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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 723H00098 

ALAN  Anstezi ve Reanimasyon 

DAL/MESLEK Anestezi Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Santral Bloklar  

MODÜLÜN TANIMI  

Santral blokları kapsayan spinal blok, epidural blok ve 

kaudal blok uygulaması ile ilgili temel bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL “Lokal Anestezikler” modülü ile eĢ zamanlı okutulmalıdır. 

YETERLĠK Santral blok uygulamalarında yardımcı olmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon, 

ve/veya teknik laboratuvar ortamında gerekli araç gereç 

sağlandığında, hastaya; santral blok uygulamalarında 

yardımcı olabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Santral blok uygulamalarında, gerekli hazırlığı 

eksiksiz bir Ģekilde yapabileceksiniz. 

2. Spinal blok uygulamalarında, anestezi uzmanına 

uygulama süresince dikkatli bir Ģekilde yardımcı 

olabileceksiniz. 

3. Epidural blok uygulamalarında, anestezi uzmanına 

uygulama süresince dikkatli bir Ģekilde yardımcı 

olabileceksiniz. 

4. Kaudal blok uygulamalarında, anestezi uzmanına 

uygulama süresince dikkatli bir Ģekilde yardımcı 

olabileceksiniz. 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım:Anestezi cihazı, aspiratör, maskeler, tansiyon 

ölçme aleti, endotrakeal tüpler, laringoskop, oral/nazal 

airway, infüzyon sıvıları, lokal anestezik ilaçlar, destek 

malzemeleri, tespit malzemeleri, enjektörler, steril cerrahi 

örtü setleri, santral blok setleri, antiseptik solüsyonlar, 

resüsitasyon malzemeleri, kalem, formlar,ameliyat masası, 

ameliyathane sedyesi, muayene masası, steril gazlı bez, 

steril eldivenler, ĠV kateterler, turnike, elektrodlar, EKG 

pedleri, cilt iĢaretleyici, acil ilaçlar (epinefrin, adrenalin, 

bikarbonat, lidocaine, ephedrine, phenylephrine vb.), 

epidural ve spinal kitler, sinir stimülatörü. 

 

Ortam: Ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon üniteleri 

ve /veya teknik laboratuar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Rejyonal bloklar, genel anesteziye alternatif bir yöntemdir. Tüm uygulamalarda 

olduğu gibi rejyonel anestezi uygulamalarının da hasta açısından avantajları ve 

dezavantajları vardır. Günümüzde, rejyonal anestezi uygulamalarına daha fazla önem 

verilmekte ve pratikte de rejyonal bloklar daha sık kullanılmaktadır. Özellikle rejyonal 

anestezide sterilizasyon tekniklerindeki ilerlemeler nedeniyle rejyonel anesteziye ait tek 

kullanımlık malzemelerin yaygınlaĢması daha fazla tercih edilmelerini sağlamıĢtır.  

 

BaĢarılı bir santral blok uygulaması için iyi eğitimli bir anestezistin, iyi donanıma 

sahip bir anestezi teknisyeni ile çalıĢması gerekmektedir. Santral blok anestezisinde en 

önemli amacın genel hasta konforunu sağlamak olduğu unutulmamalıdır. 

 

Bu modülü tamamladığınızda; spinal, epidural ve kaudal blok endikasyonlarını, 

kontrendikasyonlarını, blok uygulaması için hastayı hazırlayıp uygulama sırasında ve 

sonrasında geliĢebilecek komplikasyonlar açısından dikkatli Ģekilde takip edebileceksiniz.  

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Santral blok uygulamalarında gerekli hazırlığı eksiksiz bir Ģekilde yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Santral bloklarda ençok tercih edilen lokal anestezikleri araĢtırarak sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. SANTRAL BLOK UYGULAMALARINDA 

HAZIRLIK 
 

Anestezi, uygulama açısından  genel ve lokal anestezi olmak üzere ikiye ayrılır.Lokal 

anestezi kendi arasında da rejyonel anestezi ve lokal anestezi olmak üzere iki kısımda 

incelenir. GeniĢ sinir alanın tutulduğu bloklar genellikle bölgesel veya rejyonel anestezi, 

daha sınırlı sinir alanların tutulduğu bloklar da lokal anestezi olarak ifade edilir. 

 

Lokal anestezi; bilinç kaybı olmaksızın, belirli bir bölgede duyu hissinin kalkması 

durumudur. Lokal anestezi uygulamalarını, oldukça geniĢ bir alanda uygulamak 

mümkündür.  

 

Rejyonel blok ve lokal anestezi uygulamalarını anestezi uzmanı yapar. Anestezi 

teknisyeni, hasta ve malzeme hazırlığı ile hasta takibinde uzmana yardımcı olur. 

 

1.1. Lokal Anestezi ÇeĢitleri 
 

Anestezi uygulamaları aĢağıda tablo Ģeklinde gösterilmiĢtir. Tablo 1.1‟i inceleyiniz. 

 

A
N

E
S

T
E

Z
Ġ 

GENEL 

ANESTEZĠ 

 

REJYONEL 

ANESTEZĠ 

 Sinir blokları, 

 Periferik sinir blokları; periferik 

sinir,ganglion ve pleksus blokajları. 

 Santral sinir blokları; spinal ,epidural ve 

kaudal anestezi. 

LOKAL 

ANESTEZĠ 

 Topikal (Yüzeysel) anestezi, 

 Ġnfiltrasyon anestezisi, 

 GeniĢ alan bloğu, 

 Rejyonel intravenöz anestezi (RĠVA, Bier 

bloğu), 

Tablo 1.1: Anestezi ÇeĢitleri 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Lokal anestezi ve rejyonel anestezi uygulamaları aĢağıda kısaca açıklanmıĢtır. 

 

 Topikal (yüzeyel) anestezi 

 

Ağız, burun, boğaz, trakea, özefagus ve genital sistem mukozalarına lokal anestezik 

ilacın sürülerek ya da püskürtülerek temas ettirilmesi ile sağlanan anestezi Ģeklidir. Topikal 

anestezide, lokal anestezik maddelerin sprey ya da krem Ģeklinde olan formları kullanılır. 

 

Bu uygulama, lokal anestezik ilacın cilt ya da mukozadan geçip sinirlerde duyu 

iletimini bloke etmesi, soğutma etkisi olur. 

 

Topikal (yüzeyel) anestezi; abse boĢaltılması  küçük cilt kesilerinin sütüre edilmesi, 

enjeksiyon ağrısının duyulmaması, kateter takılmasından önce, kan alınmasından önce , diĢ 

çekimlerinde, biopsi ve drenaj gibi mukozada uygulanacak küçük cerrahi giriĢimlerde, 

endoskopi ya da bronkoskopi sırasında boğazın uyuĢturulması iĢlemlerinde kullanılır. 

 

Topikal (yüzeyel) anestezinin avantajları; hastanın kendini güvende hissetmesi, 

uygulayan açısından daha kolay olması ve sistemik etkisinin olmamasıdır. 

 

 Ġnfiltrasyon anestezisi 

 

Ġnsizyon hattına lokal anestezik ilacın enjeksiyonu ile sağlanan, sadece enjekte edilen 

yerde anestezi oluĢturulan bir yöntemdir. 

 

Ġnfiltrasyon anestezisi; abse boĢaltılması, küçük cilt kesilerinin süture edilmesi ve 

yaraların temizlenmesinde kullanılır. 

 

Ġnfiltrasyon anestezisinin avantajları; kullanılan anestezik miktarının az olması, yara 

kenarlarında ödemin az olması, doku düzensizliğinin olmaması ve iyileĢmenin daha hızlı 

olmasıdır. 

 

 Saha bloğu 

 

Saha bloğu, insizyon yapılacak alanın çevresine, cerrahi giriĢim uygulanacak alanı 

içine alacak Ģekilde cilt ve cilt altına lokal anestezik ilaç enjeksiyonu ile elde edilen anestezi 

Ģeklidir. En iyi sonuç ön kol, alt ekstremite, saçlı deri, karın duvarı, inguinal ve femoral 

bölgeler, penis ve anal kanal çevresinde yapılan saha bloklarında elde edilir.Belli alanları 

innerve eden sinirlerin ve uzantılarının bilinmesi önemlidir. 

 

 Rejyonel intravenöz anestezi (RĠVA) 

 

Ekstremitelerde dolaĢan kanın, bandaj uygulaması ile boĢaltılmasından sonra 

ekstremitenin proksimaline konan turnikenin sistemik arteryel basıncın üzerinde bir basınçla 

ĢiĢirilerek bu ekstremitedeki vene, uygun miktarda lokal anestezik ilaç verilmesi ile elde 

edilen anestezi Ģeklidir. Riva uygulamaları hakkında detaylı bilgi periferik bloklar 

modülünde verilecektir. 
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 Sinir blokları 

 

Sinir blokları periferik ve santral sinir blokları olmak üzere iki grupta incelenir. Bu 

modülde sizlere, santral bloklar hakkında bilgi verilecektir. Periferik bloklar hakkında 

detaylı bilgi ise ‘’Periferik Bloklar’’ modülünde verilecektir.  

 

1.2. Lokal Anestezik Ġlaçlar 
 

“Anestezik Ġlaçlar” dersinin “Lokal Anestezik Ġlaçlar” modülünde lokal anesteziklerle 

ilgili detaylı bilgi verilmiĢtir. Kısaca hatırlamak gerekirse anestezikler kimyasal yapılarına 

göre, amid tipi ve ester tipi olarak ikiye ayrılır.Bunların dıĢında kalan diğer lokal anestezik 

ilaçlar da vardır. 

 

1.2.1. Amid Tipi Lokal Anestezik Ġlaçlar  
 

Amid tipi lokal anesteziklerin lokal ve sistemik etkileri, ester yapılı olanlardan daha 

uzundur. Bu grupta yer alan ve sıklıkla kullanılan ilaçlar Ģunlardır;  

 

 Lidokain (Xylocaine): Etkisi çabuk baĢlar dokuda iyi yayılır.Amid yapılı lokal 

anestezikler arasında en kısa etki süreli ilaçlardan biridir. Bütün bölgesel blok 

uygulamalarında kullanılır. Lidokain, süksinilkolin‟in noromüsküler bloke edici 

etkisini artırır. 

 Bupivakain: En uzun etkili lokal anestezik ilaçlardan biridir. Plasenta 

bariyerini zor geçer. Uzun etkili oluĢu ve duysal sinir liflerine motor sinir 

liflerine oranla daha belirgin derecede seçici etki yapması nedeniyle obstetrik 

epidural anestezi için tercih edilir. Ġnfilitrasyon, sinir bloku, epidural ve kaudal 

anestezi oluĢturmak için kullanılır. Ġntravenöz rejyonal (RĠVA) ve yüzeyel 

anestezide kullanılmaz.  

 Prilokain: Lokal anestezik etkisi daha geç baĢlar ve uzun sürer.Lidokain gibi 

sedatif etki yapar.Mutant dozlarda kullanıldığında, methemoglobinemi 

yapar.Ġlacın yaptığı methemoglobinemi reversibldir.Doğum sırasında anneye 

uygulanan prilokain, yenidoğanda methemoglobinemi ve siyanoz oluĢturabilir. 

 Kartikain:Yapı olarak prilokaine benzer.Etkisi çabuk baĢlar ve uzun sürer. 

Ġnfilitrasyon, sinir bloku, epidural ve sipinal anestezi için kullanılır. 

 Dibukain: Lokal anesteziklerin en güçlüsü olarak kabul edilir;ancak, toksisitesi 

de yüksektir. Sadece yüzeysel olarak kullanılması tavsiye edilir. 

 Mepivakain:Lokal anestezikdeki gücü, süresi ve kullanılıĢ Ģekilleri bakımından 

lidokaine benzer. Ondan farkı, yüzeysel olarak uygulandığında, etkinliğinin 

düĢük olması ve bu yoldan tercih edilmemesidir. 

 Etidokain: Enjeksiyon suretiyle kullanılan lokal anestezikler içinde en fazla 

lipofilik olanıdır. Etkisi çabuk baĢlar ve etki süresi bupivaininki kadar 

uzundur.Ondan daha fazla motor sinir bloku yapar.Ġnfiltrasyon anestezisi, sinir 

bloku ve epidural anestezi için kullanılır. 
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1.2.2. Ester Tipi Lokal Anestezik Ġlaçlar 
 

Plazma psödokolinesterazı ve ayrıca karaciğer esterazları tarafından 

parçalandıklarından kısa etki sürelidirler. Bu grupta yer alan ve sıklıkla tercih edilen ilaçlar 

Ģunlardır;  

 

 Kokain:Toksisitesinin fazlalığı ve suistimal olasılığı nedeniyle tercih edilen bir 

anestezik değildir. 

 Prokain: Ġlk lokal anesteziktir. (1905) Esterazlar tarafından hidroliz edilir.Etki 

gücü fazla olmadığından, etkisi geç baĢladığından ve daha sık alerjik yan etki 

yaptığından daha sonra çıkan amid türevi lokal anestezikler prokainin yerini 

almıĢtır.Sadece lokal infiltrasyon anestezisinde kullanılır. 

 Tetrakain: Prokaine göre yaklaĢık on kez daha güçlü ve daha toksik olan bir 

lokal anesteziktir. Yüzeysel anestezi için cilt lezyonlarında veya anüste %0.5-2 

lik pomadı, burun ve boğaz mukozasın da ve gözde %1 lik lokal sülüsyonu 

(maksimum 2ml ) uygulanır.Spinal anestezi içinde kullanılır. 

 

1.2.3. Diğer Lokal Anestezik Ġlaçlar 
 

Bunların bir kısmı benzoik asit esterleridir. Yağlı solüsyon, serpme tozu ve 

süpozituvar halinde kullanılır. Bu ilaçlar arasında benzokain, butesin pikrat, butilamino 

benzoat, ortoform ve siklometikain bulunur. 

 

1.3. Lokal Anesteziklere Ġlave Edilen ilaçlar  
 

Lokal anesteziklere; vazopressör olarak  sıklıkla adrenalin (epinefrin) ve bikarbonat 

ilave edilir. Lokal anesteziklere vazopressör ilave edilmesinin amacı ilacın uygulama 

yerinden yavaĢ emilini sağlamaktır. Böylece kısa ve orta etkili lokal anesteziklerin hem etki 

süreleri uzar hem de kan pik konsantrasyonları yavaĢ yavaĢ yükselir. Uzun etkili lokal 

anesteziklere vazopressör ilaçlar ilave edilmesinin amacı ise kan pik konsantrasyonlarının 

yavaĢ yükselmesini sağlamaktır.  

 

Adrenalinli lokal anestezikler, güneĢ ıĢığından korunmak için renkli ampullerde ve 

flakonlarda bulundurulur ve tek kullanımlıktır. Adrenalin, lokal anesteziklere genellikle 

1:200 000 oranında (1 mL = 5 µg ) ilave edilir. Epidural ve periferik sinir bloklarında, 

infiltrasyon anestezisinde bir defada verilebilecek maksimum total adrenalin dozu yaklaĢık 3 

mg/kg dır.  

 

1.4. Santral Sinir Blokları (Rejyonel Anestezi) 
 

Rejyonel anestezi; bilinç kaybına yol açmadan, vücudun belli bölgelerindeki sinir 

iletisinin ve ağrı duyusunun lokal anesteziklerle, geçici olarak ortadan kaldırılması olarak 

tanımlanır. Mental blok (bilinç kaybı, amnezi,vb.) dıĢında anestezinin tüm komponentlerini 

içerir. 

 

Sensoryal Blok + Otonom Blok + Motor Blok ile karakterizedir. 
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Santral sinir bloklarında amaç; lomber veya sakral bölgeden yapılan uygulama ile 

vücudun alt kısmında duyu ve motor iletim geçici süre bloke etmek ve ameliyatın baĢarılı bir 

Ģekilde yapılmasını sağlamaktır.  

 

 Santral sinir bloklarının endikasyonları 

 

Santral sinir blokları; 
 

 Acil hastalar, 

 Poliklinik hastaları, 

 Tok hastalar, 

 YaĢlı hastalar, 

 Doğum, 

 Alt ve üst ekstiremitelerdeki kısa süreli  cerrahi giriĢimler (30 dakika ile 

1saat sürmesi beklenen) de uygulanır. 

 

 Avantajları 

 

Santral sinir bloklarının avantajlarını Ģu Ģekilde sıralaya biliriz. 
 

 Ekonomik olarak daha ucuzdur. 

 Hasta genel anestezi korkusu yaĢamaz. 

 ĠĢlem sırasında hasta ile iletiĢim kurulabilir. 

 Hasta erken rehabilite edilir. 

 Komplikasyonlar genel anesteziye oranla daha azdır. 

 Postoperatif yan etkiler minimaldir. 

 Etkin postoperatif analjezi sağlar. 

 Enfeksiyon riski düĢüktür. 

 Yara iyleĢmesi hızlı olur. 

 Çocuklarda psikolojik travma daha azdır. 

 Hastanın bilinci korunur ve solunum etkilenmez. 

 Bulantı ve kusma minimaldir. 

 Metabolik ve endokrin değiĢiklikler minimal düzeydedir. 

 Prostatektomi, kalça ve pelvik cerrahi giriĢimleri gibi bazı operasyonlarda 

kan kaybı daha azdır. 

 Günübirlik cerrahi giriĢimlerde hasta daha erken taburcu olabilir.  

 

 Dezavantajları 

 

Santral sinir bloklarının dezavantajlarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. 
 

 Blokların oluĢması için belirli bir süreye ihtiyaç duyulması,  

 UzamıĢ motor blok, 

 Ġdrar retansiyonu, 

 Analjezinin her zaman yeterli olmaması ve ek analjezik veya hafif bir 

genel anesteziye ihtiyaç duyulması, 

 Lokal anesteziğin yüksek doz uygulanması ya da yanlıĢlıkla damar içine 

verilmesi sonucu sistemik toksisite geliĢmesi, 
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 Rejyonal anestezinin torakotomi gibi bazı operasyonlar için uygun bir 

yöntem olmaması,  

 Santral nöral bloklarda oluĢan yaygın sempatik blokaj sonucu 

hipotansiyon oluĢması,  

 Lokal anestezik ilaçlara karĢı alerjik reaksiyonlar,  

 Damarın travma sonucu delinmesi,  

 Sinir yaralanması, (sinirin direkt iğne ile hasar görmesi veya ilacın sinir 

içine verilmesi ile geçici veya kalıcı sinir hasarı oluĢabilir.) 

 BaĢ ağrısı, (spinal anesteziden sonra geçici baĢ ağrısı oluĢabilir.) 

 Bel ağrısı, 

 Enfeksiyon,  

 Postoperatif hipotansiyon, 

 Sinir hasarına bağlı uzun süreli sekellere neden olmasıdır.  

 

 Santral sinir bloklarının kontrendikasyonları 

 

Santral sinir bloklarında oluĢan kontrendikasyonlar kesin ve rölatif olarak ayrılır. 

 

 Kesin kontrendikasyonlar 
 

o Cilt Enfeksiyonları: Santral bloğun uygulanacağı cilt alanında 

enfeksiyon olması halinde blok uygulanması kontrendikedir. 

Enfeksiyonun daha derin dokulara taĢınması, septisemi vb. riskleri 

vardır.  

o Kanama diyatezi ve antikoagülan tedavi alan hastalar: 

Hemofili gibi kanama diyatezi olanlar ile heparin veya 

antikoagülan ilaç alan hastalarda uygulanan blok giriĢimleri 

hematom veya kontrol edilemeyen kanamalara neden olabilir.  

o Ġntrakraniyal basıncı yüksek olan hastalarda blok uygulanması 

kontrendikedir. 

 

 Rölatif kontrendikasyonlar  
 

o YaĢ: Yeterli premedikasyon ve sedasyonla genç hastalar ve 

çocuklarda  santral blok giriĢimleri uygulanabilir.  

o PsiĢik reaksiyonlar ve psikiatrik hastalar: Ġstekli olmayanlar ve 

zorluk çıkaranlarda rejyonel anestezi uygulanmamalıdır. Bu 

hastalarda giriĢimden sonra sıklıkla sahte baĢ veya bel ağrısı 

yakınmaları, zayıflama ve paraliziler gözlenir.  

o Sinir sistemi hastalıkları: BaĢ ağrısı varlığında, serebral 

problemlerde, omurilik veya periferik sinir sistemine ait dejeneratif 

nörolojik hastalıklarda blok uygulamaları yapılmamalıdır.  

o Kanama: Kanaması olan hastaların kanaması kontrol edilmeden 

veya yeterli transfüzyon yapılmadan santral blok 

uygulanmamalıdır.  
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Santral sinir bloğun avantajları, dezavantajları, endikasyonları ve kontrendikasyonları 

tüm santral blok uygulamaları için geçerlidir. 

 

1.5. Santral Bloklarda Preoperatif Hazırlık 
 

Elektif majör cerrahi giriĢimlerde hasta, ameliyattan bir gün önce hastaneye yatırılır. 

Santral giriĢim öncesi hastalar bilgilendirilerek onayları alınır. Acil durumlar dıĢında tüm 

hastaların rutin inceleme; anamnez, fizik muayene ve laboratuar tetkikleri yapılır. 

 

 Preoperatif vizit: Tüm anestezi uygulamaları öncesinde görülmesi önemlidir. 

Preoperatif vizit, anesteziste; hastayı inceleme, hastaya anestezinin tipini 

açıklama ve hastanın bilgilendirilmesi olanağı sağlar. 

 Oral beslenme: Bloktan en az 6 saat önce ağızdan yiyecek ve içecek alınması 

kesilir. Toksik bir reaksiyonda veya blok giriĢiminin baĢarısız olması halinde 

genel anesteziye geçilmesi kaçınılmaz olabilir. Bu önlem aspirasyon riskini 

ortadan kaldırmıĢ olur.  

 Hasta ile iletiĢim: Özellikle parestezinin saptanmasını gerektiren giriĢimlerde 

hasta ile iletiĢim çok önemlidir.  

 Premedikasyon: Blok uygulamalarında oral, subkütan, intramüsküler veya 

intravenöz yolla premedikasyon uygulanabilir. Acil giriĢimlerde intravenöz yol 

tercih edilmeli opioidler, benzodiazepinler, antihistaminikler ve antikolinerjikler 

3 - 5 dakika içinde intravenöz yolla verilir. 

 

1.6. Santral Bloklarda  Malzeme  ve Hasta Hazırlığı  
 

Bulundurulması gereken malzemeler;  

 

 Sinir blok setleri 

 Steril örtü malzemeleri, 

 DeğiĢik ebatlardaki iğneler, (18 ve 24 numaralı) ve enjektörler ( 

2,5,10,20ml‟lik)  

 Blok iğneleri, (5-10 -12,5- 15 cm uzunluktaki iğneler ve spinal, epidural blok 

iğneleri (quincky, tuohy) 

 ĠV kateterler, 

 Steril eldiven, 

 Turnike,  

 Antiseptik solüsyonlar, 

 Tespit malzemeleri, (yapıĢtırıcı bantlar ve diğer aksesuarlar) 

 Elektrodlar ve EKG pedleri, 

 Lokal anestezik ilçalar, 

 Acil ilaçlar ( atropin, adrenalin, lidocain, bikarbonat, epinefrin, ephedrine, 

phenylephrine, calcium, propofol, succinylcholine, antidot ilaçlar;flumazenil, 

naloxone vb).  

 Cilt iĢaretleyici,  

 Sinir stimülatörü elektrotları ve ekipmanı,  
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 Acil müdahale malzemeleri; laringoskop, airway (nazal, oral), gayd, laringeal 

maske, değiĢik boyutta endotrakeal tüpler, end - tidal CO2 dedektörü, oksijen 

maskeleri,  

 DeğiĢik intravenöz (IV) sıvılar ve setler.  

 

Rejyonal blokta kullanılacak tüm malzemeler mümkünse birden fazla çekmeceye 

sahip, hareketli bir masa sistemi içinde bulundurulması gerekir. Malzemeler gruplandırılarak 

çekmecelere yerleĢtirilmelidir. Bu iĢlemler anestezi ekibinin hazırlık aĢamasında, zamanı 

daha iyi kullanmasını ve malzemelere daha kolay ulaĢmasını sağlar. Masada, acil bir 

durumda gerekli olan ambu, aspiratör ve benzeri cihazların bulundurulması, sık sık kontrol 

edilerek eksiklerin giderilmesi ve tüm malzemelerin düzenli yerleĢtirilmesi gerekir. Resim 

1.3‟ü inceleyiniz. 

 

Resim1.3:Malzemelerin bulunduğu hareketli masa 

 

1.6.1. Santral Bloklarda Kullanılan Ġğneler ve Kateterler 
 

Santral bloklarda kullanılan iğne ve kateter çeĢitleri aĢağıda kısaca açıklanmıĢtır. 

 

 Spinal iğneler: Spinal iğnenin çapının ve iğne ucunun özelliklerinin spinal 

anestezi sonrası baĢ ağrısına etkisi bilindiğinden artık ince iğneler (27 ve 29 G 

gibi ) tercih edilir. Günümüzde bir çok spinal iğne tipi ve ucu geliĢtirilmiĢtir. 

Resim 1.4‟ü inceleyiniz. 

 

Resim 1.4:Spinal iğne 
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 Spinal iğne içinden yerleĢtirilen devamlı kateterler : Ucu spinal aralıkta olan 

iğnenin içinden kateter geçirilerek bu alana yerleĢtirilir ve iğne çıkartılıp kateter 

spinal alanda bırakılır. Sürekli spinal analjezi elde etmek için kullanılır. Resim 

1.5‟iü inceleyiniz. 

 

Resim 1.5:Spinal iğne ve kateter
 

 

 Epidural iğneler ve kateterler : DeğiĢik kalınlık, boy ve uç Ģekillerinde 

epidural ve kaudal giriĢ amaçlı iğnelerdir. Resim 1.6 ve 1.7‟yi inceleyiniz. 

 

Resim1.6: Santral blokta kullanılan iğneler 
 

 

Resim1.7: Epidural kateter  
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 YumuĢak ve fleksibl uçlu kateterler: Sert kateterlerin neden olduğu 

intravasküler yerleĢme, dura delinmesi ve parestezi gibi sorunlar, yumuĢak ve 

fleksibl uçlu kateterlerin kullanıma girmesi ile ortadan kalkmıĢtır. Kateterlerin 

radyopak madde içeren naylon ve polyester gibi maddelerden yapılması, vücutta 

çok uzun süre ile kalabilmesini sağlar.  

 Kombine spinal epidural setler: Son dönemde, spinal iğne fikse edici sistem 

(Docking system, Adjustable Kombine spinal –epidural ) geliĢtirilmiĢ ve spinal 

iğnenin hareketine bağlı olarak geliĢen bazı sorunların çözülmesine yardımcı 

olunmuĢtur.  

 

Ayrıca uygulamada kullanılan helezon telli polimer kaplı epidural kateterler ve Racz 

kateterleri de vardır. 

 

1.6.2. Santral Bloklarda Hasta Pozisyonu 
 

Blok uygulamalarında hasta pozisyonu çok önemlidir ve giriĢimin baĢarısını direkt 

olarak etkiler. Blok ugulamalarında, hasta ve anestezist için en uygun pozisyon verilir. 

GiriĢim ameliyat masası, ameliyathane sedyesi veya muayene masasında yapılır. Eğer oturur 

pozisyon gerekli ise hasta ameliyat masası veya sedyede oturtulur. Ameliyat masasına alınan 

hastada omuz, kol, diz askı ve yastıklara yumuĢak ve nazikçe yerleĢtirilip tesbit edilir. Blokaj 

alanı içinde kalan tüm basınç noktaları dikkatle korunmalı ve yastıklarla desteklenmelidir. 

Bu, ekstremitelerde oluĢabilecek nörolojik komplikasyonların önlenmesini de sağlar.  

 

Santral bloklarda hastaya verilen pozisyonlar aĢağıda kısaca açıklanmıĢtır; 

 

 Lateral dekubitus (yan) pozisyon: Kombine spinal-epidural ve kaudal blokta 

(bebeklerde) tercih edilen pozisyondur, genellikle bir yardımcı gerektirmez, 

hasta rahattır ve çok az efor harcar. Bu pozisyonda, hasta dizlerini karnına 

çekmiĢ, baĢ fleksiyona getirilmiĢ, üstteki kolu göğüs üzerinde alttaki kolu 

baĢının altında ya da elleri ile bacaklarını veya boynunu kavramıĢ olarak sağ 

veya sol yanı üzerine yatırılır, baĢının altına bir yastık konur. Tek taraflı blok 

isteniyorsa avantajlıdır. ġekil 1.1‟i, resim 1.8 ve 1.9‟u inceleyiniz. 
 

  

Resim 1.8: Standart lateral dekubitus (yan ) 

pozisyon  

Resim 1.9: Bebekte yan pozisyon 
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 Oturur pozisyon: Santral ve epidural bloklarda çok tercih edilen pozisyondur. 

Hasta; masanın kenarında bacakları aĢağıya sarkık, ayaklarının altına bir tabure 

konmuĢ, çenesi sternuma değecek Ģekilde baĢ fleksiyona getirilmiĢ ve kollar 

karın üzerinde birbirine sarılmıĢ olarak oturtulur. (Bir yardımcı hastanın 

masadan düĢmesini önlemek ve pozisyonunun korunmasını sağlamak üzere 

yanında durmalıdır.) Bu pozisyon, iĢaret noktalarının belirlenmesini 

kolaylaĢtırır, uygulayıcı için rahat bir pozisyondur. Şekil 1.2’i inceleyiniz. 

 

ġekil 1.2: Oturur pozisyon 

Oturur pozisyonu; spinal sıvı basıncı düĢük olan hastalarda, saddle blok (alçak spinal 

blok) yapılmak istenen hastalarda, ĢiĢman hastalarda, intertorakanterik kırığı olan bu nedenle 

yan yatmakta zorlanan hastalarda tercih edilir. 

 

 Yüzüstü (prone) pozisyon: Hasta, iliak kemiklerin ortası masanın fleksiyon 

noktasının üstüne gelecek Ģekilde yüz üstü yatırılır. Masaya fleksiyon verilerek 

bacaklar ve baĢ düĢürülür; böylece lomber vertebraların spinaları arasındaki 

mesafe açılır. Yüz üstü pozisyon, genellikle yalnızca ortopedik sorunlar, rektal 

ve sakral giriĢimlerde hipobarik solüsyonlarla uygulanır. 

 Trendelenburg: Bazı özel durumlarda daha yüksek anestezi sağlayabilmek için 

tercih edilir. Masanın baĢ kısmına eğim verilerek hasta, tredelenburg 

pozisyonuna getirilir.  

 

1.6.3. Santral Bloklarda Hasta Hazırlığı  
 

Santral bloklarda hasta hazılığı aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

 Hasta, operasyon masasına alınır. 

 Hastaya, iĢlem hakkında bilgi verilir. 

 Damar yolu açılarak sıvı infüzyonuna baĢlanır. 

 Hasta monitörize edilir, monitör ayarları yapılır. 

 Vital bulgular, kontrol değerleri alınarak kaydedilir. 

 Santral blok uygulaması için uygun olan pozisyon verilir. 

 Hasta pozisyonu desteklenir. 
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1.6.4. Santral Bloklarda Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Blok setinin hazırlarken steriltesinin bozulmamasına dikkat edilmelidir.  

 Uygulamada kullanılacak lokal anestezik ve acil durum ilaçları eksiksiz 

hazırlaır. 

 Hasta monitörize edildikten sonra ilk monitör bilgileri kaydedilir. 

 Uygulama öncesi oksijen tüpleri, aspiratör, ambu, maske gibi araçların 

kontrolleri dikkatli bir Ģekilde yapılır. 

 Her an genel anesteziye geçilebilme olasılığı göz önünde bulundurularak gerekli 

hazırlık önceden yapılır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Santral blok uygulamalarında hazırlık yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Eldiven giyiniz. 
 Enfeksiyonları önlemede etkisini 

hatırlayınız. 

 Anestezi cihazını kullanıma hazır 

hale getiriniz.  Cihaz ve malzemeleri eksiksiz 

hazırlamalısınız.  Blok tipine uygun blok setini 

hazırlayınız.  

 Cerrahi örtü setini hazırlayınız. 
 Steriliteyi bozmamaya özen 

göstermelisiniz. 

 ĠĢlemler sırasında asepsi kurallarına 

uymalısınız. 

 Antiseptik solüsyon hazırlayınız. 

 Lokal anestezik ilacı hazırlayınız. 

 Acil ilaçları hazır bulundurunuz. 

 Ġlaçları doktor istemeden enjektöre 

çekmemelisiniz. 

 Genel anesteziye geçme ihtimaline 

karĢı gerekli hazırlıkları yapınız. 

 Uygun enjektörü seçiniz. 

 Resüsitasyon malzemelerini kontrol 

ediniz. 

 Hazırlıkları eksiksiz yaptığınızdan emin 

olmalısınız. 

 Pozisyon ve destek malzemelerini 

hazırlayınız. 

 Tespit malzemelerini hazırlayınız. 

 Ġnfüzyon sıvısı hazırlayınız. 

 Hastayı masaya alınız. 

 Hasta ile iletiĢim kurmalısınız. 
 Hasta kimlik bilgilerini kontrol 

ediniz. 

 Hastaya monitörizasyon için uygun 

pozisyon veriniz. 

 Hasta ile konuĢarak uygulama amacını 

açıklamalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastayı monitörize ediniz.  Verileri anında kaydetmelisiniz. 

 Kayıt için anestezi formunu 

kullanmalısınız.  Hastanın monitör verilerini kayıt 

ediniz. 

 Hastaya infüzyon sıvısı takınız. 
 Sıvı akıĢ hızını hastanın özeliğini dikkate 

alarak yapmalısınız. 

 Hastaya blok tipine göre pozisyon 

veriniz. 
 Hasta mahremiyetine özen göstermelisiniz. 

 Hasta pozisyonunu destekleyiniz. 

 Hastaya oturur pozisyonda ise 

omuzlarından, yan yatar pozisyonda ise diz 

ve baĢ kısmından desteklemelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, lokal anestezi çeĢitlerinden biri değildir? 

A) Topikal (Yüzeysel) anestezi 

B) Ġnfiltrasyon anestezisi 

C) GeniĢ alan bloğu 

D) Arterial sinir bloğu 

E) Rejyonel intravenöz anestezi  

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, lokal infiltrasyon anestezisinde en fazla tercih edilen lokal 

anestezik ilaçtır? 

A) Lidokain 

B) Bubivakain 

C) Tetrakain 

D) Prokain 

E) Dibukain 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, ester yapılı lokal anestezik ilçalardan biridir? 

A) Tetrakain  

B) Kartikain 

C) Prilokain 

D) Dibukain 

E) Lidokain 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, rejyonel anestezide rölatif kontrendikasyonlardan biri 

değildir?  

A) Sinir Sistemi Hastalıkları 

B) Cilt Enfeksiyonları 

C) Psikiatrik Hastalar 

D) Kanama 

E) YaĢ 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, santral bloklarda hastaya verilen pozisyonlardan biri 

değildir?  

A) Litotomi Pozisyon 

B) Oturur Pozisyon 

C) Yan Pozisyon 

D) Diz- dirsek pozisyon 

E) Prone Pozisyon 

 

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

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. (    ) Rejyonel anestezi, bilinç kaybına yol açarak vücudun tüm bölgelerindeki sinir 

iletisinin ve ağrı duyusunun ortadan kaldırılmasıdır. 

7. (   ) Ġnfiltrasyon anestezisi, insizyon hattına lokal anestezik ilacın enjeksiyonu ile 

sağlanan, sadece enjekte edilen yerde anestezi oluĢturma Ģeklidir. 

8. (   ) Lateral dekubitus (yan) pozisyon, kombine spinal-epidural ve kaudal blokta 

(bebeklerde) tercih edilen pozisyondur. 

 

 

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 
 

 

 

 

Spinal blok uygulamalarında, anestezi uzmanına uygulama süresince dikkatli bir 

Ģekilde yardımcı olabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Subaraknoid enjeksiyonun yapılıĢ Ģekillerini araĢtırıp bir tablo oluĢturarak 

karĢılaĢtırınız. Sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Kauda ekuina sendromu nedir, araĢtırınız. 

 

2. SPĠNAL BLOK  
 

Lokal anestezik solüsyonun lomber 3. - 4. veya 4.-5. vertebralar arasındaki 

aralıklardan subaraknoid aralığa, yani BOS (beyin omurilik sıvısı) içerisine verilmesi ile 

vücudun alt kısmının tüm motor ve duyusal blokajının sağlanmasına, spinal anestezi 

(subaraknoid blok) denir. Spinal anestezinin temel amacı; sempatik, sensoryal ve derin bir 

motor blok oluĢturmaktır.  

 

Ġlk uygulama, 1899‟ da BIER ve TUFFIER tarafından kokain ile yapılmıĢtır. GeçmiĢi 

1899‟lara kadar gitmesine rağmen, nörolojik komplikasyonları nedeniyle 1970‟lere kadar 

yaygın kullanılmamıĢtır; ancak bu yıllarda toksititesi çok düĢük lokal anestezik ilaçların 

bulunması, kullanımını yaygınlaĢtırmıĢtır. Vertebral kolon; servikal 7, torakal 12, lumbal 5, 

sakral 5, koksigeal 4 olmak üzere toplam 33 vertebradan oluĢur.  

 

Spinal kord ve sinir kökleri vertebral kolon içinde uzanır. Foramen magnumdan baĢlar 

ve medulla spinalis, erkeklerde L1 vertebra alt kenarında, kadınlarda L2 vertebra ortasında, 

yenidoğanda L3 vertebra hizasında sonlanır. 

 

ġekil 2.1: Medulla spinalis 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Spinal kord doğrudan beyni saran katların devamı olan dura, araknoid ve pia mater 

olmak üzere üç zarla çevrilidir. Pia mater en içte yer alır. Araknoid ile pia arasındaki aralık 

subaraknoid mesafe olup içinde spinal sinirler ve BOS bulunur. Spinal subaraknoid aralık 

aĢağıda sakral 2. vertebra hizasında sonlanır. Spinal anestezi, subaraknoid aralığa BOS içine 

yapılır.  

 

ġekil 2.2: Spinal kordun zarları 

 

 Etki yeri ve mekanizması: BOS içine verilen lokal anestezik ilaç, sinir dokusu 

tarafından alınır ve damar içine absorbe olarak ortamdan uzaklaĢtırılır. BOS 

içine verilen ilacın bir kısmı yoğunluk farkı nedeniyle duradan diffüze olarak 

epidural aralığa geçer ve orada geçerli mekanizmalarla ortamdan uzaklaĢtırılır.  

 

Ġlacın sinir dokusu tarafından alınması; ilacın BOS içindeki yoğunluğuna, sinirin lokal 

anestezikle temas yüzeyine, yağ içeriği ve kanlanma gibi etkenlere bağlıdır. Ġlaç etkisini, 

subaraknoid mesafede esas olarak kordu terkeden spinal sinir kökleri ve dorsal kök 

ganglionları üzerinde gösterir.  

 

 Etki hızı ve süresi: Etkinin hızlı baĢlaması, epidurale göre en önemli 

üstünlüğüdür; ancak tam blok geliĢmesi için gereken süre, epidural 

anestezininkine yakındır. Anestezi süresi, ilacın sinirleri terk etme hızına 

bağlıdır. Verilen ilacın büyük bir kısmı BOS içine yayılır ve venöz drenajla 

elimine edilir. Az bir kısmı ise lenf yoluyla uzaklaĢtırılır. Vazokonstriktörler 

burada damarlara etkili olamadığı için anestezi süresini ancak %10 kadar uzatır. 

Ġlacın özelliğine göre etki, 3-5 dakika içinde baĢlar; tam etkinin oluĢması için 

15-20 dakika süre gerekir. Etki, lidokain ve prilokain ile 1-1.5 saat; bupivakain 

ile 3-3.5 saat kadar sürer. Bupivakainin kord damarları üzerinde 

vazokonstriksiyon yapması nedeniyle etki süresi daha uzundur. Lokal anestezik 

ilacın fiksasyonu 30-45 dakikada gerçekleĢmektedir. Ġlaç dozu hesaplanırken bu 

süre göz önünde bulundurulur. 

 Spinal anestezi uygulamasının değerlendirilmesi: Duyusal yönden 

dermatomlara göre, motor blokajı yönünden ise “Bromage Skalasına” göre 

yapılır. 
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Dermatomlar: Anestezi düzeyinin belirlenmesi ve komplikasyonların 

değerlendirilmesi için önemlidir. Vertebral kolonu terkeden sinirler deride belirli bir yayılım 

göstererek dermatomları oluĢturur. Spinal anestezi uygulamasını takiben künt iğne ile ciltte 

ağrı kontrolü yapılarak bloğun seviyesi değerlendirilir. 

 

 

 C8 dermatomu, küçük parmak  

 T1-2 dermatomu, kol ve önkolun 

içyüzü  

 T3 dermatomu, aksilla apeksi 

 T4 dermatomu, meme baĢı 

 T6-7dermatomu,ksifoid çıkıntı 

 T10 dermatomu göbek hizası  

 L1 dermatomu ingüinal bölge 

 S1-4 dermatomu perine bölgesi 

Tablo 2.1: Dermatomlar 

 

Bromage Skalası: Motor bloğu değerlendirmede kullanılır. Bu skalaya göre hasta; 

 

0: Hiç paralizi yok. 

(Hasta ayağını ve dizini tam olarak fleksiyona getirebilir.) 

1: Sadece dizini ve ayağını hareket ettirebilir. 

(Bacağını düz olarak kaldıramaz.) 

2: Dizini bükemez. 

(Sadece ayağını oynatabilir.) 

3: Ayak ve baĢparmağını oynatamaz.  

(Total paralizi olarak derecelendirilir.) 

Tablo 2.2: Bromage Skalası  

 

2.1. Spinal Anestezi Tipleri  
 

Spinal anestezi uygulamaları sırasında, cerrahinin özelliğine göre, farklı blok tipleri 

uygulanarak istenen anestezi seviyeleri elde edililr. Bunlar:  
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 Saddle blok ( Eyer veya suvari yaması): Alt lumbal va sakral segmentlerin 

bloğu ile geliĢir. Az miktarda (0.5-1cc) ilacın oturur pozisyonda L4-5 aralığına 

verilip en az 5 dakika oturur pozisyonda tutulması ile elde edilir. Avantajı, kan 

basıncı ve nabız hızının çok az etkilenmesidir. 

 Alçak spinal anestezi: L 2-3 düzeyinde elde edilir. Kan basıncına belirgin 

etkisi yoktur. Cilt anestezisi T 10 seviyesini geçmez. 

 Yüksek spinal anestezi: T 4-12, lomber ve sakral segmentleri tutar. T 4 

üzerinde blok söz konusu ise hipotansiyon ve bradikardi belirgindir.  

 Tek taraflı ( hemiblok) spinal anestezi: Enjeksiyonun hastanın anestetize 

edilmek istenen tarafa yatırılarak yapılıp 5 dakika süre ile bu pozisyonda 

tutulması ile elde edilir. Tek taraflı spinal anestezi alt ekstremite cerrahilerinde ( 

örn. Atroskopi ) tercih edilir. 

 Total spinal blok: Anesteziden daha çok bir komplikasyon olarak 

düĢünülmelidir. Bulber merkezlere kadar depresyon söz konusudur. Acil 

resüsitatif giriĢimlere gereksinim duyulur.  

 

2.2. Spinal Anestezinin Sistemlere Etkisi  
 

Spinal anetezinin sistemlere etkileri tablo 2.4‟te gösterilmiĢtir. Bu etkiler, bazı 

sistemlerde anında gözükürken bazılarında geç ortaya çıkabilir.  

 

 Kardiovasküler sisteme etkileri 

 Sempatik denervasyon ve 

hipotansiyon, 

 Bradikardi,  

 Koroner kan akımında azalma, 

 Serebral dolaĢım, 

 Renal dolaĢım. 

 Solunum sistemine etkileri 

 Ġnterkostal paralizi, 

 Atelektazi, 

 Apne ve solunum arresti. 

 Gastrointestinal sisteme etkileri 

 Ġnce barsaklarda kontraksiyon, 

 Sifinkterlerde gevĢeme,  

 Bulantı ve kusma. 

 Üriner sisteme etkileri  Ġdrar retansiyonu. 

 Merkezi sinir sistemine etkisi 

 BOS‟un dural delikten sızması  

 BOS basıncının düĢmesine bağlı 

baĢağrısı. 

Tablo 2.3: Spinal anestezinin sistemlere etkileri 
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2.3. Anestezi Düzeyini Ekileyen Faktörler  
 

Spinal anestezi uygulamalarında anestezi düzeyi ve blok seviyesi çeĢitli faktörlere 

bağlı olarak etkilenir. Bu faktörler; 

 

 Hastaya bağlı faktörler: Hastanın boyu, yaĢı, kilosu, kifoz, skolyoz gibi 

anatomik deformiteleri ve karın içi basıncını artıran patolojiler gibi etmenler 

anestezi düzeyini etkiler.  

 Uygulamaya bağlı faktöler: Solüsyonun volümü, yoğunluğu, ısısı, lokal 

anesteziğin dozu, enjeksiyon hızı, ilacın yayılımı ve redistribüsyonu ve barbotaj 

yapılması (BOS ve ilacın tekrar tekrar aspire edilerek enjeksiyonu), lomber 

ponksiyonun yeri ve hastanın pozisyonu bloğun seviyesini etkiler.  

 Solüsyonun hipo veya hiperbarik olarak seçilmesi ve hastanın pozisyonu 

değiĢtirilerek istenen anestezi düzeyi sağlanır.  

 

2.4. Spinal Anestezinin Endikasyonları ve Kontrendikasyonları 
 

Spinal anestezinin endikasyonlarını üç baĢlık altında ele almak mümkündür. 

 

 Cerrahi endikasyonlar 

 Sezaryen, 

 Vajinal doğum,  

 Mesane cerrahisi, 

 Vajinal histerektomi,  

 Ġntraabdominal cerrahi, (apendektomi, kolesistektomi, total abdominal 

histerektomi, mide rezeksiyonu, mesane cerrahisi)  

 Herni cerrahisi (inguinal, femoral, intraabdominal göbek altı ensizyonal 

herniler)  

 Genital cerrahi, (orĢiektomi, perine onarımı, transüretral rezeksiyon TUR, 

vazektomi vb.)  

 Alt ekstremite cerrahisi, (kalça, bacak, diz ve ayaktaki ameliyatlar, açık - 

kapalı redüksiyonlar )  

 Anorektal cerrahi, (hemoroid, fistül, pilonidal sinus, rektal biyopsi) 

 

 Diagnostik endikasyonlar 

 

Vazospastik hastalıkların organik kökenli hastalıklardan ayırımı için spinal anestezi 

uygulanır. 

 

 Terapötik endikasyonlar  
 

 Alt ekstremitelerin vazospastik hastalıklarının tedavisinde, 

 Kanser, akut pankreatit veya mezenter arter trombozunun neden olduğu 

ağrının tedavisinde endikedir. 
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 Kontrendikasyonlar 

 

Santral blokların kontrendikasyonları spinal bloklarla aynı olduğundan dolayı burada 

verilmemiĢtir. Hatırlamak için birinci faaliyette bakınız. 

 

2.5. Spinal Anestezide Kullanılan Ġlaçlar  
 

En sık kullanılan ajanlar; lidokain (% 5), prilokain (%5-%10), bupivakain (% 0,75), 

tetrakain (% 0,5-1) ve ropivakaindir (%0.2-%1). Atropin ve vazopressör oluĢabilecek 

komplikasyonlara karĢı hazır bulundurulur. Spinal anestezide genellikle 3-4 cc % 0.75 lik 

bupivakain veya %10 luk 4-5 cc prilokain kullanılmaktadır. Spinal anestezi yöntemi kısa 

sürecekse prilokain, lidokain kullanılır. Spinal anestezi yöntemi uzun sürecekse tetrakain, 

bupivakain ve ropivakain kullanılır. 

 

2.6. Spinal Anestezi Uygulaması ve Hasta Takibi 
 

Spinal anestezi, anestezi uzmanı tarafından uygulanır. Uygulama esnasında ve 

sonrasında anestezi teknisyeninin sorumluluğu; anestezi uzmanına yardımcı olmak, vital 

bulgular ve geliĢebilecek komplikasyonlar açısından hastayı takip etmektir. Bu nedenle 

anestezi teknisyeninin spinal anestezi ile ilgili bilgiye sahip olması gerekir. AĢağıda 

uygulama tekniği sırası ile verilmiĢtir. 

 

 Hastaya, yapılacak iĢlem anlatılır. 

 Hastanın onayı alınır ve order edilen premedikasyon ilaçları yapılır. 

 Hasta monitörize edilir ve monitör bulguları ( oksijen satürasyonu, kan basıncı 

ve nabız ) kayıt edilir.  

 ĠĢlem öncesi damar yolu açılır, % 0.9 NaCl (500- 1000cc ) infüzyonuna 

baĢlanır.  

 Atropin ve vazopressör ( 10-15 ml/kg/saat) hazır bulundurulur.  

 Hastaya, oturur veya yan pozisyon verilir (Oturur pozisyon daha çok tercih 

edilir; çünkü iĢaret noktalarını belirlemek kolaydır. Hastanın ayaklarının altına 

tabure konulur, çenesi sternuma değecek ve elleri kucağında olacak Ģekilde 

oturtulur.Yan pozisyon ise hasta yönünden rahattır.).  

 Yan pozisyon; hasta sağ veya sol yanına yatırılır, dizlerini karnına doğru çeker 

ve çenesini göğsüne değecek Ģekilde fleksiyona getirir. Her iki pozisyonda da 

bir yardımcı mutlaka hastayı tutmalıdır.  

 Blok setinin açılmadan önce setin sterilizasyonu (endikatör, flaster rengi vb.) 

kontrol edilerek anestezi teknisyeni tarafından açılır.  

 Lokal anestezik ilaç istenen dozda hazırlanır. ( Setin açılması ve anestezik ilacın 

hazırlanması anestezi uzmanı tarafından veya gözetimi altında anestezi 

teknisyeni tarafından yapılabilir.) Resim 2.2‟i inceleyiniz. 
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Resim 2.1: Epidural blok Seti  

 

Enjeksiyonun yapılacağı aralıklar doktor tarafından belirlenir. Resim 2.2‟yi 

inceleyiniz. 

 

Resim 2.2:ĠĢaret noktaları 

 

 Sahanın temizlenmesi için anestezi teknisyeni antiseptik solüsyonu anestezi 

uzmanının tuttuğu spanç üzerine döker. 

 Enjeksiyonun yapılacağı saha, doktor tarafından antiseptikli spançla temizlenip 

örtülür. Resim 2.3‟ü inceleyiniz. 

 

Resim 2.3:Bölgenin antiseptikle silinmesi  
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 Anestezi uzmanı tarafından lomber ponksiyon, orta hattan ve paramedian 

hattan yapılır. Cilt ve ciltaltına infiltrasyon anestezisi uygulanır. 8-10 cm 

uzunluğunda ve mümkün olan en ince çaplı spinal iğne ile lokal anestezi 

uygulanmıĢ olan ciltten girilir. Bu esnada anestezi teknisyeni, hastanın sabit 

tutulması için pozisyonu destekler. Resim 2.4‟ü inceleyiniz. 

 

Resim 2.4:Enjeksiyonun yapılması 
 

 Ligamentlerin iğneye karĢı oluĢturduğu direnç, ligamentum flavum geçilince 

kaybolur ve bundan sonra dura delinip subaraknoid ponksiyon yapılarak iğnenin 

ucundan BOS gelmesi ile iğnenin yeri doğrulanılır. Gelen BOS berrak ve 

renksiz ise seçilen lokal anestezik ilaç enjeksiyonu yapılır. ġekil 2.4‟ü resim 

2.5‟i ve inceleyiniz. 

 

ġekil 2.3: Spinal anestezi uygulama bölgesi 
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Resim 2.4: BOS’un gelmesi 
 

 BOS içine lokal anestezik verildikten sonra iğne çıkartılır ve steril spançla 

enjeksiyon yeri kapatılır. 

 Anestezi uzmanı bu iĢlemleri yaparken anestezi teknisyeni hastayı takip ederek 

bulguları kayıt eder. 

 Yukarıdaki iĢlemler yapıldıktan sonra hastaya, sırtüstü pozisyon verilir. Bloğun 

istenen seviyesine göre baĢ kısmı yükseltilerek motor bloğu değerlendirmede 

Bromage Skalası kullanılır. 

 Hastada blok oluĢtuktan sonra cerrahi pozisyon verilir. 

 Bilinç durumuna göre hastaya, nazal kateter veya maske ile oksijen verilir. 

 Cerrahi iĢlem süresince hastanın bilinç durumunun (anksiyete, ajitasyon, korku 

varlığı, uyku hali varlığı, bilinç bulanıklığı ve oryantasyonu) takibi yapılır. 

 Cerrahi iĢlem süresince hastanın vital bulguları, infüzyon sıvısı ve ağrı hissi 

takibi yapılır. 

 Hasta ile ilgili ortaya çıkan olumsuz durumlar, anestezi uzmanına haber verilir. 

 GiriĢim süresince monitör bilgileri anestezi formuna kayıt edilir. 

 ĠĢlem bittikten sonra hasta sırt üstü pozisyona getirilerek Bromage Skalası ile 

hasta tekrar değerlendirilir. 

 Hastanın vital bulgularının stabilizasyonu sağlandıktan sonra EKG bağlantıları, 

TA aletinin manĢonu ve puls oksimetri probu çıkartılarak monitör kapatılır. 

 Hastanın infüzyon sıvısı kapıtılarak sedyeye alınır. 

 Hasta ve anestezi formunun bir nüshası derlenme odasında görevli personele 

teslim edilir. 

 Derlenme odasındaki hastanın duyusal ve motor fonksiyonları geri döndükten 

sonra, derlenme odasından çıkıĢ kriterlerine uygun olarak kliniğine teslim edilir. 

 

Spinal anestezi uygulamalarında dikkat edilecek noktalar; 

 

 Kontrol kan basıncı ve nabız değerleri ölçülür ve anestezi formuna düzenli 

Ģekilde kayıt edilir. 

 Hasta, komplikasyonlar yönünden dikkatli takip edilir. 

 Hastanın, genel durumu sözel uyarılar ile değerlendirilir. 

 Hipotansiyon yönünden hasta takip edilmeli, hipotansiyon durumunda oksijen 

verilir. 

 Hipotansiyonu  önlemek için uygulama öncesi sıvı infüzyonu baĢlanır.  

 Solunum sal değerleri yakından takip edilir. 
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2.7. Spinal Anestezinin Komplikasyonları  
 

Spinal anestezi uygulanmasında dura ponksiyonu aĢamasında, hastaya ve yapılan 

iĢleme bağlı olarak çeĢitli sorunlar çıkabilir. Bunlar; BOS‟un kanlı gelmesi, gelmemesi ve 

bulanık gelmesi, ponksiyonun baĢarısız olması, ponksiyon sırasında parestezi oluĢması ve 

BOS gelmediği halde parestezi olması gibi sorunlardır. 

 

Spinal anestezi komplikasyonları erken veya geç olarak ortaya çıkabilir. Bu 

komplikasyonlar; 

 

 Ġğne kırılması, 

 Sinir ve/veya cauda equina hasarı, 

 Sempatik blokaj sonucu sistemik kan basıncında hızlı düĢme, 

 Kardiyak akselatör liflerin T1-T4 düzeyinde blokajı sonucu bradikardi,  

 Yüksek spinal anestezi, interkostal paralizi nedeni ile solunumsal yetersizlik, 

dispne , 

 Kraniyal sinirlerin paralizisi, 

 Spinal ve epidural hematom, 

 Enfeksiyon, 

 Bulantı, kusma, 

 Enjeksiyon yerinde ağrı, 

 Septik veya aseptik menenjitis 

 Sırt ve bel ağrısı , 

 Ġdrar retansiyonu: S2-4 segmentlerinin blokajına bağlı geçici retansiyon, 

 Dura ponksiyonundan 1-2 gün sonra postspinal baĢ ağrısı 

 Total spinal anestezi sonucu apne, derin hipotansiyon, kardiyak arresttir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Spinal blok uygulamalarında yardımcı olunuz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Malzemeleri hazırlayınız. 
 Bu iĢlemleri seri Ģekilde yapmalısınız. 

 Hastaya kısa ve anlaĢılır bilgiler 

vermelisiniz. 

 Monitör bağlantılarını standart 

monitörizasyon kurallarına uygun 

Ģekilde yapmalısınız. 

 Damar yolu açarken periferik venlerden 

baĢlamalısınız. 

 Ġlaç ve sıvıları ordere uygun olarak 

hazırlamalısınız. 

 Hastayı hazırlayınız. 

 Monitör değerlerini anestezi formuna 

kayıt ediniz. 

 Hastaya, oturur veya yan pozisyon 

veriniz. 

 Steril malzemeleri açınız  
 Spinal örtü  ve spinal uygulama setinin 

sterilite tarihini kontrol ediniz. 

 Bölgenin örtülmesine yardım ediniz. 

 Hasta, mahremiyetine önem 

vermelisiniz. 

 Sterilteye dikkat etmelisiniz. 

 Anestezi uzmanın kullanacağı spanca 

antiseptik solüsyon dökünüz. 

 Steriliteyi bozmamalısınız. 
 Anestezi uzmanının lokal nestezik 

ilaçları ampul veya flakon Ģekline göre 

açarak ilacı çekmesine yardımcı olunuz. 

 ĠĢlem yapılırken hastanın hareket 

etmemesini sağlayınız. 

 Hastayı tutabilirsiniz. 

 Hasta ile iletiĢim halinde olmalısınız. 

 ĠĢlemin tamamlanmasının ve bölgenin 

spançla kapatılmasının ardından 

kullanılan malzemeleri ortamdan 

uzaklaĢtırınız. 

 Bölgeyi kapatırken doktora yardımcı 

olmalısınız. 

 Hastaya, iĢlem sonrası uygun pozisyonu 

veriniz. 

 Doktor istemine uygun pozisyon 

vermelisiniz. 

 Ġstenen anestezi seviyesine göre yastık 

vb. malzemelerle destekleyebilirsiniz.  

 Hastaya, oksijen veriniz. 
 Oksijeni nazal kateter veya maske ile 

verebilirsiniz. 

 Bloğun yerleĢmesi için beklerken 

hastanın monitör paremetrelereni 

kontrol ediniz. 

 Verileri zamanında kayıt etmelisiniz. 

 Hastanın bilincini kontrol ediniz. 

 Anksiyete, ajitasyon, korku varlığı, uyku 

hali varlığı, bilinç bulanıklığı ve 

oryantasyon durumunu 

değerlendirebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Cerrahi giriĢim süresince hastanın vital 

bulgularını takip ediniz. 
 Hastanın aldığı çıkardığı sıvı takibini 

yapmalısınız. 

 Ağrı takibi yapabilirsiniz. 

 Bromage skalasını kullanabilirsiniz. 

 Hastayı komplikasyonlar yönünden 

kontrol ediniz. 

 Komplikasyon durumunda hastaya, 

doktorun uygun gördüğü ilaçları 

uygulayınız. 

 Monitör değerlerini kayıt ediniz. 
 Kayıt için mutlaka anestezi formunu 

kullanmalısınız. 

 Hasta ile sürekli iletiĢim kurarak bilinç 

düzeyini kontrol ediniz. 

 Hastaya, kendisi ile ilgili sorular 

sorabilirsiniz. 

 Gerektiğinde doktor istemine göre 

sedatif ya da narkotik ilaç hazırlayarak 

istenen dozda yapınız. 

 Verilen ilacın dozu ve zamanını mutlaka 

kayıt ediniz.  

 Cerrahi iĢlem bitiminde hastanın 

monitör değerlerini ve bilinç durumunu 

değerlendiriniz.  

 Transfer esnasında gerektiğinde oksijen 

ve sıvı desteği sağlamalısınız. 

 Hastayı uygun pozisyonda transfer 

etmelisiniz. 

 Hastanın durumu stabil ise monitörden 

ayırınız. 

 ĠĢlem bitiminde anestezi formunun bir 

nüshasını dosyasına yerleĢtiriniz. 

 Hastaya, takılan sıvıları kapatınız. 

 Hastanın sedyeye alınmasını sağlayınız. 

 Dosyası ile birlikte hastayı, ilgili birime 

teslim ediniz. 

 Son kez dosyayı, kayıtların eksiksiz 

olmaması yönünden kontrol etmelisiniz.  

 Ġlgili personele, ameliyat esnasında 

geliĢen komplikasyonlar hakkında bilgi 

vermelisiniz. 

 Hastaya, ait eĢya varsa teslim etmeliniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, spinal anestezinin temel amaçlarından değildir?  

A) Sempatik blok oluĢturmak  

B) Sensoryal blok oluĢturmak  

C) Derin blok oluĢturmak 

D) Motor blok oluĢturmak  

E) Derin sedasyon oluĢturmak 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, motor bloğu değerlendirmede kullanılan Bromage Skalası 

kriterlerinden değildir? 

A) 0: Hiç paralizi yok. 

B) 00:Minimal düzeyde paralizi var. 

C) 1: Sadece dizini ve ayağını hareket ettirebiliyor. 

D) 2: Dizini bükemiyor, sadece ayağını oynatabiliyor. 

E) 3:Ayak baĢparmağını oynatamıyor total paralizi var. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, spinal anestezi tiplerinden değildir? 

A) Alçak spinal anestezi abdomen cerrahisi 

B) Yüksek spinal anestezi cerrahisi 

C) Total spinal blok endoskopik cerrahi 

D) Epidural anestezi 

E) Tek taraflı spinal anestezi  

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, spinal blokta kullanılan anestezik ilaçlardan değildir? 

A) Lidokain (% 5) 

B) Prilokain (% 5) 

C) Bupivakain (% 0,5) 

D) Tetrakain (% 0,5-1) 

E) Pentothal sodium (% 0,5-1) 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, spinal anestezi komplikasyonlarından biri değildir? 

A) Ġdrar retansiyonu 

B) Hipotansiyon 

C) Solunum yetmezliği 

D) Enjeksiyon yerinde ağrı 

E) Hipertansiyon 

 

 

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 
 

 

 

 

 

Epidural blok uygulamalarında, anestezi uzmanına uygulama süresince dikkatli bir 

Ģekilde yardımcı olabileceksiniz. 

 

 

  

 

 Spinal ve epidural anesteziyi karĢılaĢtırınız.  

 Epidural blokun spinal bloka göre avantajlarını ve dezavantajlarını araĢtırarak  

sınıfta arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

3. EPĠDURAL BLOK  
 

Epidural anestezi; spinal sinirlerin, epidural aralıkta anestetize edilmesi ile sağlanan 

bölgesel anestezi Ģeklidir. Epidural anestezi ilk kez 1895 yılında uygulanmıĢtır. Ġlk epidural 

kateter ise 1946 yılında yapılmıĢtır. Yöntem 1960 yıllarında yaygınlaĢmıĢtır.  

 

Epidural teknikler cerrahi anestezi, obstetrik analjezi, postoperatif ağrı kontrolü ve 

kronik ağrı tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Tek seferlik enjeksiyon Ģeklinde, 

kateter yerleĢtirilerek aralıklı boluslar (dozlar) veya sürekli infüzyon Ģeklinde uygulanabilir. 

Uygulama sırasında en sık olarak Tuohy iğnesi ve Crawford iğneleri kullanılır. 

 

Epidural aralık, ligamentum flavum ile dura mater arasında yer alır. Önde, posterior 

longitudinal ligament ve diskler; arkada ise laminaların ön yüzünü örten ligamentler ve 

ligamentum flavum; yanlarda ise pedikül ve intervertebral foraminalarla çevrilidir. Önde en 

dar olup intervertebral foramen bölgesinde geniĢler, posterolateralde daralır ve arkada tekrar 

geniĢler. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 3.1:Epidural anestezi 

 

Epidural aralık, gevĢek areolar doku, yağ dokusu, dural kılıflar, spinal sinirler, 

damarlar ve lenfatikleri içerir. Normal kiĢide ciltden uzaklığı yaklaĢık 4-5cm dir. 

 

Epidural aralıkta basınç: Epidural aralığın yukarıda intrakranial boĢlukta devamı 

olmadığı için epidural aralığa verilen solüsyon C1 segmentinden yukarı çıkamaz. Torasik 

bölgede en fazla, sakral bölgede en az olmak üzere hastaların % 80‟inde negatif basınç 

mevcuttur. Epidural basınç; lomber bölgede (0.5-1.0), torakal bölgede (2.0-3.0) cm H2O 

kadar, sakral bölgede ise sıfırdır.  

 

Negatif basınç epidural aralığa giren iğnenin ileriye itilmesine bağlı olarak açığa çıkar. 

Hastanın kendini sıkması, ıkınması, öksürmesi ve valsalva manevrası epidural negatif 

basıncı da azalır. Gövdenin öne doğru fleksiyonu, basıncı artırır. 

 

Epidural anestezinin etkisi, spinal anesteziye göre daha yavaĢ baĢlar ve spinal anestezi 

kadar yoğun değildir. Motor blok hiç yoktan tam bloğa kadar değiĢen bir aralıkta olabilir. 

DüĢük konsantrasyonda lokal anesteziklerin bir opioidle kombinasyonu sonucunda, ince 

sempatik ve duyusal lifler bloke edilirken motor lifler korunabilir. Bu değiĢkenlerin hepsi; 

ajan seçimi, konsantrasyon, doz ve enjeksiyon seviyesi ile kontrol edilir. Teorik olarak 

servikal, torakal, lomber ve kaudal epiduralden bahsedilebilmektedir; ancak teknik olarak 

tercih edilen, alt torasik ve lumbal aralıklardır. Bu alanlarda spinoz çıkıntıların eğimi daha 

az, ligamentler daha kalındır. Bu nedenle iğne ile hissedilmeleri daha kolay, epidural aralık 

daha geniĢ ve negatif basınç daha belirgindir.  
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ġekil 3.2:Epidural kateterizasyon 

 

Epidural aralığın tanınması: Epidural aralığın tanınmasında çeĢitli yöntemler 

kullanılır. Bu yöntemler iki gruba ayrılır. 

 

 Negatif basınç yöntemleri  
 

 Asılı damla tekniği: Ġğne, interspinoz ligament içinde iken iğnenin 

mandreni çıkartılarak arka ucuna serum fizyolojik damlası asılır ve yavaĢ 

yavaĢ ilerletilir. Ligamentum flavum delinip epidural aralığa girilince, 

damla iğnenin içine doğru aspire olur.   

 Kapiller tüp ( odom indikatörü) yöntemi: Ġğnenin arkasına içinde hava 

kabarcığı bulunan serum fizyolojik veya renkli sıvı ile doldurulmuĢ bir 

tüp takılır. Epidural alana girildiğinde sıvının içeri çekildiği görülür.  

 Manometrik ( Dogliotti) yöntem: Ġğne ucuna U Ģeklinde bir su 

manometresi takılır. Epidural alana girildiğinde sıvı bir kolda yükselir.  

 

 Direnç kaybı yöntemleri: Epidural iğneyi interspinoz ligament ve ligamentum 

flavumdan geçirirken duyulan direncin aniden kaybolması esasına 

dayanmaktadır. 
 

 Enjektör yöntemi: Ġğnenin,hava veya serum fizyolojik doldurulmuĢ bir 

enjektörün pistonuna devamlı ve basit bir basınç uygulanarak ilerletilmesi 

temeline dayanır. Epidural aralığa girildiğinde, pistona duyulan direnç 

aniden kaybolur ve piston kolaylıkla ilerler. 
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Resim 3.1:Enjektör yöntemi 

 

 Balon (macintosh) yöntemi: Epidural iğnenin arkasına takılan ve 2-3 ml 

hava ile ĢiĢirilen balon, epidural aralığa girildiğinde söner. 

 

ġekil 3.3: Kanüle takılı balon 

 

3.1. Anestezi Düzeyini Etkileyen Faktörler 
 

Epidural blok anestezisi uygulanan hastalarda anestezi düzeyini etkileyen çeĢitli  

faktörler vardır. Bunlar;  

 

 Enjeksiyon yeri: Anestetize edilmek istenen alanın ortasındaki  segment hizası 

enjeksiyon için en uygun alandır; ancak teknik olarak alan alt torasik ve lomber 

aralıklar kullanılmaktadır.  

 Verilecek lokal anestezik ilacın volümü: Hacim ne kadar yüksekse bloke 

olacak alan o kadar geniĢ olacaktır.  

 Hastanın pozisyonu: Masaya eğim verildiğinde, yerçekimi nedeniyle altta 

kalan kısımda yayılım fazla olur.Trendelenburg pozisyonu ile birkaç segment 

daha yüksek anestezi sağlanabilir. 

 Hastanın yaĢı: Epidural alanda yayılım yaĢla birlikte artar. Bu, hem 

intervertebral foramenlerin giderek kapanmasından hem de epidural damarların 

arteriosklerozundan ileri gelir. 

 Ġlacın yoğunluğu ve toplam miktarı: Ġlacın yoğulluğu ve miktarı ne kadar 

fazla ise o kadar geniĢ alan etkilenir. 
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 Lokal anesteziklere vazokonstrüktör madde eklenmesi: Vazokonstrüktör 

lokal anestezik ilacın etki süresini uzatmak amacıyla kullanılır. 

 

3.2. Epidural Anestezi Endikasyonları ve Kontraendikasyonları 
 

 Endikasyonları 

 

Epidural anestezinin endikasyonlarını kullanıldığı durumlara göre gruplandırabiliriz. 

Bunlar; 

 Cerrahi endikasyonlar 

o Genel ve spinal anestezinin kontrendike olduğu durumlar, 

o Alt karın, pelvis ve perine ameliyatları, alt ekstremite ameliyatları, 

o Yüzeyel genel anestezi ile kombine abdominal ve torasik 

giriĢimler. 

 

 Obstetrik endikasyonlar 

o Sezeryan için anestezi,  

o Ağrısız vaginal doğum, 

o Preeklemsi ve eklempside tansiyonu düĢürmek ve ağrıyı gidermek. 

 

 Terapötik endikasyonlar 

o Periferik damar hastalıkları, 

o Postoperatif analjezi, 

o Ġntraktabl ve kronik ağrının tedavisi. 

 

 Visseral ağrının giderilmesinde uygulanmaktadır. 

 
 Kontrendikasyonları 

 

 Hastanın uygulamayı reddetmesi. 

 Mutlak kontrendikasyonları: Spinal anestezide olduğu gibidir. (kanama 

diatezi , hipovolemik Ģok, lokal enfeksiyon)  

 Rölatif  kontrendikasyonları: Vertebral kolon deformitesi, artrit, 

osteoporoz, bel ağrısı, hipotansiyon ve hipertansiyon, intestinal 

obstrüksiyon, artmıĢ kafa içi basıncı ve geçirilmiĢ laminektomi 

sayılabilir. 

 Ġlaçlara allerji. 

 

Spinal anestezinin kontrendikasyonları ile benzerlik gösterir. 

 

3.3. Epidural Anestezide Kullanılan Ġlaçlar ve Etki Mekanizması 
 

Lokal anesteziklerin seçimi genelde iĢlemin süresi ve olası yan etkiler göz önüne 

alınarak yapılır. Lokal anesteziklerin yoğunluklarına göre oluĢturdukları blok düzeyleri 

değiĢmektedir.  
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Prilokain, bupivakain ve lidokain epidural anestezide en fazla kullanılan ilaçlardır. 

Tablo 3.1‟de bu ilaçların etkileri ile ilgili detaylı bilgi verilmiĢtir.  
 

 Lokal Anestezik   Yoğunluğu  Mak. Doz    Etkinin BaĢlaması    Etki Süresi  

  Prilokain        %2        500mg        10-15 dak.           1.5-2 saat 

  Bupivakain      %0.5      200mg       15-20dak.           2-4 saat 

  Lidokain     %2       700mg        8-12dak.         1-1.5 saat 

Tablo 3.1: Lokal anestezikler ve etkileri 

 

Epidural anestezinin etkisinin yavaĢ baĢlaması, dezavantaj olarak görülür ancak; 

premedikasyon odasında uygulanması avantajlarındandır. Enjeksiyon yerine en yakın 

segmentler en erken etkilenmektedir. L5-S1 segmentleri ise bu köklerin kalın olması 

nedeniyle geç etkilenmektedir. Lokal anestezik ilaçların etkilerinin erken baĢlamasına 

yardımcı olabilmek için ilacın konsantrasyonunun yüksek olması, alkalinize edilmesi, 

karbonizasyonu gibi yöntemler kullanılmaktadır.   

 

ġekil 3.4: Epidural aralıkta ilacın dağılımı 
 

3.4. Epidural Anestezi Uygulaması ve Hasta Takibi  
 

Epidural anestezi; tek doz tekniği, kateter yerleĢtirme ve devamlı epidural anestezi 

olarak uygulanmaktadır. Epidural anestezi tekniklerini uygulama, PCA ilacını hazırlama, doz 

ve süre ayarını yapma ve kateteri çıkarma iĢlemlerini anestezi uzmanı yapar. Anestezi 

teknisyeni ise malzeme hazırlığı ve iĢlem sırasında anestezi uzmanına yardımcı olur. 

 

Resim 3.2:Epidural set (iğne- kateter) 



 

 38 

 Epidural anestezide kullanılacak malzemeler ve order edilen ilaçlar hazırlanır. 

 Hasta uygulama yapılacak masaya alınarak bilgilendirilir.  

 Monitörizasyonun gerçekleĢtirilmesini takiben IV yol açılarak infüzyona 

baĢlanır. 

 

Resim 3.3: Kullanılacak enjektörler 
 

 Hastaya, oturur ya da yatar pozisyon verilir.  

 

Resim 3.4: Hasta pozisyonu 
 

 Cilt temizliği ve uygulama alanının örtülmesi için antiseptik solüsyon ve steril 

delikli kompres açılarak doktora verilir.  

 

Resim 3.5: Cilt temizliği ve örtülmesi 
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 Doktor tarafından, enjeksiyonun yapılacağı bölgeye hızlı etkili lokal anestezik 

ilaç uygulanır.  

 

Resim 3.6: Lokal anesteziğin yapılması 

 

 Lokal anestezi etkisi baĢladıktan sonra doktor, uygun çaplı Tuohy iğnesi ile 

epidural aralığa girer.  

 Anestezi teknisyeni, monitörden hastanın bulgularını takip eder. 

 Anestezi uzmanı epidural aralığa girdikten sonra iğnenin epidural aralıkta olup 

olmadığını kontrol eder. Aspirasyon sırasında kan gelirse iğne çıkarılıp baĢka 

bir alandan denenir.  

 Anestezi elde edildiği anda cerrahiye baĢlanması için cerrahi ekip bilgilendirilir. 

 Cerrahi iĢlem sonuna kadar hastanın monitörden takibi yapılarak bulguları 

anestezi formuna kayıt edilir. 

 Hastaya kateter yerleĢtirilerek devamlı epidural anestezi isteniyorsa; iĢlem 

sırasında kateter kesinlikle geri çekilmemelidir. Kateterin, epidural aralıkta 3-4 

cm ilerletilmesi yeterlidir. Kateterin ilerlemesinde güçlük, damar içine girme ve 

intervertebral foraminadan alanı terketmesi gibi nedenlerle yetersiz anestezi 

oluĢabilir.  

 

Resim 3.7: Kateter ve aparatları 
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Resim 3.8: Epidural kateter tesbit bantı- Lock it 

 

 

Resim 3.9: Epidural kateter yerleĢtirme 

 

 Kateter uygun Ģekilde yerleĢtirildikten sonra iğne, kateter yerinde kalacak 

Ģekilde çıkartılır. Kateter steril koĢullarda, kırılmayacak, çıkmayacak Ģekilde 

cilde cerrahi sütür ile tesbit edilerek ilaç verilecek ucuna bakteri filtresi takılıp 

bu noktadan supraklavikülar çukura kadar iyi bir Ģekilde cilde flasterlenir. 

Supraklaviküler alanda uygun Ģekilde yerleĢtirilip tespit edilir. 

 Sürekli analjezi sağlamak için ilaç, bir infüzyon pompası aracılığı ile de 

verilebilir. 

 

Resim 3.10: Ġnfüzyon pompası (PCA) 

 



 

 41 

 Cerrahi iĢlem süresince hastanın vital bulguları ve bilinç açıklığı kontrol edilir. 

 Cerrahi iĢlem süresince ve sonrası hasta, bir süre komplikasyonlar yönünden 

takip edilir. 

 Hasta, sözel uyarılar ile değerlendirilir. 

 Cerrahi giriĢim bittikten sonra hastanın son monitör bilgileri anestezi formuna 

kayıt edilir ve form kontrol edilerek kapatılır. 

 Hasta demonitörize edilir.  

 Sözel uyarılara cevap veren hasta sedyeye alınır. 

 Yoğun bakıma ya da servise götürülen hastanın sistemik toksisite ve bloğun 

kalkması yönünden yakın takibinin gerektiği söylenir. 

 Anestezi formunun bir nüshası, hasta dosyasına konularak hasta ile birlikte 

yoğun bakım görevlisine teslim edilir. 

 

3.5. Epidural Anestezinin Sistemlere Etkileri ve  Komplikasyonları 
 

Tüm anestezi uygulamalarında olduğu gibi epidural anestezininde sistemlere olumsuz 

etkileri ve komplikasyonları olabilir. Bunlar; 

 

 Kardiovasküler sisteme etkisi; hipotansiyon ve bradikardi, 

 Solunum sistemine etkisi; hipoksi,  

 Radiküler lezyonlar, 

 Ġğnenin kırılması, 

 Total spinal anestezi, 

 Yüksek epidural anestezi, 

 Bulantı ve kusma, 

 Epidural hematom, 

 Duranın delinmesi, 

 YanlıĢlıkla epidural vene ponksiyon, 

 Üriner retansiyon  

 Unilateral ve/veya inkomplet anestezi, 

 Araknoiditis, 

 Abse,  

 Hematom, 

 Kateter uygulamalı epidural anestezide katetere bağlı olarak geliĢen sorunlar; 

kateterin vene girmesi, peridural aralıktan çıkması, kopması gibi, 

 BaĢ dönmesi ve baĢ ağrısı, 

 Isı düĢmesi ve titreme, 

 Lokal anestezik toksisitesidir. 

 

3.6. Kombine Spinal - Epidural Blok 
 

Kombine spinal - epidural blok, spinal ve epidural bloğun birlikte uygulanma 

tekniğidir. Spinal blok uygulaması yapıldıktan 30-45 dakika sonra epidural blok uygulaması 

ile elde edilir. 
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Özellikle yandaĢ hastalıkları olan hastalarda kombine blok uygulanması, her iki 

bloğun tek baĢına uygulanmasına göre önemli avantajlar sağlar. Tek baĢına epidural blok 

uygulamasında yüksek dozdaki lokal anestezik önemli oranda hipotansiyona neden olabilir. 

Analjezi düzeyinin ayarlanması zordur. Bu teknikte yerleĢtirilen epidural katater ile 

postoperatif ağrı tedavisinde hasta kontrollü analjezi veya kontinü ya da intermitant 

uygulamalar mümkün olur. Kombine spinal - epidural blok uygulaması ile her iki tekniğin 

dezavantajlarından korunurken avantajlarından yararlanılır. 

 

  

Resim 3.11: Kateterin ucunun stopcock ile 

kapatılması 

Resim 3.12: Kateterin tesbiti 

 

GiriĢim öncesinde; intravenöz sıvı uygulaması spinal bloğun en sık görülen 

komplikasyonu olan hipotansiyonun önlenmesinde önemlidir. Hastaya damar yolu açılarak 

monitörizasyonu sağlanır. Kan basıncı, nabız ve solunum en az her 5 dakikada bir kontrol 

edilip anestezi formuna kayıt edilir.  

 

Hastaya, lateral dekubitus pozisyonu verilir. Bu pozisyonda, hasta dizlerini karnına 

çekmiĢ, baĢ fleksiyona getirilmiĢ, üstteki kolu göğüs üzerinde, alttaki kolu baĢının altında ya 

da elleri ile bacaklarını veya boynunu kavramıĢ olarak sağ veya sol yanı üzerine yatırılır, 

baĢının altına bir yastık konur. Uygulama esnasında anestezi teknisyeni, diğer blok 

uygulamaları sırasında yaptığı iĢlemleri bu blok uygulamasında da yapar. 

 

Spinal ve epidural blokta görülen komplikasyonlar ve kontrendikasyonlar kombine 

spinal-epidural blok için de geçerlidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Epidural blok uygulamalarına yardımcı olunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Malzemeleri hazırlayınız. 
 Bu iĢlemleri seri Ģekilde yapmalısınız. 

 Hastaya kısa ve anlaĢılır bilgiler 

vermelisiniz. 

 Monitör bağlantılarını standart 

monitörizasyon kurallarına uygun 

Ģekilde yapmalısınız. 

 Damar yolu açarken periferik venlerden 

baĢlamalısınız. 

 Ġlaç ve sıvıları ordere uygun olarak 

hazırlamalısınız. 

 Hastayı hazırlayınız. 

 Monitör değerlerini anestezi formuna 

kayıt ediniz. 

 Hastaya, oturur veya yan pozisyon 

veriniz. 

 Steril malzemeleri açınız  
 Epidural örtü  ve epidural uygulama 

setinin sterilite tarihini kontrol ediniz. 

 Bölgenin temizlenmesi ve antisepsisine 

yardım ediniz. 

 Asepsi ve antisepsi kurallarına uyarak 

enfeksiyon riskini azaltabilirsiniz. 

 Bölgenin örtülmesine yardım ediniz. 

 Hasta mahremiyetine önem 

vermelisiniz. 

 Sterilteye dikkat etmelisiniz. 

 Anestezi uzmanının lokal nestezik 

ilaçları ampul veya flakon Ģekline göre 

açarak ilacı çekmesine yardımcı olunuz. 

 Steriliteyi bozmamalısınız. 

 ĠĢlem yapılırken hastanın hareket 

etmemesini sağlayınız. 

 Hastayı tutabilirsiniz. 

 Hasta ile iletiĢim halinde olmalısınız. 

 Aspirasyon testi sonrası doğru bölgeye 

girilmiĢ ise iĢlem için doktora epidural 

(lokal) anestezik ajanı uzatarak 

enjektöre çekmesine yardım ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kateterizasyonu ve thohy iğnesinin 

çıkarılmasını takiben kateterin ve 

bakteri filtresinin tesbit edilmesi 

esnasında hastanın pozisyonunun 

değiĢmeden kalmasını sağlayınız.  

 Hasta ile konuĢarak yardımcı 

olmalısınız. 

 Flasteri önceden hazırlamalısınız. 

 ĠĢlemin tamamlanmasının ve bölgenin 

spançla kapatılmasının ardından 

kullanılan malzemeleri yerlerine 

koyunuz. 

 Tekrar kullanılmayacak olan 

malzemeleri kaldırmalısınız. 

 Hastaya, oksijen veriniz. 
 Oksijeni nazal kateter veya maske ile 

verebilirsiniz. 

 Bloğun yerleĢmesi için beklerken 

hastanın, monitör paremetrelereni 

kontrol ediniz. 

 Verileri zamanında kayıt etmelisiniz. 

 Hastanın bilincini kontrol ediniz. 

 Anksiyete, ajitasyon, korku varlığı, uyku 

hali varlığı, bilinç bulanıklığı ve 

oryantasyon durumunu 

değerlendirebilirsiniz. 

 Cerrahi giriĢim süresince hastanın vital 

bulgularını takip ediniz. 
 Hastanın aldığı çıkardığı sıvı takibini 

yapmalısınız. 

 Ağrı takibi yapabilirsiniz. 

 Bromage skalasını kullanabilirsiniz. 

 Lokal anesteziklere karĢı alerji, bulantı 

kusma, bilinç yitimi, apne yönünden 

takip etmelisiniz. 

 Bulantı kusma varsa böbrek küvet 

hazırlamalısınız. 

 Doktorun uygun gördüğü ilaçları 

uygulamalısınız. 

 Hastayı, komplikasyonlar yönünden 

kontrol ediniz. 

 Anestezinin idamesini sağlayınız. 

 Komplikasyon durumunda hastaya, 

doktorun uygun gördüğü ilaçları 

uygulayınız. 

 Monitör değerlerini kayıt ediniz. 
 Kayıt için mutlaka anestezi formunu 

kullanmalısınız. 

 Hasta, ile sürekli iletiĢim kurarak bilinç 

düzeyini kontrol ediniz. 

 Hastaya, kendisi ile ilgili sorular 

sorabilirsiniz. 

 Gerektiğinde doktor istemine göre 

sedatif ya da narkotik ilaç hazırlayarak 

istenen dozda yapınız. 

 Verilen ilacın dozu ve zamanını mutlaka 

kayıt ediniz.  
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 Cerrahi iĢlem bitiminde hastanın 

monitör değerlerini ve bilinç durumunu 

değerlendiriniz.  

 Transfer esnasında gerektiğinde, oksijen 

ve sıvı desteği sağlamalısınız. 

 Hastayı, uygun pozisyonda transfer 

etmelisiniz. 

 Hastanın durumu stabil ise monitörden 

ayırınız. 

 ĠĢlem bitiminde anestezi formunun bir 

nüshasını dosyasına yerleĢtiriniz. 

 Hastaya, takılan sıvıları kapatınız. 

 Hastanın sedyeye alınmasını sağlayınız. 

 Dosyası ile birlikte hastayı ilgili birime 

teslim ediniz. 

 Son kez dosyayı, kayıtların eksiksiz 

olmaması yönünden kontrol etmelisiniz.  

 Ġlgili personele, ameliyat esnasında 

geliĢen komplikasyonlar hakkında bilgi 

vermelisiniz. 

 Hastaya ait eĢya varsa teslim etmeliniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Epidural anestezi; spinal sinirlerin, duradan çıkıp intervertebral foraminalara 

uzanırken……….. anestetize edilmesi ile sağlanan bir tür bölgesel anestezi Ģeklidir. 

2. Epidural aralıkta basınç, torasik bölgede… ……. ,sakral bölgede ……… olmak üzere 

hastaların %80‟ninde negatif basınç mevcuttur. 

3. Epidural anestezi tekniklerini uygulama,  PCA ilacını hazırlama, doz ve süre ayarını 

yapma ve kateteri çıkarma iĢlemlerini …………… yapar. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, epidural anestezinin cerrahi endikasyonların değildir? 

A) Perine ameliyatları  

B) Alt karın ameliyatları 

C) Pelvis ameliyatları  

D) Alt ekstremite ameliyatları 

E) Epidural hematom 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, obstetrik endikasyonlardandır? 

A) Bel fıtığı ameliyatları 

B) Ağrısız vaginal doğum 

C) Üst abdominal cerrahi 

D) Alt ekstremite cerrahi 

E) Yenidoğan ve pediatrik cerrahi 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi, epidural anestezide anestezi düzeyini etkileyen etmenlerden 

değildir? 

A) Enjeksiyon yeri 

B) Hastanın pozisyonu 

C) Serebral ameliyatlar 

D) Hastanın yaĢı 

E) Ġlacın yoğunluğu 

 

 

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 
 

 

 

 

 

Kaudal blok uygulamalarında, anestezi uzmanına uygulama süresince dikkatli bir 

Ģekilde yardımcı olabileceksiniz. 

 

 

 

 

Kaudal blok uygulamalarının çocuklarda tercih edilme nedenlerini internetten ve 

kaynak kitaplardan araĢtırarak bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. KAUDAL BLOK 
 

Lokal anestezik solüsyonun, sakral hiatus kanal içine verilip sakral sinir köklerinin 

bloke edilmesiyle gerçekleĢen lokal anestezi Ģekline, kaudal blok denir.  

 

Anatomik olarak sakrum, beĢ sakral vertebranın kaynaĢması ile oluĢan büyük bir 

üçgen Ģeklindedir. Ġki iliak kemik arasına bir yama gibi girer. DıĢ yüzeyi konvekstir ve orta 

hatta kemik bir çıkıntı yer alır. Orta hattın lateral ve paralelinde her iki tarafta sakral 

sinirlerin çıktığı 1 cm çapında 4 sakral foramen yer alır.  

 

ġekil 4.1: Sakrumum anatomik yapısı 

 

Sakral hiatus kaudal kanalın giriĢ yoludur ve sakrumun apeksinde yer alır. Hiatus, 

dördüncü sakral vertebranın füzyonunun eksik kalması nedeniyle oluĢmuĢtur ve üçgen 

biçimindedir. Sakral hiatusun iki kenarında beĢinci sakral vertebranın birer çıkıntısı olan 

sakral boynuzlar bulunur. Üçgenin alt kenarını koksiksin üst yüzü oluĢturur.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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Sakral kanal içinde cauda equina, filum terminale ve dura bulunur. Dura, genellikle 

ikinci sakral foramen seviyesinde sonlanır.  

 

Kaudal blokla; 

 

 Lomber sinirler (L-2-3-4) ile onikinci torasik sinirin (T12) bir dalının 

katılımından oluĢan lomber pleksus,  

 Lomber sinirler (L4-5) ile bir, iki ve üçüncü sakral sinirlerin (S1-2-3) 

oluĢturduğu sakral pleksus,  

 Sakral sinirler (S4-5) ile koksigeal sinirin oluĢturduğu koksigeal pleksus 

etkilenir. 

 

Lomber ve sakral pleksuslar, birlikte, lumbosakral pleksus olarak tanımlanır. 

 

Kaudal blokta analjezi, yaklaĢık olarak onuncu torasik dermatomdan ayak ucuna kadar 

yayılır, ancak kalça, uyluk ve bacakların özellikle ön yüzünde sıklıkla inkomplet bir cerrahi 

analjezi oluĢur. 

 

4.1. Kaudal Blok Endikasyonları ve Kontraendikasyonları 
 

Anestezi uygulamalarında kaudal blok teĢhis ve tedavi amacıyla yapılır. Bunlar; 

 

 Cerrahi: Anorektal ve genital cerrahi, vajinal doğum, 

 TeĢhis: Alt ekstremitelerin vazospastik hastalıklarını organik hastalıklardan 

ayırt etmek, 

 Terapötik: Forseps uygulaması, alt ekstremitedeki giriĢimlerde ağrının 

giderilmesinde ve alt ekstremitelerin vazospastik hastalıklarının tedavisinde,( 

emboli, travmatik yaralanmalar, tromboflebit, donmalar, ilaç tedavisi) 

postoperatif ağrı tedavisi, özellikle çocuklarda tercih edilen bir yöntemdir.  

 

Kontrendikasyonları :Spinal ve epidural blok için geçerli olan kontrendikasyonların 

çoğu kaudal blokta da geçerlidir. Bunlara ilave olarak pilonidal kist, sakrumun 

malformasyonları ve deformiteleri eklenebilir. Kaudal blok intraabdominal cerrahide 

uygulanmaz.  

 

4.2. Kaudal Blokta Kullanılan Ġlaçlar 
 

Kaudal blok amacıyla genellikle bupivakain HCl ve lidokain tercih edilir. Bunların 

yanı sıra mepivakain HCl (%1-1.5), bupivakain HCl (%0.25-0.375), lidokain HCl (%1-1.5) 

ve prilokain HCl (%1) kullanılır. 

 

Ġlaç dozu ile ilgili olarak hastanın yaĢı, ağırlığı, boyu ve istenen blok düzeyini dikkate 

alan formüller vardır. Bu formüllerin hepsi kullanılan ilacın maksimum güvenilir dozunu 

aĢmamak koĢulu ile volüm esasına dayanır. 
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En fazla tercih edilen ilaçların önerilen kullanım dozları, 

 

Lidokain: % 1 - 1,5 (20 - 40 ml).  

Bupivakain: % 0,15 - 0,25 (20 - 40 ml).  

 

4.3. Kaudal Blok Uygulaması ve Hasta Takibi 
 

Kaudal blok uygulamalarında anestezi teknisyeni anestezi uzmanına yardımcı olur.  

 

 Anestezi teknisyeni, iĢlem öncesi gerekli tüm malzemeleri, ilaçları ve hastayı 

hazırlar. 

 Söyleneni anlayamayacak kadar küçük yaĢta olan pediatrik hastalarda 

inhalasyon indüksiyonu ile sedasyon oluĢturduktan sonra iĢlem baĢlanır. 

 Hastaya, yüzüstü ya da diz-dirsek pozisyonu verilir.  

 Hasta, yüzü koyun yatarken kalçası hizasına yastık konur ve masanın alt kısmı 

hafifçe aĢağıya indirilir. 

 Sakral hiatus belirlendikten sonra bölge anestezi uzmanı tarafından aseptik 

olarak temizlenir ve örtülür.  

 Anestezi uzmanı sağ elini kullanıyor ise hastanın sol tarafında ayakta durur ve 

lokal anestezik ilaçla intradermal infiltrasyon yaparak lokal anestezi oluĢturur.  

 

 

ġekil 4.2: Kaudal blok tekniği 

 

 Anestezi uzmanı kaudal blokğu yaparken anestezi teknisyeni hastanın hareketini 

engellemek için pozisyona yardımcı olur. 

 Uygulama sırasında hasta ile yaĢına ve genel durumuna göre diyalog kurularak 

sakinleĢtirilir. 

 Hastanın vital bulguları, monitörden aralıklı olarak kontrol edilir. 

 Hastaya, stres ve satürasyon durumuna göre gerekirse oksijen verilir. 



 

 50 

 

  

  

  

  

Resim 4.1: Bebekte kaudal blok uygulaması 

 

 Anestezi uzmanı, kaudal bölgeye girdikten sonra boĢ bir enjektörü spinal iğneye 

tesbit ederek aspirasyon testi uygular. kan ve spinal sıvı aspirasyonu 

değerlendirilir.  

 Ġğnenin kaudal kanalda olduğu anlaĢıldıktan sonra test dozu olarak 3 - 5 ml 

lokal anestetik solüsyon hızla enjekte edilir. Eğer hiç analjezi oluĢmaz veya 

sınırlı çok küçük bir bölgede anestezi ya da hipoestezi oluĢursa kan basıncı, 

kalp hızı ve bilinçte bir değiĢiklik gözlenmezse iğnenin doğru bir yerleĢim 

gösterdiği, ne dura ne de bir damarı delmediği anlaĢılır.  

 Bundan sonra 15 - 30 ml lokal anestezik solüsyon aralığa verilir. Lokal 

anestezik solüsyonun kaudal kanal içine enjeksiyonu sırasında ağrı, kramp 

veya bacaklarda dolgunluk hissedilmesi, iğnenin kaudal kanal içine doğru 

yerleĢtirildiğini gösterir. 
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 Anestezi doktoru bu iĢlemleri yaparken anestezi teknisyeni de hem monitörden 

hem de gözlemleyerek hastanın genel durumunu kontrol edip gerekli bilgileri 

kayıt eder. 

 Kaudal blok uygulanan hasta enjeksiyonu izleyen ilk yirmi dakika içinde yalnız 

bırakılmamalı ve hasta ile konuĢularak iletiĢim kurulmalıdır. 

 Anestezi elde edildiği anda cerrahiye izin verilir. 

 Cerrahi iĢlem sonuna kadar hasta, monitörden takip edilerek bulgular kayıt 

edilir. 

 Cerrahi iĢlem sonrası hasta, bir süre komplikasyonlar yönünden takip edilir. 

 Hasta sözel uyarılar ile değerlendirilir. 

 Hastanın son monitör bilgileri anestezi formuna kayıt edilerek form kapatılır. 

 Sistemik toksisite yönünden yakın takibinin gerektiği söylenir. 

 Hasta, dosyası ile birlikte derlenme odasına teslim edilir. 

 

4.4. Kaudal Blok Komplikasyonları 
 

Kaudal blok giriĢimde komplikasyonların bir çoğu, ilk yirmi dakika içerisinde ortaya 

çıkar. Bunlar arasında ; 

 

 Etkisinin geç baĢlaması, 

 Analjezi düzeyinin ve motor blok derecesinin istenen Ģekilde kontrol 

edilememesi, 

 Sistemik toksisite, 

 Hipotansiyon, 

 Ġdrar retansiyonu, 

 Ġntradural enjeksiyona bağlı total spinal blok, 

 Hava embolisi, 

 Ġntravasküler enjeksiyon, 

 Kan basıncı ve nabızdaki değiĢiklikler, 

 Lokal anestezik ilacın kemik veya kolon içine enjeksiyon sayılabilir. 

 

Kaudal blokta, spinal blokta görülen baĢ ağrısı genellikle oluĢmaz; ancak, sistemik 

toksik reaksiyon, total spinal blok, hipotansiyon ve nörolojik sekeller gibi majör 

komplikasyonlar sık görülür. Bunun en önemli nedeni, yüksek volüm ve konsantrasyonda 

lokal anestetik solüsyon uygulanmasıdır. Çok nadiren sakrumun ön kısmı veya rektum içine 

girilebilir. Böyle bir durumda anestezi oluĢmaz. Genellikle enfeksiyon veya fistül gibi bir 

sekel de görülmez. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kaudal blok uygulamalarına yardımcı olunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Malzemeleri hazırlayınız. 

 Bu iĢlemleri seri Ģekilde 

yapmalısınız. 

 Hastaya, kısa ve anlaĢılır bilgiler 

vermelisiniz. 

 Monitör bağlantılarını standart 

monitörizasyon kurallarına uygun 

Ģekilde yapmalısınız. 

 Ġlk monitör değerlerini anestezi 

formuna kayıt ediniz. 

 Damar yolu açarken periferik 

venlerden baĢlamalısınız. 

 Ġlaç ve sıvıları, ordere uygun olarak 

hazırlamalısınız. 

 Hastayı hazırlayınız. 

 Hastayı monitörize ediniz. 

 Pediatrik hastalarda anestezi uzmanının 

direktiflerine göre inhalasyon 

indüksiyonu ile sedasyon oluĢturunuz. 

 Pediatrik hastaları yalnız 

bırakmamalısınız. 

 Hastaya, anestezi uzmanının direktifine 

göre yüzüstü ya da diz-dirsek pozisyonu 

veriniz.  Pediatrik hastalarda diz dirsek 

pozisyonunu verebilirsiniz.  Hasta yüzü koyun yatarken kalçası 

hizasına yastık koyarak masanın alt 

kısmını hafifçe aĢağıya indiriniz. 

 Steril malzemeleri açınız.  

 Steril örtü  ve kaudal uygulama 

setinin sterilite tarihini kontrol 

ediniz. 

 Bölgenin temizlenmesi ve antisepsisine 

yardım ediniz. 

 Asepsi ve antisepsi kurallarına 

uyarak enfeksiyon riskini 

azaltabilirsiniz. 

 Bölgenin örtülmesine yardım ediniz. 

 Hasta mahremiyetine önem 

vermelisiniz. 

 Sterilteyi korumalısınız. 

 Hastanın vital bulgularını, monitörden 

aralıklı olarak kontrol ediniz. 

 Stabil olmayan durumlarda doktora 

haber vermelisiniz 

 ĠĢlem baĢlangıcından sonuna kadar vital 

bulguları monitörden gözlemlemelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastaya, stres ve satürasyon durumuna 

göre gerekirse oksijen veriniz. 

 Oksijeni nazal kateter veya maske ile 

verebilirsiniz. 

 ĠĢlemin yapılacağı nokta 

belirlenirken hastanın hareket 

etmemesini ve sakinleĢmesini 

sağlayınız. 

 Hastanın aynı pozisyonda kalması 

için gerektiğinde hastayı 

tutmalısınız. 

 Hasta ile  konuĢarak 

sakinleĢtirebilirsiniz. 

 Belirlenen noktaya infiltrasyon 

anestezisi yapılırken anestezi 

uzmanına, lokal anestezik ilacı 

uzatarak enjektöre çekmesine 

yardım ediniz. 

 Lokal anesteziği ve enjöktörü 

önceden hazır bulundurmalısınız. 

 Aspirasyon testi sonrası doğru 

bölgeye girilmiĢ ise iĢlem için 

doktora, lokal anestezik ilacı 

uzatarak enjektöre çekmesine 

yardım ediniz. 

 Lokal anesteziği tutarken steriliteye 

dikkat etmelisiniz. 

 ĠĢlemin tamamlanmasına ve bölgenin 

spançla kapatılmasına yardımcı olunuz. 
 Flasteri önceden hazırlamalısınız. 

 ĠĢlem bittikten sonra kullanılan 

malzemeleri kaldırınız. 

 Tek kullanımlık malzemeleri uygun atık 

kutusuna atmalısınız. 

 Bloğun yerleĢmesi için beklerken 

hastanın monitör paremetrelereni kontrol 

ediniz. 

 Verileri zamanında kayıt etmelisiniz. 

 Hastanın bilincini kontrol ediniz. 

 Anksiyete, ajitasyon, korku varlığı, uyku 

hali varlığı, bilinç bulanıklığı ve 

oryantasyon durumunu 

değerlendirebilirsiniz. 

 Gerektiğinde doktor istemine göre 

sedatif ya da narkotik ilaç hazırlayarak 

istenen dozda yapınız. 

 Verilen ilacın dozu ve zamanını mutlaka 

kayıt etmelisiniz.  

 Cerrahi giriĢim süresince hastanın vital 

bulgularını takip ediniz. 

 Hastanın, aldığı ve çıkardığı sıvı takibini 

yapmalısınız. 

 Ağrı takibi yapabilirsiniz. 

 Bromage skalasını kullanabilirsiniz. 

 Lokal anesteziklere karĢı alerji, bulantı 

kusma, bilinç yitimi, apne yönünden 

takip etmelisiniz. 

 Bulantı kusma varsa böbrek küvet 

hazırlamalısınız. 

 Anestezinin idamesini sağlayınız. 

 Hastayı, komplikasyonlar yönünden 

kontrol ediniz. 



 

 54 

 Komplikasyon durumunda hastaya, 

doktorun uygun gördüğü ilaçları 

uygulayınız. 

 Doktorun uygun gördüğü ilaçları 

uygulamalısınız. 

 Monitör değerlerini kayıt ediniz. 
 Kayıt için mutlaka anestezi formunu 

kullanmalısınız. 

 Hasta ile sürekli iletiĢim kurarak bilinç 

düzeyini kontrol ediniz. 

 Hastaya, kendisi ile ilgili sorular 

sorabilirsiniz. 

 Cerrahi iĢlem bitiminde, hastanın 

monitör değerlerini ve bilinç durumunu 

değerlendiriniz.  

 Transfer esnasında gerektiğinde oksijen 

ve sıvı desteği sağlamalısınız. 

 Hastayı, uygun pozisyonda transfer 

etmelisiniz. 

 Hastanın durumu stabil ise monitörden 

ayırınız. 

 ĠĢlem bitiminde, anestezi formunun bir 

nüshasını dosyasına yerleĢtiriniz. 

 Hastaya takılan sıvıları kapatınız. 

 Hastanın sedyeye alınmasını sağlayınız. 

 Dosyası ile birlikte hastayı ilgili birime 

teslim ediniz. 

 Son kez dosyayı, kayıtların eksiksiz 

olmaması yönünden kontrol etmelisiniz.  

 Ġlgili personele, ameliyat esnasında 

geliĢen komplikasyonlar hakkında bilgi 

vermelisiniz. 

 Hastaya ait eĢya varsa teslim 

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. ( )Lokal anestezik solüsyonun sakral hiatus kanal içine verilip, sakral sinir köklerinin 

bloke edilmesiyle gerçekleĢen lokal anestezi Ģekline epidural blok denir.  

2. ( ) Kaudal blokta analjezi, yaklaĢık olarak onuncu torasik dermatomdan ayak ucuna 

kadar yayılır. 

3. ( ) Kaudal blok amacıyla genellikle bupivakain HCl ve lidokain tercih edilir. 

4. ( ) Kaudal blok uygulamasında hastaya, sırtüstü ya da secde pozisyonu verilir. 

5. ( ) Kaudal blok uygulanan hasta, enjeksiyonu izleyen ilk yirmi dakika içinde yalnız 

kendi haline bırakılmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise „Modül Değerlendirme‟ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, santral bloklarda premedikasyon için ilaç uygulama 

yollarından biri değildir? 

A) Sublingual yol 

B) Ġntravenöz yol 

C) Ġntramüsküler yol 

D) Subkütan yol 

E) Oral yol 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, amid tipi lokal anesteziklerden biri değildir? 

A) Lidocain 

B) Bupivakain 

C) Prometazin 

D) Prilokain 

E) Kartikain 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, rejyonel anestezi uygulama alanlarından değildir? 

A) Topikal (Yüzeysel) anestezi 

B) Ġnfiltrasyon anestezisi 

C) GeniĢ alan bloğu 

D) Ġnhalasyon anestezisi 

E) Sinir blokları 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, spinal anestezinin kardiyovasküler sisteme etkilerinden 

değildir? 

A) Hipotansiyon 

B) Bradikardi 

C) Koroner kan akımında azalma 

D) Sempatik denervasyon 

E) Turnike ağrısı 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, epidural anestezide direnç kaybı ve negatif basınç 

yöntemlerinden değildir? 

A) Asılı damla tekniği 

B) Kapiller tüp yöntemi 

C) Serum fizyolojik yöntemi 

D) Monometrik yöntem 

E) Enjöktör yöntemi 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdaki dermatomlardan hangisinin bulunduğu bölge yanlıĢtır? 

A) C8 dermatomu, küçük parmak 

B) T1-2 dermatomu, kol ve önkolun içyüzü 

C) T3 dermatomu, aksilla apeksi 

D) T 7-12 dermatomu, meme baĢı 

E) T6-7dermatomu,ksifoid çıkıntı 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi, kaudal blok oluĢturmada kullanılan anestezik ilaçlardan 

değildir? 

A) Mepivakain HCl (%1-1.5) 

B) Bupivakain HCl (%0.25-0.375) 

C) Lidokain HCl (%1-1.5) 

D) Tetrakain HCI(% 2-2.5) 

E) Prilokain HCl (%1) 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi, kaudal anestezide görülen komplikasyonlardan biri değildir? 

A) Etkisinin geç baĢlaması 

B) Hipotansiyon 

C) Sistemik toksisite 

D) Ġdrar retansiyonu 

E) BaĢ ağrısı 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi, rejyonel anestezi çeĢitlerinden biri değildir? 

A) Spinal anestezi 

B) Epidural anestezi 

C) Kaudal anestezi 

D) Arterial sinir bloğu 

E) Kombine spinal-epidural anestezi 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi, hastanın premedikasyonunda kullanılan ilaçlardan değildir? 

A) Opioidler 

B) Penisilin türevleri 

C) Antikolinerjikler 

D) Benzodiazepinler 

E) Antihistaminikler 

 

 

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 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 B 

3 D 

4 E 

5 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 epidural aralıkta 

2 En az-en fazla 

3 Anestezi uzmanı 

4 E 

5 B 

6 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 C 

3 D 

4 E 

5 C 

6 D 

7 D 

8 E 

9 D 

10 B 

CEVAP ANAHTARLARI 
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