal volüm 

C) Dakika volümü 

D) AkıĢ grafiği 

E) Kalp hızı göstergesi 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi standart ekstremite derivasyonlarından değildir? 

A) RA 

B) LA 

C) LL 

D) D2 

E) V5 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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9. AĢağıdakilerden hangisi atriyum depolorizasyonunu gösterir? 

A) P-R segmenti 

B) P dalgası 

C) P-R aralığı 

D) QRS kompleksi 

E) T dalgası 

 

10. Ġyi gaz değiĢimi olan kiĢide oksijen satürasyonu hangi aralıkta olmalıdır? 

A) %85-90 

B) %65-75 

C) %97-100 

D) %77-87 

E) %80-87 

 

11. AĢağıdakilerden hangisi invaziv kan basıncı ölçüm endikasyonlarından değildir? 

A) Büyük sıvı veya kan kayıplarının beklendiği majör cerrahi giriĢimler 

B) Sık arteryel kan gazları analizi gereken pulmoner hastalığı olanlar  

C) Masif travma durumları 

D) PlanlanmıĢ bütün cerrahi giriĢimler 

E) Sağ kalp yetersizliği bulunan hastalar  

 

12. AĢağıdakilerden hangisi invaziv kan basıncı ölçümü için yapılan iĢlemin 

komplikasyonlarından değildir? 

A) Embolizasyom 

B) Larenjit  

C) Hemoraji  

D) YanlıĢ basınç ölçümü  

E) Cilt nekrozu  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 B 

4 E 

5 A 

6 E 

7 A 

8 E 

9 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 (+)pozitif (-) 

negatif 

2 Derivasyon 

3 QRS kompleksi 

4 Zamanı 

5 Atrifakt 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 D 

3 E 

4 B 

5 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 Y 

5 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 C 

3 A 

4 C 

5 C 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yüzey-iğne tipi 

2 Elektromiyografi 

3 Dörtlü uyarı 

4 Unlar sinir 

5 Birbirine yakın 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 ÖZEL ĠZLEME 

2 ARTĠFAKT 

3 
ĠNFRARED 

TERMOMETRE 

4 DOĞRU 

5 DOĞRU 

6 YANLIġ 

7 E 

8 E 

9 B 

10 C 

11 D 

12 B 
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