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AÇIKLAMALAR 
KOD 723H00103 

ALAN  Anestezi ve Reanimasyon 

DAL/MESLEK Anestezi Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Ġntravenöz Sıvı Ġnfüzyonu  

MODÜLÜN TANIMI  

Ġntravenöz sıvı infüzyonu uygulanması gereken 
durumlarda, gerekli hazırlıkları yaparak sıvı infüzyonu 
uygulama, geliĢebilecek komplikasyonları değerlendirme, 
solüsyonu değiĢtirme ve gerektiğinde infüzyonu 

sonlandırma ile ilgili bilgi ve becerileri içeren öğrenme 
materyalidir.  

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL 

Anatomi ve Fizyoloji dersi modüllerini baĢarı ile 
tamamlamıĢ olmak, Vital Bulgular, Ġlaç Uygulamaları I-II” 
modüllerini almıĢ olmak.  

YETERLĠK Ġntravenöz sıvı infüzyonu yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile hastane, ameliyathane, yoğun bakım, 
reanimasyon ve/veya teknik laboratuvar ortamında gerekli 
araç gereç sağlandığında aseptik koĢullar altında, iĢ 

güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir Ģekilde 
intravenöz sıvı infüzyonunu yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Anestezi uygulamalarında, intravenöz sıvı infüzyonu 
gerektiren durumları doğru olarak ayırt 

edebileceksiniz. 
2. Ġntravenöz sıvı infüzyonunda kullanılan solüsyon ve 

malzemeleri ayırt ederek kısa sürede eksiksiz olarak 
hazırlayabileceksiniz. 

3. ĠĢ güvenliği tedbirlerini alarak aseptik koĢullar 
altında, tekniğine uygun bir Ģekilde damar yolu açıp 
intravenöz sıvı infüzyonunu yapabileceksiniz. 

4. Anestezi uygulamaları esnasında hastanın sıvı 
ihtiyacını doğru olarak hesaplayabileceksiniz. 

5. Ġntravenöz sıvı infüzyonu sırasında solüsyonu 
tekniğine uygun olarak değiĢtirebileceksiniz. 

6. Ġntravenöz sıvı infüzyonunu tekniğine uygun olarak 
sonlandırabileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Ġnfüzyon sıvısı çeĢitleri, serum seti, intravenöz 

kateterler veya anjioket (intraket), flaster, tespit tahtası, 
antiseptik solüsyon, enjektör, dakikalı saat, gaz spanç, 
eldiven, antiseptik solüsyon, CVP line, monitör, infüzyon 

pompası, infüzyon seti (line), doziflometre, yara bandı, 
serum askısı, serum ĢiĢesi askısı, anestezi formu, kalem, 
asetat kalemi, bilgisayar, CD, afiĢ, uygulama maketi, 
flexfull,  
 
Ortam: Hastane, ameliyathane, yoğun bakım ve 
reanimasyon ünitesi 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 sizi 
değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Ġnsan yaĢamının devamı için oksijene, suya ve dengeli beslenmeye ihtiyaç vardır. Su, 

yaĢam için en temel besin öğesidir. Organizmadaki tüm sistemlerin iĢlevlerini 

gerçekleĢtirebilmelerinde sıvı elektrolit dengesinin devamlılığı son derece önemli rol oynar.  
 
Vücuttaki sıvı elektrolit dengesi; sıvı ve elektrolitlerin vücuda alım, dağılım ve 

atılımdan oluĢan bir döngü ile sağlanır. Bu döngünün bozulduğu durumlarda sıvı elektrolit 
dengesinin desteklenerek sağlanması gerekir. Çok çeĢitli nedenler bu dengeyi bozabilir. 
Uzun süren hastalık ve cerrahi operasyon bu nedenler arasındadır. Bu nedenle hastane veya 
sağlık kuruluĢlarında bu gereksinimlerin aseptik Ģartlar altında tedavi yoluyla giderilmesi 

gerekir. Ġntravenöz sıvı infüzyonu yapmak, bu tedavilerden biridir.  
 
Hastaya; sıvı - elektrolit gereksinimi ve kayıplarını karĢılamak, asit-baz dengesini 

düzenlemek, damar yolu ile beslemek, vitamin, protein ve kalori almasını sağlamak için 
intravenöz sıvı tedavisi uygulanır. 

 
Anestezi uygulamalarında ise; herhangi bir hastalık durumu söz konusu olmasa dahi 

hastanın cerrahi ve anestezi uygulaması öncesi aç bırakılması, sıvı-elektrolit ve asit-baz 

dengesinin korunması, ilaç uygulaması gibi nedenlerle intravenöz sıvı tedavisi 
uygulanmaktadır. Bu nedenle anestezi teknisyenlerinin intravenöz sıvı infüzyonu gerektiren 
durumları, uygulama tekniğini ve uygulamalar esnasında karĢılaĢılacak problemleri iyi 
bilmesi gerekir. 

 
Bu modülü tamamladığınızda; intravenöz sıvı tedavisinde kullanılan solüsyonları, 

gerekli araç-gereçleri ayırt edebilecek, tekniğine uygun olarak damar yolu açarak intravenöz 

sıvı infüzyonu yapabilecek, infüzyon sırasında geliĢen komplikasyonları değerlendirebilecek, 
gerektiğinde solüsyonu değiĢtirebilecek veya infüzyonu tekniğine uygun olarak 
sonlandırabilme bilgi ve becerilerini kazanacaksınız.  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 
 
 
Anestezi uygulamalarında intravenöz sıvı infüzyonu gerektiren durumları doğru olarak 

ayırt edebileceksiniz. 
 

 
 
 
 YetiĢkin bir insan ile bebeklerin vücut sıvı oranları arasında fark var mıdır, 

araĢtırınız. 
 Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesini kaynaklardan araĢtırarak sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ĠNTRAVENÖZ SIVI ĠNFÜZYONU 

ENDĠKASYONLARI 
 

“Anatomi ve Fizyoloji” dersinde öğrendiğiniz vücudun anatomik yapılarını ve bu 
yapıların fizyolojilerine dair bilgileri hatırlayınız.  

 
Ġnsan organizmasında vücut sıvıları, hücre içi (intraselüler) ve hücre dıĢı 

(ekstraselüler) olarak iki bölümden oluĢur. 

 
 
Ġntraselüler sıvı, toplam vücut suyunun yaklaĢık % 70’ni oluĢturur. Ġntraselüler sıvı, 

organizmadaki trilyonlarca vücut hücresinin içinde bulunur. Hücrenin kimyasal iĢlevini 
sürdürebilmesi için gereken sıvı ortamı hazırlar. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Ekstraselüler sıvı, hücrelerin dıĢında bulunan bütün sıvılara denir. Toplam vücut 
suyunun yaklaĢık % 30’nu oluĢturur. Ekstraselüler sıvı; organizmada besin maddeleri, 
oksijen ve metabolik atıklar gibi çeĢitli maddeleri taĢıyan bir sistem olarak görev yapmanın 
yanı sıra, hücrenin gerekli madde alıĢ veriĢini yapabilmesi için de sıvı ortamı sağlar. 

Ekstraselüler sıvı organizmada; plazma, interstiyel sıvı ve transselüler sıvı olmak üzere üç 
Ģekilde bulunur. 

 

 Plazma (intravasküler) sıvı; damar içinde yer alan, kanın sıvı kısmıdır.  

 Hücrelerarası (intertisiyel) sıvı; hücrelerin ve damarların dıĢında yer alır. 
 Transellüler sıvı; GĠS, mesane, endokrin bezler, plevra, periton ve MSS içindeki 

sıvıdır. 
 

Beden sıvı bölmeleri arasında sıvı-elektrolit geçiĢi; difüzyon hızı, maddenin 

permeabilitesine, taraflar arasındaki konsantrasyon ve basınç farkları ile yüklü maddeler için 
membranın iki taraf arasında elektriksel potansiyel farkına bağlıdır.  

 
Vücut sıvılarının dengesinin korunmasında; organizmaya sıvı alımı, organizmadan 

sıvı atılımı ve hormonların görevli olduğunu biliyoruz. EriĢkin bir insanın yaklaĢık olarak 
günlük sıvı alımı ve atılımına dair Ģekil 1.1’i inceleyiniz. 

 

ġekil 1.1: Günlük sıvı alımı ve atılımı 

 
Vücut sıvılarının vücuttaki dengeli dağılımı iç denge yani hemoztazis ile korunur. 

Sıvı-elektrolit dengesi ile asit-baz dengesinin korunmasında hemen hemen tüm vücut 
sistemleri görev alır. Birçok neden ve /veya hastalıkla bu denge bozulabilir. Vücutta oluĢan 
dengesizlikler giderilmediği takdirde sağlıklı yaĢam kalitesi bozularak ölüme kadar varan 
komplikasyonlar geliĢebilir. Bu dengenin bozulmaması için çeĢitli nedenlerle oluĢan 
kayıpların giderilmesi veya hastalık durumlarının tedavi edilmesi amacıyla intravenöz sıvı 
infüzyonu uygulamak gerekir.  
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Anestezi uygulamaları esnasında;  
 
 Damar yoluyla hastaya anestezik ilaç uygulaması,  
 Sıvı ve elektrolit gereksinim ve kayıplarının karĢılanması,  

 Asit-baz dengesinin düzenlenmesi,  
 Cerrahi öncesi açlık nedeniyle hastanın besin ve kalori ihtiyacının karĢılanması,  
 Cerrahi operasyon sırasında kan kayıplarının yerine konulması,  
 Cerrahi hastalığın beraberinde mevcut olan kronik hastalıkların tedavisi gibi 

nedenlerle intravenöz sıvı infüzyonu uygulaması yapılmaktadır. 
 
Bu faaliyetimizde intravenöz sıvı tedavisini gerektiren durumları ayrıntılı olarak 

öğreneceğiz. 

 

1.1. Sıvı Volüm Dengesizlikleri  
 

Organizmaya alınan sıvı ve atılan sıvılar arasında bir iç denge söz konusudur. Normal 
gereksinimden fazla sıvı alındığında susama merkezi, ADH ve aldesteron yapımı 
baskılanarak normal sıvı dengesi kuruluncaya kadar sıvı alımı azalır. Böbreklerden suyun 
geri emilimi azalırken atılan idrar miktarı artar. Vücuttaki sıvı miktarı azaldığında ise; 
susama merkezi, ADH (vazopressin) ve aldesteron uyarılır. Organizmaya sıvı alımı, sodyum 
ve suyun böbreklerden geri emilimi artar, atılan idrar miktarı azalır. Böylece vücuttaki 
sıvının alımı ve atılımı arasındaki denge korunur. Bu dengenin bozulması; dehitratasyon, 

overhidrasyon, dolaĢım yüklemesi gibi çeĢitli sorunları beraberinde getirir. 
 

1.1.1. Dehidratasyon 
 
Vücutta bulunan ekstraselüler sıvı volümü azaldığında, intraselüler sıvı ekstraselüler 

sıvı bölümlerine kayar ve intraselüler oranı azalır. Sıvı açığının vücutta yarattığı bu etkiye 

dehidratasyon adı verilir. 
 
Ekstraselüler sıvı volüm açığı geliĢtiğinde, vücutta çeĢitli düzenleyici mekanizmalar 

harekete geçer. Bu düzenleyici mekanizmaların amacı; kan basıncını düzenleyerek kalp, 
akciğerler, beyin gibi hayati organların kanlanmasını sağlamaktır. Bu mekanizmalar vücuttan 
daha fazla sıvı kaybını da önlemektedir. 

 

Dehidratasyon durumunda organizmada oluĢan değiĢiklikler, sodyum iyonunun 
düzeyine göre değiĢir. Çünkü sodyum suyun vücuttan atılmasını ya da vücutta tutulmasını 
etkileyen faktörlerden biridir. Vücutta sodyum düzeyine göre dehidratasyon iki tipte 
görülmektedir. 

 
Ġzoozmolar (izotonik) dehidratasyonda, su ve sodyum kaybı aynı orandadır. 

Ġzoozmolar dehidratasyon ishal, kusma gibi gastrointestinal sistem yolu ile olan sıvı 
kayıpları ve aĢırı terleme sonucu geliĢir. Bu dengesizlikte hücrede bir değiĢiklik görülmez; 

ancak dolaĢım kollapsına neden olabilir. 
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Hiperozmolar (hipernatremik) dehidratasyonda, su kaybı sodyum kaybından daha 
fazladır. Hiperozmolar dehidratasyon; diabetes insipitus, susama merkezinin harabiyeti, 
diabetes mellitus ve diyare nedeniyle geliĢir. Bu dengesizlikte, intraselüler sıvıda kayma 
geliĢir ve hücre suyunu kaybederek büzülür. Dehidratasyon belirti ve bulgularını aĢağıdaki 

gibi sıralayabiliriz: 
 
 Susama duygusu, 
 Deri turgorunda azalma,  
 Deri ve mukozalarda kuruma, 
 Kilo kaybı, 
 Postüral hipotansiyon, 
 Oligüri, 

 TaĢikardi, 
 AteĢ, 
 Huzursuzluk, 
 ġiddetli sıvı kayıplarında koma. 
 
Dehitratasyonun sebebi ne olursa olsun, sıvı kayıpları yerine konulmalıdır. AĢırı sıvı 

kayıplarında vücudun ihtiyacına göre mutlaka intavenöz sıvı infüzyonu ile uygun 

solüsyonlar verilmelidir.  
 

1.1.2. Overhidrasyon 
 
Overhidrasyon, ekstraselüler sıvıda su oranının artması durumuna denir. Klinik olarak 

“ su zehirlenmesi” biçiminde tanımlanır. Overhidrasyonda hipoozmolar dengesizlik söz 

konusudur.  
 
Overhidrasyon; aĢırı su içilmesi, musluk suyu ile lavman yapılması, intravenöz sıvı 

tedavisinde hipotonik solüsyonların fazla verilmesi, ADH yapımının fazla olması gibi 
nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Overhidrasyonun belirti ve bulguları Ģunlardır: 

 
 Susama duygusunun kaybı 

 BaĢ ağrısı, 
 Bulantı, kusma, 
 Kilo artıĢı, 
 Bradikardi, 
 Sistolik kan basıncında artma, 
 Solunum hızında artma, 
 Mental bozukluklar; oryantasyon bozukluğu, konfüzyon ve komadır. 
 

Anestezi uygulamalarında; cerrahi öncesi musluk suyu ile lavman yapılması, cerrahi 
operasyon esnasında yıkama solüsyonlarının hücrelerarası kompartmanlara kayması, 
hipotonik sıvıların fazla uygulanması gibi durumlar göz önüne alındığında, overhidrasyon 
durumları ile karĢılaĢılabilir. 
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1.1.3. Ekstraselüler Sıvı Volümünün Artması 
 
Ekstraselüler sıvıda su ve sodyumun birbirleri ile orantılı artıĢı, ekstraselüler sıvı 

volümünün artması olarak tanımlanmaktadır. Bu duruma izoozmalar (izotonik) sıvı volüm 
artıĢı da denir. Klinik olarak dolaĢım yüklenmesi “ödem” biçiminde görülür. 

 
Ekstraselüler sıvı volüm fazlalığı; kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, 

karaciğer hastalığı olanlarda ve sodyum içeren solüsyonların intravenöz yolla fazla miktarda 
verildiği durumlarda ortaya çıkar. Temel neden, vücutta sodyum miktarının artmasıdır. 

 

Ekstraselüler sıvı volümünün artması anestezi uygulamalarında birçok komplikasyona 
neden olabileceğinden intravenöz sıvı infüzyonu uygulaması sırasında hastalar, “dolaĢım 
yüklemesi” (hipervolemi) ve “ödem” yönünden dikkatli takip edilmelidir. 
 

1.2. Sıvı Elektrolit Dengesizlikleri 
 
Sıvı elektrolit dengesizliği, vücut sıvılarını oluĢturan sıvı ve elektrolitlerin aĢırı kaybı 

ya da fazlalığı sonucu ortaya çıkar. Bazı hastalar hastalıkları nedeniyle bazıları ise aldıkları 
tedavi nedeniyle sıvı elektrolit dengesizliğine daha yatkın olur. Sıvı elektrolit dengesizlikleri 
tüm vücut sistemlerini etkileyebilir. Örneğin, sodyum dengesizlikleri kan volümünü, kan 
basıncını ve sinir sistemini etkiler. Su dengesizlikleri özellikle göz kürelerini, dokuları ve 

beyni etkiler. 
 
Sıvı elektrolit dengesizliklerinin baĢlıca nedenlerini aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz: 
 
 Sıvı elektrolitlerin az olması; gereksinimden daha az alınması ya da atımın 

artması,  
 Sıvı elektrolitlerin fazla olması; normalde vücuttan atılabilecek miktardan daha 

fazla alınması, böbrek ve karaciğer hastalığı nedeniyle yeterli atılımın 
olmaması, yanık ve travmalarda doku ölümü nedeniyle vücutta fazla miktarda 
elektrolit birikimi, 

 Sıvı elektrolit dengesini düzenleyici mekanizmaların bozulması, 
 Sıvı elektrolitlerin bedende tutulması (örneğin, ödem). 
 

1.2.1 Elektrolit Dengesizlikleri 
 
Yukarıda belirtilen nedenlerle geliĢen elektrolit dengesizlikleri aĢağıda açıklanan 

Ģekillerde görülür. 
 
 Sodyum (Na

+
) Dengesizlikleri: Sodyum vücutta 142-145 mEq/lt değerleri 

arasındadır. Ekstraselüler sıvıda sodyum açığına “hiponatremi” sodyum 

fazlalığına ise “hipernatremi” denir. Hiponatremi, sodyumun organizmaya 
yetersiz alındığı durumlarda bazı ilaç tedavilerinde, aĢırı terleme, kusma gibi 
sodyum kaybının fazla olduğu durumlarda geliĢir. Hipernatremi, sodyumun 
fazla alındığı, sodyum içeriği fazla, sıvı kaybı ve su defisitlerinin olduğu 
durumlarda geliĢir. 
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 Potasyum (K
+
) Dengesizlikleri: Potasyum intraselüler sıvının en önemli 

iyonudur. Serum potasyum değerinin (3.5-5mEq/lt) normal sınırların altında 
olmasına, “hipokalemi”; serum potasyum düzeyinin normal sınırların üzerinde 
olmasına ise “hiperkalemi” denir. Hipokalemi; ishal, kusma, nazogastrik 

dekompresyon, vücuttan potasyum kaybına neden olan bazı ilaçların kullanımı 
gibi durumlarda ortaya çıkar. Hiperkalemi ise; böbrek yetmezliği, yanık ve 
travma gibi hücre harabiyetine neden olan durumlar, potasyum içeren 
intravenöz sıvıların hızlı verilmesi gibi nedenlerle geliĢir. 

 Kalsiyum (Ca
++

) Dengesizlikleri: Kalsiyum, normalde serumda 4-5 mEq/lt 
oranında bulunan elektrolittir. Serum kalsiyum değerinin normalin altına 
düĢmesine “hipokalsemi”, normal değerinin üzerine çıkmasına ise 
“hiperkalsemi” denir. Hipokalsemi yanlıĢlıkla paratiroid bezlerininde 
çıkarıldığı tiriodektomi ameliyatlarında, diyette D vitaminin yetersiz alındığı, 
uzun süreli ve ağır ishal gibi durumlarda görülür. Hiperkalsemi ise; vücuda 
fazla miktarda kalsiyum ve D vitamini alınması, hiperparatiroidizm, böbrek 
yetmezliği gibi nedenlerle ortaya çıkar. 

 Magnezyum (Mg
++

) Dengesizlikleri: Serum magnezyum düzeyinin 1.4 
mEq/lt’nin altına düĢmesine “hipomagnesiyemi”; serum magnezyum düzeyinin 

2.5 mEq/lt’nin üzerine çıkmasına ise “hipermagnesiyemi” denir. 
Hipomagnesiyemi; diyetle yetersiz magnezyum alımı, kronik alkolizm, kusma, 
ishal ve bazı ilaçların tedavisine bağlı olarak görülür. Hipermagnesiyeminin en 
sık nedenleri ise; diyetle fazla magnezyum alınması, magnezyum içeren 
laksatiflerin fazla kullanılması ve böbrek yetmezliğidir. 

 

1.2.2. Sıvı Elektrolit Dengesizliklerini Etkileyen Faktörler 
 
Organizmada sıvı ve elektrolit dengesini etkileyen pek çok faktör vardır. Bunların 

baĢlıcaları Ģunlardır: 
 

 YaĢ: Vücut sıvı miktarı yönünden çocuk ile yetiĢkin arasında, kadın ve erkek 
arasında fark vardır. Yeni doğanın % 75-80’i su iken, çocuk bir yaĢına 
geldiğinde oran % 60-65 olmakta ve bu çocukluk yaĢları boyunca sabit 
kalmaktadır. YetiĢkinlerde cinsiyet farkına göre toplam vücut sıvısı farklılık 
göstermekle birlikte yaĢ ve yağ dokusu arttıkça vücut sıvısı da belli oranlarda 

azalır.  
 Vücut yapısı: Vücut yapıları fazla yağ içeren obez bireylerde, yağ dokusu su 

tutmadığından dolayı toplam vücut sıvı miktarı daha azdır. Çok zayıf yetiĢkin 
bireylerde vücut ağırlığının % 75’ini su oluĢtururken obez bireylerde bu oran % 
50’ye kadar inmektedir. 

 Beslenme: Vücuda günlük olarak alınan su, tuz, potasyum, kalsiyum, 
karbonhidrat ve protein gibi besinlerin yeterli miktarda alınması gerekir. Aksi 
halde, sıvı elektrolit dengesizlikleri ortaya çıkar. 

 Hastalıklar: Cerrahi operasyonlar, yanıklar, kalp hastalıkları, böbrek 
hastalıkları ve enfeksiyonlar sıvı elektrolit dengesini etkileyen en önemli 
faktörler arasında yer alır. 
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 Vücuttan sıvı kaybının artması: Vücut sıvılarının anormal yollarla kaybı 
bireyin günlük sıvı gereksinimini arttırır. Hastalarda anormal sıvı kayıpları; 
kanamalar, yara drenajı, kusma, ishal, hiperventilasyon ve nazogastrik 
dekompresyon durumlarında görülür.  

 Stres: Stres durumunda glikokortikoidler ve aldestreron hormonun 
salgılanıĢının artmasına bağlı olarak su ve sodyum organizmada tutulur. Ayrıca 
ADH salınımı da artarak idrar miktarı azalır. Sonuçta stres durumlarında, 
organizmada strese yanıt olarak sıvı volümü artar ve denge bozulabilir. 

 Egzersiz: Özellikle ağır egzersizler metabolizmayı hızlandırır. 
Metabolizmadaki hızlanma vücut ısısını ve oksijen gereksinimini artırır. 
Terleme ve hızlı solunumla kaybedilen sıvı miktarında artıĢ gözlenir. 

Kaybedilen sıvı elektrolitler yerine konulmadığı takdirde çeĢitli sıvı ve elekrolit 
dengesizliklerine neden olur. 

 Çevre ısısı: Özelikle sıcak iklime alıĢık olmayan bireylerde ter bezlerinin çok 

güçlü uyarılması aĢırı sıvı kayıplarına neden olur ve sodyum dengesi bozulur. 
Bu nedenle çevre ısısı ve nemi sıvı elektrolit dengesi üzerinde önemli bir etki 
gösterir. 

 

1.3. Asit-Baz Dengesizlikleri 
 

YaĢamın devamı, vücut sıvılarında asit-baz dengesine bağlıdır. Bir sıvının asit ya da 
alkalen olmasını içerisindeki hidrojen (H+) ve hidroksil (OH-) iyonlarının yoğunluğu belirler.  

 

“Asit” bir sıvı içerisinde hidrojen iyonunu bırakan bileĢiklere denir. Sıvı içinden 
hidrojen iyonunu alan ya da sıvıya hidrojen iyonunu bırakan bileĢikler ise “baz” olarak 
adlandırılmaktadır. Sıvının hidrojen iyonu yoğunluğu ise “pH” olarak adlandırılan bir ölçek 
ile ifade edilmektedir.  

 

Tablo 1.1: Vücut sıvılarındaki asit-baz özelliği 
 

Hidrojen iyonu yoğunluğunun uygun düzeyde olması, enzim sistemlerinin iyi 
çalıĢabilmesi ve oksijenin hemoglobin tarafından bağlanabilmesi için gereklidir. Eğer 
hidrojen iyonu yoğunluğu normal sınırların dıĢına çıkacak olursa hücrelerin biyokimyasal ve 
metabolik aktiviteleri olumsuz yönde etkilenir. Organizmada pH değerini bu dar sınırlar 
arasında tutmaya çalıĢan üç düzenleyici mekanizma vardır. Bunlar; tampon sistemler 
(bikarbonat, fosfat ve protein tampon sistemleri), solunum sistemi ve böbreklerdir. Anormal 
bir Ģekilde vücutta asit ya da alkali biriktiğinde; böbrek, solunum sistemi ya da beyni 
etkileyen bir hastalık ortaya çıktığında, vücudun hidrojen iyonu dengesizliğini 

düzenleyebilme yeteneği yetersiz kalarak hidrojen iyonu yani asit- baz dengesizliği ortaya 
çıkar. 
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Hidrojen iyonu yoğunluğuna iliĢkin dengesizlikler “asidoz ve alkaloz” olmak üzere iki 
Ģekilde görülür. 

 
Hidrojen iyonu yoğunluğu normalin altına düĢtüğü ve pH değerinin yükseldiği 

duruma, alkaloz denir. Hidrojen iyonu yoğunluğu normalin üzerine çıktığı ve pH değerinin 
düĢtüğü duruma ise asidoz denir. 

 
Asit-baz dengesizliğinin her iki tipi de solunum sisteminden ya da metabolik 

olaylardan kaynaklanabilir.  
 
Solunum sisteminden kaynaklanan dengesizliklerde, kan karbonik asit düzeyindeki 

değiĢiklikler sorumludur. 

 
Metabolik olaylardan kaynaklanan dengesizliklerde ise kan bikarbonat düzeyindeki 

değiĢiklikler sorumludur. 
 
Eğer dengesizlik solunum sisteminden kaynaklanıyorsa “solunum asidozu ya da 

solunum alkalozu”; metabolik olaylardan kaynaklanıyorsa “metabolik asidoz ya da 

metabolik alkaloz” adı verilmektedir. AĢağıda bunlara dair açıklamalar verilmiĢtir. 

 

1.3.1. Solunum Asidozu ve Alkalozu 

 
Solunum asidozu: Solunum asidozu hipoventilasyon nedeniyle geliĢir. Vücuttan 

karbondioksit atılımının azalması, organizmada karbonik asit birikmesine neden olarak kan 
pH’ını düĢürür. Bunun sonucu olarak solunum asidozu görülür. Solunum asidozunun temel 

nedenlerini Ģöyle sıralayabiliriz: 
 
 Solunum yollarının tıkanması, 
 Solunum merkezinin harap olması, 
 Akciğerlerde difüzyon alanının herhangi bir nedenle azalması, 
 Bireyin istemli olarak nefesini tutması solunum asidozuna yol açabilir. 
 

Solunum alkalozu: Solunum alkalozu hiperventilasyon nedeniyle geliĢir. Vücuttan 
karbonik asit atılımının artması, plazma karbonik asit düzeyinin azalmasına ve kan pH’ının 
yükselmesine neden olur. Bunun sonucu olarak solunum alkalozu görülür. Solunum 
alkalozunun temel nedenleri Ģunlardır: 

 
 Ağır fiziksel egzersiz, 
 Solunum durumunu uyaran durumlar (örneğin ateĢ, oksijen miktarının azlığı 

gibi) 

 Bazı psikiatrik hastalıklar, 
 Bireyin istemli olarak hızlı ve derin soluk alıp vermesi, hiperventilasyona neden 

olarak solunum alkalozuna yol açabilir. 
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1.3.2. Metabolik Asidoz ve Alkaloz 
 

Metabolik asidoz: Ekstraselüler sıvıda bikarbonat yetersizliğidir. Metabolik asitlerin 
ekstraselüler sıvıda birikimi ya da organizmadan alkali maddelerin kaybı sonucu geliĢir. 
Metabolik asidozun temel nedenlerini Ģöyle sıralayabiliriz: 

 

 Vücuttan bikarbonat kaybına neden olan ağır ishaller, 

 Ġncebağırsak içeriğinin kaybedildiği inatçı ve derin kusmalar, 
 Metabolik asitlerin fazla yapımına neden olan hastalıklar, 
 Böbrek iĢlev bozuklukları, 
 Kan tranfüzyonu sırasında hastaya fazla sitrat verilmesi, metabolik asidoza yol 

açabilir. 
 

Metabolik alkaloz: Ekstraselüler sıvıda bikarbonat fazlalığıdır. Organizmadan asit 
kaybı ya da ilaçlar ve besinlerle fazla alkali madde alınması sonucu geliĢir. Ayrıca 
nazogastrik dekompresyon ve diüretiklerin fazla kullanılması da metabolik alkaloza yol 
açabilir. 

 

1.4. Damar Yolundan Anestezik Ġlaç Ġnfüzyonu 
 

Ġntravenöz infüzyon fazla miktardaki ilaçların veya solüsyonların intravenöz yolla 
verilmesi anlamına gelir.  

 

Anestezi uygulamalarının indüksiyon, idame, anesteziyi sonlandırma ve postoperatif 
aĢamalarında intravenöz sıvı infüzyonu yapılmakta ve aynı zamanda damar yolundan ilaç 
uygulanmaktadır. Anestezi uygulamalarında intravenöz yolla ilaç verilmesi aĢağıdaki 
faydaları sağlar:  

 

 Ġntravenöz yolla uygulanabilen tüm anestezik ilaçlar, kas gevĢetici ve çeĢitli 
ilaçların uygulanmasına olanak sağlar. 

 Ġntravenöz yolla uygulanan anestezik ve diğer ilaçlar doğrudan dolaĢıma 
katıldıkları için kısa sürede, istenen dozda etkili olmasını sağlar. 

 Fazla iritan ilaçlar intravenöz sıvılarla birlikte verildiğinde, hastanın acı 
hissetmesi en aza indirilmektedir. 

 Anestezi uygulaması ve cerrahi iĢlem sırasında profilaksi, hipertansiyon gibi 
çeĢitli nedenlerle birçok ilacın aynı yolla uygulamasına olanak sağlar. 

  

Resim 1.1: Ġnfüzyon sırasında damar yolundan ilaç uygulanması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 
Ġntravenöz sıvı infüzyonu uygulanması gereken durumları ayırt ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sıvı volüm dengesizliklerini ayırt ediniz. 

 Dehidratasyon ve overhidrasyonu 
karĢılaĢtırabilirsiniz.  

 Ekstraselüler sıvı volümünün artmasının  
anestezi uygulamalarındaki 
komplikasyonlarını göz önünde 
bulundurmalısınız. 

 Normal yetiĢkin bir insanın günlük sıvı 
alımı ve atılımını ayırt ediniz. 

 YetiĢkin ve çocuk sıvı ihtiyacını 
karĢılaĢtırabilirsiniz. 

 Sıvı elektrolit dengesizliklerini ayırt 
ediniz. 

 Sıvı elektrolit dengesizlik nedenlerini 
sayabilirsiniz. 

 Sıvı elektrolit dengesizliklerini etkileyen 
faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. 

 Asit-baz dengesizliklerini ayırt ediniz. 

 Solunum asidozu ve alkalozunu 
karĢılaĢtırabilirsiniz. 

 Metabolik asidoz ve alkalozu 
karĢılaĢtırabilirsiniz. 

 Anestezi uygulamalarının seyrini 
değiĢtirebilecek olan sodyum, potasyum, 

kalsiyum ve magnezyum 
dengesizliklerine özellikle dikkat 
etmelisiniz.  
 

 Solunum asidozu ve metabolik asidozun 
belirtilerini ayırt ediniz. 

 Solunum alkalozu ve metabolik alkaloz 
nedenlerini karĢılaĢtırabilirsiniz.. 

 Anestezi uygulamalarında damar 
yolundan anestezik ilaç uygulayınız..  

 Anestezi uygulamalarında damar 
yoluyla ilaç uygulamasının faydalarını 
sayabilirsiniz. 

 

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

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. ( ) Ġnsan organizmasında vücut sıvıları, hücre içi (intraselüler) ve hücre dıĢı 

(ekstraselüler) olarak iki bölümden oluĢur. 

2. ( ) Anestezi uygulamaları esnasında sadece sıvı ve elektrolit kayıplarının yerine 

konması ve asit-baz dengesinin bozulması amacıyla sıvı infüzyonu yapılır. 

3. ( ) Vücutta bulunan ekstraselüler sıvı volümü azaldığında, intraselüler sıvının 

ekstraselüler sıvı bölümlerine kayar ve intraselüler sıvının da azalmasına neden olur. 

Sıvı açığının vücutta yarattığı bu etkiye, overhidrasyon adı verilir. 

4. ( ) Damar yoluyla infüzyon Ģeklinde uygulanan anestezik ilaçlar doğrudan dolaĢıma 

katılacağından kısa sürede ve istenen dozda etkili olur. 

5. ( ) Overhidrasyon; aĢırı su içilmesi, musluk suyu ile lavman yapılması, intravenöz 

sıvı tedavisinde hipotonik solüsyonların fazla verilmesi, ADH yapımının fazla olması 

gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. 

6. ( ) Ekstraselüler sıvıda sodyum açığına “hipernatremi”, sodyum fazlalığına ise 

“hiponatremi” denir. 

7. ( ) Sıvının hidrojen iyonu yoğunluğu “pH” olarak adlandırılan bir ölçek ile ifade 

edilir.  

8. ( ) Sıvı ve elektrolit dengesini etkileyen faktörler arasında yaĢ, vücut yapısı, 

beslenme ve egzersiz kesinlikle yer almaz. 

9. ( ) Solunum asidozu hipoventilasyon, solunum alkalozu ise hiperventilasyon 

nedeniyle geliĢir.  

10. ( ) Metabolik asidoz, ekstraselüler sıvıda bikarbonat yetersizliğidir. 

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 

 
Ġntravenöz sıvı infüzyonunda kullanılan solüsyon ve malzemeleri ayırt ederek kısa 

sürede eksiksiz olarak hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 

Ġntravenöz sıvı infüzyonunda kullanılan malzeme ve solüsyon çeĢitlerini tanıtan bir 
pano hazırlayınız. 

 

2. ĠNTRAVENÖZ SIVI ĠNFÜZYONU ĠÇĠN 

HAZIRLIK  
 
Hastanın ihtiyacı olan sıvı ve ilaçların infüzyonunun yapılabilmesi için iğne veya 

intraket ile damar yolunun açılması gerekir. Bu iĢlem için gerekli olan malzemeler; hastaya 
verilecek steril sıvı/solüsyon, serum seti, damara girmek için uygun iğne veya intraketler, 
deri temizliği için antiseptik madde; % 70'lik etil alkol, betadin, turnike, kol sabitleĢtirme 
tahtası, pamuk tampon- gaz spanç, flaster, dakikalı saat, eldiven, serum askısı, serum ĢiĢesi 

askısı, doz ayarlama seti (doziflometre) ve infüzyon pompasıdır. 
 

   

Resim 2.1: Ġnfüzyonda kullanılan malzemeler ve solüsyon çeĢitleri 

 
Ġntravenöz sıvı infüzyonu tedavisinde sıvılar doğrudan damar içine yani dolaĢım 

sistemine verildiği için steril teknik ile uygulama yapılması zorunludur. Bu nedenle tüm 
hazırlık aĢamasında mutlaka cerrahi aseptik kurallara uyulma zorunluluğu vardır. Bu 

faaliyetimizde hastalara uygun malzeme seçimi ve aseptik Ģartlarda hazırlık yapabilmek için 
gerekli bilgileri öğreneceksiniz. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1. Kullanılan Malzemeler 
 

Ġntravenöz sıvı ve ilaçların infüzyonunun yapılabilmesi için kullanılan araç gereç ve 

malzemelerin; hastaya ve giriĢime uygun seçilmiĢ olması, doğru teknikle ve eksiksiz 
hazırlanması uygulamanın baĢarısı açısından önemlidir. Bu nedenle kullanılan malzemelerin 
seçiminde yol göstermesi bakımından özelliklerinin bilinmesi gerekir.  

 

 Solüsyon (eriyik; çözelti); bir maddenin çözücü sıvı içinde çözünmesiyle 
oluĢan homojen karıĢımdır. Ġntravenöz solüsyon; cam ĢiĢe veya özel plastik 
torbalarda saklanan, içinde farklı oranlarda elektrolitleri içeren sıvı ilaçlardır. 
Ġntravenöz solüsyonlar, 100 ml’den 3000 ml’ye kadar farklı boyutlarda steril 
koĢullarda hazır ambalajlarda bulunur. Ġçerikleri farklıdır, hastanın durumuna ve 
ihtiyacına göre bu sıvıların içine ek maddeler ya da ilaçlar ilave edilebilir. 

Solüsyonlar, içerdikleri maddelerin özelliklerine göre kristoloid ve kolloid 
solüsyonlar adını alır. Detaylı bilgi konu 2.2’de ayrıntılı olarak verilmiĢtir. 

 

Resim 2.2: Sıvı tedavisinde kullanılan serum/solüsyon örnekleri 

 
 Serum/ Ġnfüzyon seti; 1.5 m uzunluğunda ve üzerinde akıĢ ayarlayıcı makara 

veya klempi bulunan, steril ĢiĢe veya torba içerisindeki solüsyonların 
sterilitesini bozmadan hastaya verilmesi için kullanılan yardımcı malzemedir. 
Serum seti, steril paket içerisinde ve tek kullanımlıktır. Her serum seti; seruma 
takılan hazneli uç, akıĢ hızını ayarlamayı sağlayan klemp ya da makara ve 

intravenöz kanüle takılan iğneli uçtan oluĢur. Her iki uç steril olup bir kılıfla 
kapatılmıĢtır. Ġntravenöz sıvı infüzyonu için solüsyon hazırlarken dikkat 
edilmesi gereken nokta; solüsyon cam ĢiĢede ise haznesinde hava giriĢi olan, 
solüsyon özel plastik torbada ise haznesinde hava deliği olmayan set 
kullanılmasıdır.  

 

Resim 2.3: Serum setleri 
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 Serum ĢiĢesi askısı; cam ĢiĢe içerisinde bulunan sıvıların serum askısına 
yerleĢtirme iĢlemine yardımcı bir aparattır. ġiĢelerin boyutuna göre çeĢitleri 
vardır. 

 Serum askısı; iki adet serum asma kancası olan, yüksekliği 135 cm ile 200 cm 

arasında ayarlanabilir, ayaklı, taĢınabilir veya hasta yatağına monte edilebilen 
paslanmaz metalden yapılmıĢ yardımcı ekipmandır. Serum askısı, intravenöz 
sıvı tedavisinde solüsyonların yer çekiminin etkisinden yararlanarak akıĢın 
sağlanması amacıyla hasta seviyesinden yüksekte tutulması için kullanılır. 

 

Resim 2.4: Serum askısı 

 
 Venöz kateter; branül, intraket ve anjioket olarak da adlandırılır. Venöz 

kateterler; ven içerisine yerleĢtirilen, plastikten yapılmıĢ malzemelerdir ve 
çeĢitli boyutları vardır. Boyutları belirlemek için farklı renkler kullanılmıĢtır. 

 

 

Resim 2.5: Venöz kateter çeĢitleri 
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Ġntravenöz sıvı infüzyonu; ilaç tedavisi uygulanacak hastalarda genellikle tercih edilen 
bir yöntemdir. Tekrarlanan intravenöz giriĢimlerin kolay uygulanabilmesi için vasküler 
sistem içerisine venöz kateter yerleĢtirilir. Ġntravenöz enjeksiyon için kullanılan venler bu 
uygulamada da tercih edilir. Genellikle intravenöz ilaç verilirken pembe renkli orta boy 

kateter tercih edilmektedir. Kateterin boyutu; hastanın acı hissetmesini, giriĢimin baĢarısını, 
infüzyon hızını, kanülün tıkanmasını ve damardan çıkmasını etkiler. Kateter tercihi 
yapılırken hastanın yaĢı ile girilecek venin çapı ve boyu dikkate alınarak seçim yapılır. 
Kateter boyutu ven boyutundan daha büyük olursa damar yırtılabilir ve komplikasyonlar 
geliĢir. Bu nedenle doğru seçim yaparak uygun malzemeleri hazırlamak önemlidir.  

 
 Üç yollu intraket ve musluklar, hastaya aynı damar yolundan birden fazla 

serum ya da ilaç uygulamasına imkân sağlayan malzemedir. Steril paketler 

içinde ve tek kullanımlıktır. Ayrıca üç yollu musluklu intraketlerde mevcuttur. 
 

  

Resim 2.6: Üç yollu musluk ve üç yollu musluklu intraket 

 
 Turnike; damar yolu açarken venlerin dolgunlaĢmasını sağlamak amacıyla 

kullanılan, lastik veya özel kalın lastikten yapılmıĢ ve çeĢitleri olan 

malzemelerdir. 
 

   

Resim 2.7: Turnike örnekleri 

 
Ġnfüzyon uygulamaları sırasında infüzyon pompası veya doz ayarlayıcılar da 

kullanılmaktadır. 
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 Damla ayar seti (doziflowmetre); solüsyonların saatte belirli bir mililitrede 
gönderilmesini sağlayan araçtır. GeliĢen teknolojiye göre çeĢitleri mevcuttur. 

   

Resim 2.8: Damla ayar seti (doseflow) örnekleri 

 
 Ġnfüzyon pompası, hastaya gerekli olan ilaç ya da solüsyonu, ayarlanan süre 

içinde, belirli akıĢ hızında intravenöz olarak verilmesini sağlayan cihazdır. 
 

Anestezi uygulamaları sırasında infüzyon pompası; 
 

 Sıvı infüzyonu uygulamak, 
 Total Ġntravenöz Anestezi (TĠVA) uygulamalarında anestezik ilaçları 

uygulamak, 
 Hipotansif anestezi oluĢturmak amacıyla ilaçları uygulamak, 
 Hipertansiyonlu hastalarda, tansiyonu kontrol altında tutmak amacıyla 

Perlingalit vb ilaçları uygulamak, 
 Hipotansiyon geliĢen hastada, Dopamin vererek tansiyonu desteklemek için 

infüzyon pompası kullanılır. 
 

  

Resim 2.9: Ġnfüzyon pompası örnekleri 
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2.2. Ġntravenöz Solüsyon ÇeĢitleri  
 

Anestezi uygulamaları ve cerrahi operasyon süresince sıvı elektrolit dengesini 
etkileyen; beklenmeyen kan ve sıvı kayıpları, cerrahi öncesi açlığa bağlı geliĢen kalori 
ihtiyacı ve asit baz dengesizliklerinin giderilmesi amacıyla intravenöz solüsyonlar kullanılır. 

 
Ġntravenöz sıvı infüzyonu tedavisi için hastaya verilen solüsyonlar/sıvılar, içerikleri ve 

tedavi edici özellikleri yönünden kristaloid ve kolloid olmak üzere iki gruba ayrılır. 
 

2.2.1. Kristaloid Solüsyonlar 
 
Kristaloid solüsyonlar, akıcı sıvılardır. Tuz, su, Ģeker, çeĢitli elektrolit ve tampon 

maddelerden oluĢur.  

 
Kristaloid solüsyonlar; idame, replasman veya spesifik amaçlı kullanılmak üzere sıvı 

kaybının tipine göre seçilmelidir. Ġdame, replasman ve spesifik sıvı tedavisi kavramları ve 
bunlara ait tanımlar ile solüsyonların özelliklerine ait açıklamalar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Ġdame sıvılar, hipotonik solüsyonlardır. Akciğer, cilt, idrar ve feçesle (gaita) 
kayıpların karĢılanması amacıyla kullanılır. EriĢkinde idame sıvıların kaybı, 1.5-2 ml/kg/saat 
veya 2-3lt/gün kadar olup sodyum içermez. Bu nedenle sodyum içermeyen su için % 5 

dextroz, ringer laktat ya da % 0.45 NaCl içinde % 5 dextroz solüsyonları idame sıvılar için 
kullanılır. 

 

Replasman tipi sıvılar, hem su hem elektrolit kaybında kullanılan izotonik elektrolit 
solüsyonlarıdır. Gastrik drenaj, fistül, yara yerinden sızma, plevral effüzyon, interstisyel 
ödem ve asit sıvısı gibi izotonik, çok sayıda iyon içeren vücut sıvılarının yerine konulması 
amacıyla kullanılabilir. Ringer laktat, % 0.9 NaCl (serum fizyolojik), % 0.45 NaCl içinde % 

5 dextroz (mix), isolayt replasman sıvısı olarak kullanılabilir. 
 
Spesifik sıvılar, elektrolit kaybının karĢılanması amaçlı kullanılır. Spesifik amaçlı 

kullanılabilen solüsyonlar ise NaHCO3 (% 8.4), hipertonik tuz solüsyonu (% 5 NaCl), % 4 
MgSO4, % 10 NaCl’dür. 
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Kristoloid solüsyonlar içerdikleri etkenlere göre farklılık gösterir. AĢağıdaki tablo 
3.1’de kristoloid solüsyonları inceleyiniz.  

 
 

Kristaloid solüsyonlar 
 

1) Dekstrozlu solüsyonlar; (%5, %10, %20, %30 ) 
2) NaCl’li solüsyonlar; (%0.9, %0.45, %3, %5) 
3) Dekstroz ve NaCl’li solüsyonlar;  
      % 5 Deks. + %0.2 
NaCl  

      % 5 Deks. + %0.45 
NaCl  
      % 5 Deks. + %0.9 
NaCl  
Multiple elektrolit solüsyonları 
   Ringer solüsyonu 
   Ringer laktat solüsyonu 

   % 5 Deksttrozlu Ringer  
Laktat solüsyonu 
   Isolyte M 
   Isolyte P 
   Isolyte S 

 
 Dektrozlu solüsyonların, yoğunlukları değiĢiktir. Hipotonik olan % 5’lik 

dekstroz solüsyonu, idame sıvısı veya intravenöz ilaç tedavisinde damarı açık 
tutucu ve taĢıyıcı sıvı olarak kullanılır. % 5’lik dekstroz tek baĢına su 
kayıplarında ve sodyum kısıtlaması olan hastalarda idame solüsyonu olarak 
kullanılır.  

 

Çocuklarda 4-8 saatlik açlığı takiben, kadınlarda erkeklere oranla 24 saat açlığı 
takiben hipoglisemi geliĢebilir. Bu amaçla % 5, % 0.18 (1/5’lik), serum fizyolojik (SF) 

içinde % 4 glukoz solüsyonları en çok kullanılan solüsyonlardır. Travmada, kan glukoz 
düzeyi yükseleceğinden glukozlu solüsyonlar replasman sıvı tedavisinde tercih 
edilmemelidir. Anestezi ve cerrahide de travmaya endokrin yanıt sonucu hiperglisemi 
geliĢeceğinden eğer kan Ģekeri takip edilmiyorsa 1 lt’den fazla % 5 dextroz kullanılmaması 
önerilir.  

 

 

Resim 2.10: Kristaloid solüsyon örnekleri 



 

 21 

 Serum fizyolojik ( %9 Nacl =Sodyum klorür, normal salin), plazma ve 
interstiyel sıvı arasındaki dengeyi etkilemez. Serum fizyolojik infüze edildiği 
zaman tüm ekstrasellüler sıvıya dağılır (bu Ģekilde yaklaĢık % 20’si damar 
içinde kalırken, % 80’i interstisyel aralığa geçer). Temel replasman solüsyonu 

olan serum fizyolojik (SF); daha çok Ģok durumlarında, vücutta tuz ve su 
kaybının olduğu durumlarda kullanılır. Hipokloremik metabolik asidozun 
önlenmesinde ve torbadan gelen kanın dilüsyonu amacıyla önerilen sıvıdır. 
Hipertonik % 3’lük salin ciddi semptomlu hiponatremide tercih edilir. 

 Ringer laktat,1/6 molar sodyum (Na+) içerir. Ekstrasellüler sıvı kompozisyonu 
üzerine en az etkiye sahip solüsyondur. Ringer karaciğerde HCO3 çevrilerek 
atılır. Bu solüsyon, büyük hacimler gerektiği zaman, ayrıca ketoasidozda ve 
minimal kan kayıplarında tercih edilmelidir. Ancak pratikte 24 saatte 2 litrenin 
üzerinde nadiren kullanılır.  

 Ġsolyte M; postoperatif dönemde minimum enerji gereksiniminde ve günlük 
elektrolit ihtiyacının özellikle de potasyum ve fosfat kayıplarının 
karĢılanmasında kullanılır.  

 Ġsolyte S, ringer laktata alternatif olarak kullanılır. Laktat yerine asetat ve 
glukonat içerir. 

 

2.2.2. Kolloid Solüsyonlar 
 
Kolloid solüsyonlar; plazma yerine geçen, plazma proteinlerinin bazı iĢlevlerini 

üstlenen maddelerden oluĢur. Kolloidler, tuzların yanı sıra proteinler veya büyük glukoz 
polimerleri gibi yüksek-molekül ağırlıklı maddeleri içerir. Ġnsan albumini dıĢındakiler 
sentetik ürünlerdir. Yüksek molekül ağırlıklı maddelerin kolloid osmotik aktivitesi bu 
solüsyonların damar içinde kalmasını sağlar. Kristaloid solüsyonların intravasküler yarı 
ömürleri 20-30 dakika iken kolloid solüsyonların çoğunun intravasküler yarı ömürleri 3-6 

saattir.  
 
Kolloidler; yeterli kan volümünün sağlanması, mikrosirkülasyonun düzenlenmesi, 

hücresel metabolik düzelme ve interstisyel sıvı replasmanını sağlamada kristoloidlerden 
etkindir.  

 
Kolloidler doğal ve yapay olmak üzere iki grupta toplanır. 

 

 Doğal kolloid sıvılar; plazma protein fraksiyonu (PPF), insan serum albumini 
(HSA), taze donmuĢ plazma (FFP)’dır. Bu sıvılar pahalı, maliyeti yüksek ve zor 

temin edilir. Hipoproteinemi ile birlikte olan hipovolemide replasman sıvısı 
olarak kullanılır.  

 Yapay kolloid sıvılar; Dekstran solüsyonları, gelatin, niĢasta (HES)’dır. Kolay 
elde edilmeleri, doğal kolloidler kadar volüm etkileri olması, enfeksiyon 
riskinin az olması ve yan etkileri bakımından belirgin fark olmaması nedeniyle 
volüm replasmanı için kullanır. 
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Yapay Kolloid Solüsyon ÇeĢitleri 

 
1. Dekstran 40 (Rheomacrodex) 
2. Dekstran 70 (Macrodex) 
3. HES 200/0.5 (Hemohes) 
4. HES 450/0.7 (Bioplasma) 
5. Modifiye sıvı jelatin (Gelofusine) 
6. Polijelin (Haemaccel) 
 

 
Bazı kolloid solüsyonlar ve özellikleri aĢağıda açıklanmıĢtır.  
 
Albumin ve plazma protein fraksiyonu (PPF); doğal ve kan türevli kolloidlerdir. 

Her ikisi de 10-60 derece arasında ısıtılarak kullanılır. Isıtma iĢlemi, tranfüzyon hepatiti ve 
diğer viral hastalık riskini önlemek amacıyla yapılır. 

 

Dekstran, yapay kolloid solüsyondur. Dekstran 40 (Rheomacrodex) ve Dekstran 70 

(Macrodex) olarak kullanılır. Dekstran 70; 40’a göre daha iyi bir volüm geniĢleticidir. % 
6’lık solüsyonu uzun etkilidir (6 saat) ve hemorajik Ģokta uygun bir replasman sıvısıdır. 
Dekstran solüsyonlarının; pıhtılaĢmayı bozup kanamayı uzatma, anafilaktik reaksiyon 
oluĢturma, renal yetmezlik ve aritmi gibi yan etkileri olabilir.  

 

Gelatin, yapay kolloid solüsyondur. Kollojenlerin hidrolizi ile elde edilir. Haemaccel, 
Physiogel bunlara örnek verilebilir. % 4 (SF) serum fizyolojik içinde solüsyonları vardır ve 
etkileri kısa sürer. Gelatin, volüm replasmanında ciddi anaflaktik etkileri nedeniyle çok 
tercih edilmez. Haemaccel ise Ca++ içerdiğinden ACD içeren kanla aynı damardan 
verilmemelidir. 

 

Hastalarda intravenöz sıvı infüzyonu olarak uygulanan kolloid solüsyonların; 
pıhtılaĢma bozukluğu, böbrek ve karaciğer disfonksiyonu ile alerjik reaksiyon yapma gibi 
yan etkileri bulunmaktadır. 

 

2.3. Hazırlık  
 
Ġntravenöz sıvı tedavisinde sıvılar doğrudan damar içinden dolaĢım sistemine 

verildiği için steril teknik ile uygulama yapma zorunluluğu vardır. Bu nedenle anestezi 

teknisyeni; steril malzemeleri açarken, sıvı/solüsyonları hazırlarken veya içerisine ilaç ilave 
ederken mutlaka asepsi kurallarına uymalıdır.  

 
Ġntravenöz sıvı infüzyonu için ilaç ve solüsyonların hazırlanması sırasında, sırasıyla 

aĢağıdaki iĢlemler yapılır:  
 
 Hastaya verilecek sıvının, doktor isteminde olup olmadığı karĢılaĢtırılarak 

kontrol edilir.  

 Her parenteral solüsyonun açılmadan önce son kullanım tarihi ve görüntü 
kontrolü yapılır. Bulanık olduğu görülen, içinde partikül bulunan, kabında 
çatlak olan veya sızdırdığı fark edilen hiçbir parenteral solüsyon kullanılmaz. 



 

 23 

 Verilecek sıvı ĢiĢede ise haznesinde hava giriĢi olan infüzyon seti, torbada ise 
haznesinde hava deliği olmayan infüzyon seti hazırlanır. 

 Verilecek sıvı cam ĢiĢedeyse ĢiĢe boyutuna göre ĢiĢe askısı seçilir. 

 ġiĢe askısının iç halkası ile dıĢ halkası karĢılıklı çekilerek açılır. 

 Cam ĢiĢe ya da torbadaki koruyucu bariyerler çıkartılarak set torbasından 
çıkartılır. 

 Setin hazne ucundaki kapağı dikkatlice çıkartıldıktan sonra setin ucu, sıvı ĢiĢesi 
ya da torbasının lastik ucuna çevrilerek itilir. 

 Set takıldıktan sonra klempi kapatılır ve ĢiĢe ya da torba ters çevrilir. Hazne 
sıkılarak 1/3 oranında sıvı ile doldurulur. Sete hava dolması engellenir. 

 Solüsyon serum askısına asılır. 

 Setin iğne ucundaki muhafazası çıkartılır ve setin ucu böbrek küvet üzerine 
tutulur. Steriliteye dikkat edilerek klemp açılıp setin içinde hava kalmayana 
kadar sıvı akıĢı sağlanır. 

 Steril alan güvenliğini sağlamak için koruyucu kılıf yerine takılır. 

 Eğer solüsyon içine ilave edilen ilaç varsa üzerine hastanın adı, ilacın adı ve 
miktarı, hazırlandığı saat, tarih mutlaka yazılmalıdır. 

 Ġntravenöz sıvı infüzyonu uygulanacak hasta bebek veya çocuk ise doz 
ayarlama seti bulundurulur. Eğer kullanılacaksa doz ayarlama setinin de içinde 
hava kalmayacak Ģekilde sıvı ile dolması sağlanır.  

 

Ayrıca anestezi uygulamaları sırasında hastaya infüzyon pompası kullanılarak ilaç ve 
sıvı uygulaması yapılacaksa hazırlık için sırasıyla aĢağıdaki iĢlem basamakları 
gerçekleĢtirilir:  

 
 Ġnfüzyon pompası, serum askısına güvenli bir Ģekilde yerleĢtirilir. 

 Ġntravenöz sıvı uygulaması için solüsyon seçilerek gerekli kontroller yapılır. 

 Solüsyon ĢiĢesine infüzyon pompasına özel infüzyon seti takılarak setin içindeki 
hava çıkartılır. 

 Hastanın damar yolundaki üçlü musluk ile bağlantılar yapılır. 

 Ġnfüzyon pompasının açma-kapama düğmesine basılarak açık konuma getirilir. 
Setin yerleĢtirileceği yuva açılır. 

 Ġnfüzyon setinin cihaza takılacak kısmı uygun Ģekilde yuvasına yerleĢtirilerek 
ekran üzerinde uyarı yazısı olup olmadığına bakılır. 

 Ġnfüzyon pompası üzerindeki tuĢlar vasıtasıyla istenilen doz ve uygulama 
zamanı ekrana yazılarak ayarlanır. 

 Ġnfüzyon pompası üzerindeki “start” tuĢuna basılarak uygulama baĢlatılır. 
Uygulama esnasında istenirse bolus doz uygulamak üzere “bolus” tuĢu 
kullanılabilir. 
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Resim 2.11: Ġnfüzyon pompasının hazırlık aĢaması 

 

2.4. Hazırlık Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar 
 
Parenteral solüsyonlarla meydana gelen enfeksiyonlar, uygunsuz hazırlama veya 

uygulama sonucu oluĢmaktadır. Sıvı ve ilaçların hazırlanma aĢamasında uyulması gereken 

kurallar aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 
 Ġlaçların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili uyulması gereken kurallar yazılı 

olarak bulundurulmalıdır. 

 Anestezi teknisyeni, tüm iĢlemleri eldiven kullanarak gerçekleĢtirmelidir.  

 Tüm sıvı ve ilaçlar, asepsi kurallarına uyularak ve cerrahi aseptik koĢullarda 
hazırlanmalıdır. 

 Solüsyon ve ilaçların muhafaza kutuları kırılmıĢ veya hasara uğramıĢ ise 
kullanılmamalıdır. 

 Venöz kateter seçiminde hastanın yaĢı ve venlerin durumu göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

 Bebek veya çocuk hastalarda doz ayarlama seti, hazırlanan malzemeler arasında 
bulundurulmalıdır. 

 Her parenteral solüsyon açılmadan önce son kullanım tarihi ve görünümü 
kontrol edilmelidir.  

 Son kullanım tarihi geçmiĢ olan veya bulanık olduğu görülen, içinde partikül 
bulunan, kabında çatlak olan veya sızdırdığı fark edilen hiçbir parenteral 
solüsyon kullanılmamalıdır. 

 Hazırlanacak solüsyonun ısısına dikkat edilmelidir. Isı elektrolitleri 
değiĢtirebileceğinden solüsyonlar genellikle oda ısısında tutulmalıdır. 
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 ĠV yolla yapılan infüzyonlarda, zorunlu hallerin dıĢında serum içine ilaç 
katılımından sakınılmaktadır. Ancak hekim istemi bu doğrultuda ise aĢağıdaki 
noktalar üzerinde önemle durulmalıdır: 

 

 Solüsyonda partiküller görüldüğünde, 

 Kristaller oluĢtuğunda, 

 Renk değiĢimi veya bulanıklık görüldüğünde, 

 Hava kabarcıkları ve karıĢmayan ayrı iki tabaka oluĢtuğunda, solüsyon 
verilmemeli ve kullanılmadan imha edilmelidir. 

 
 Parenteral ilaçlar veya katkı maddeleri için mümkün olduğunca tek dozluk 

ampul veya flakonlar tercih edilmelidir. 
 Sterilitesi bozulan veya sterilitesinin bozulduğundan Ģüphe edilen solüsyon ve 

ilaçlar (kapağı önceden açılmıĢ solüsyonlar) kullanılmadan atılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Ġntravenöz sıvı infüzyonunda kullanılan solüsyon ve malzemeleri seçerek hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Damar yolu açmak için gerekli 
malzemeleri hazırlayınız. 

 

 Hastanın yaĢına ve uygulama bölgesine uygun 
intraket seçmelisiniz. 

 Olumsuz durumlar için mutlaka iğne ya da 
intraketlerin yedeklerini bulundurmalısınız. 

 Çocuk hastalarda doz ayarlayıcı set de 
hazırlamalısınız.  

 Hastaya verilecek sıvıyı doktor 
istemi ile karĢılaĢtırarak kontrol 
ediniz. 

 Ġntravenöz sıvının son kullanma tarihini kontrol 
etmelisiniz. 

 Ġçerisinde herhangi bir çöküntü ya da bulanıklık 
olup olmadığına bakmalısınız. 

 Ġstemdeki doğru sıvı olduğundan emin 
olmalısınız. 

 Verilecek sıvı ĢiĢede ise 
haznesinde hava giriĢi olan ĢiĢe 
seti hazırlayınız. 

 
 Doğru seti seçtiğinizden emin olmalısınız.  Sıvı torbada ise, haznesinde hava 

deliği olmayan mediflex torba 
seti hazırlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Verilecek sıvı cam ĢiĢedeyse ĢiĢe 
boyutuna göre askı seçiniz. 

 Uygun askıyı seçtiğinizden emin olmalısınız. 

 Mutlaka eldiven ile çalıĢmalısınız. 

   
 

 ġiĢe askısının iç halkası ile dıĢ 
halkasını karĢılıklı çekerek 
açınız. 

 Cam ĢiĢe ya da torbadaki 
koruyucu bariyerleri çıkartınız. 

 Sterilizasyon kurallarına uymalısınız. 

 
 

 Seti torbasından çıkartınız. 

 

 Setin hazne ucundaki kapağını 
çıkartınız. 

 Sterilizasyon kurallarını mutlaka uymalısınız. 
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 Set ucunu, sıvı ĢiĢesi ya da 
torbasının lastik ucuna çevirerek 
sokunuz. 

 Steril uca kesinlikle dokunmamalısınız. 

 

 Set takıldıktan sonra klempi 
kapatınız. 

 Gereksiz sıvı akıĢını engellemek için mutlaka 
klempi kapatmalısınız. 

 

  Serum setinin haznesini sıkarak 

sıvı ile 1/3 oranında doldurunuz. 

 

 Setin iğne ucundaki muhafazasını 
çıkararak klempi açık konuma 

getirdikten sonra setin içinde 
hava kalmayacak Ģekilde sıvı 
akıĢını sağlayınız. 

 Hava kalmamasına dikkat etmelisiniz. 
 Set içinde kalan havanın damar yoluyla hastaya 

gideceğini ve ciddi komplikasyonlara neden 
olacağını unutmamalısınız. 

 Serum setinin havası çıkarıldıktan 

sonra klempi yeniden kapatarak 
muhafaza kapağını kapatınız. 

 Koruyucu kapak kullanarak steriliteyi 
koruyabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi intravenöz sıvı infüzyonunda gerekli olan standart 

malzemelerden değildir? 
A) Sıvı seti    B) Turnike     C) Flaster        D) Eldiven      E) Serum tozu 
 

2. Bir maddenin su veya diğer bir eritici madde içinde tamamen çözülmesiyle oluĢan 

sıvı veya eriyik haline ne ad verilir? 
A) Tuz       B) Su         C) Solüsyon      D) KarĢım      E) Saf madde 
 

3. Solüsyonların özellikleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 
A) Ġzotonik sıvılara, intravenöz tedavide sık kullanılan %5 Dextroz, örnektir. 
B) Ġzotonik sıvıların yoğunlukları vücut sıvılarının yoğunluğuna eĢittir. 
C) Hipertonik sıvıların yoğunluğu, plazma ve ekstraselüler sıvı yoğunluğundan daha 

fazladır. 
D) Hipertonik sıvılara %10, %20, %30 Dextroz örnektir. 
E) Hipotonik sıvılar, yoğunlukları vücut sıvısından daha fazla olan sıvılardır. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, kristoloid sıvılardan biri değildir? 
A) Dekstran  
B) Ġsolyte S  
C) Ġsolyte M  

D) Ringer laktat 
E) Sodyum klorür  
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, solüsyonların hazırlanması aĢamasında dikkat edilecek 
noktalardan biri değildir? 
A) Anestezi teknisyeni tüm iĢlemleri eldiven kullanarak gerçekleĢtirmelidir.  
B) Ġlaçların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili uyulması gereken kurallar yazılı 

olarak bulundurulmalıdır. 
C) Tüm sıvı ve ilaçlar sterilizasyon kurallarına uyularak aseptik koĢullarda 

hazırlanmalıdır. 
D) Solüsyon ve ilaçlar muhafaza kutuları kırılmıĢ veya hasara uğramıĢ da olsa ziyan 

edilmemelidir. 
E) Her parenteral solüsyon açılmadan önce son kullanım tarihi ve görüntü kontrolü 

yapılmalıdır.  
 

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 
 
 
 

 
ĠĢ güvenliği tedbirlerini alarak, aseptik koĢullar altında, tekniğine uygun bir Ģekilde 

damar yolu açarak intravenöz sıvı infüzyonunu uygulayabileceksiniz. 
 

 
 
 

Ġntravenöz sıvı infüzyonunun sırasıyla iĢlem basamaklarını içeren bir akıĢ Ģeması 
hazırlayarak sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. ĠNTRAVENÖZ SIVI ĠNFÜZYONU  
 
Hastaya intravenöz sıvı infüzyonu uygulanabilmesi için aseptik tekniğe uyularak 

damar yolunun açılması gerekir. Ġntravenöz sıvı infüzyonu için gerekli malzemeler, 
solüsyonlar ve hazırlık esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bir önceki 
faaliyette bilgi verildi. Bu faaliyette hastanın damar yolunu açarak intravenöz sıvı 

infüzyonunu baĢlatmayı öğreneceksiniz.  
 

3.1. Uygulama Bölgesinin Seçimi 
 
Anestezi uygulamalarında özellikle cerrahi giriĢim yapılacak bölge, damar yolu 

açılması için venlerin seçiminde kararı etkileyebilecek bir unsurdur. Bu nedenle hastanın 
dosyasından yapılacak cerrahi giriĢimin yeri öğrenilir ve cerrahi ekiple iĢ birliği yapılarak 
özellik gerektiren bir durumun söz konusu olup olmadığı sorgulanır. Örneğin sağ veya sol 
kolda yapılacak bir cerrahi giriĢim söz konusu ise kol üzerindeki venlerin tercih edilmesi 
doğru değildir. Cerrahi alan steril örtülerle örtüleceği için ilaç uygulamak veya damar yolu 
güvenliğini sağlamak sorun yaratır. Bu nedenle damar yolu açılması için ven seçiminde 

doğru karar vermek önemlidir. 
 
Ġntravenöz sıvı infüzyonu tedavisi için yukarıdaki noktalar göz önünde bulundurularak 

öncelikle ulaĢılması kolay olan venler tercih edilir. Bunlar; 
 
 El üstündeki sefalik ve bazilik venlerin dalları, 
 Ön kolda sefalik ve bazilik venler, 

 Dirseğin ön yüzü (antekubital fossa) median sefalik ve bazilik ven, 
 Büyük sefanoz ve femoral ven, 
 Ayak bileği büyük sefanoz ven, 
 Ayakta dorsum venöz pleksüs, dorsal venöz ark, median marginal ven, 
 Özellikle pediatrik hastalarda temporal venler ve ayak üzerindeki venler tercih edilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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AĢağıda resim 3.1’de intravenöz sıvı infüzyonu için damar yolu açılabilecek el, kol ve 
bacak venleri görülmektedir.  

 

ġekil 3.1: Ġntravenöz ve CVP kateter uygulanacak venler  

 
Hastalara uzun dönem intravenöz beslenme ve santral venöz basıncın ölçülmesi 

amacıyla santral ven kateteri uygulanır. Santral ven kateteri uygulanabilen venler Ģekil 
3,1’de gösterilmiĢtir. Anestezi uygulamalarında santral venlerin kateterizasyonu iĢlemini 
anestezi uzmanı gerçekleĢtirir. Anestezi teknisyeni gerektiğinde iĢlem esnasında uzmana 
yardımcı olur. Anestezi uygulamaları sırasında CVP kateteri hastalarda volüm durumunu 
değerlendirmek için de kullanılır. 

 
Ġntravenöz sıvı infüzyonunun, intravenöz ilaç uygulama tekniği ile birçok iĢlem 

basamağı aynıdır. “Ġlaç Uygulama 2” modülünde intravenöz ilaç uygulama tekniği detaylı 
olarak verildiğinden burada venlerin seçimi ve değerlendirilmesi gibi bazı noktalara kısaca 
değinilmiĢtir. 
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3.2. Ġntravenöz Sıvı Ġnfüzyonu Uygulama  
 
Ġnfüzyonun baĢlatılması için gerekli araç gereç ve malzemeler, anestezi masası üzerine 

veya uygun bir tepsi içerisine eksiksiz olarak hazırlanır. Özellikle, intraket gibi malzemeler 
yedekleri ile birlikte hazırlanır. (ĠĢlem sırasında eksik malzeme nedeni ile hasta zor durumda 
kalmamalıdır). 

 

Ġntavenöz sıvı infüzyonunun baĢlatılması için sırasıyla aĢağıdaki iĢlem basamakları 
takip edilir: 

 

 Daha önceden damar yolu açmak için hastanın yaĢına uygun malzemeler ve 
araç gereçler hazırlanmıĢ olduğundan hazır olan malzemeler hasta baĢına 
getirilir. 

 Eller yıkanarak kurulanır. 

 Eldiven giyilir.  

 Hastanın bilinç durumu değerlendirilir. Hastanın bilinci açık ise yapılacak iĢlem 
hakkında bilgi verilir.  

 Anestezi öncesi hasta ameliyat masasına alınarak monitörize edildikten sonra 
pozisyon verilir. Anestezi uygulamalarında genellikle hastaya supine (sırt üstü 
yatar ) pozisyon verilir. Çünkü indüksiyon aĢamasında açılan damar yolundan 

yapılan ilaç ve sıvı infüzyonu ile oksijen uygulaması supin pozisyonunda 
uygulanır.  

 Hastanın cerrahi operasyon uygulanacak bölgesine göre damar yolu seçimi 
yapılır. 

 Solüsyon, hasta baĢındaki serum askısına yerleĢtirilir. 

 Dirseğin 10–15 cm yukarısından turnike bağlanır. Turnikenin, çok gevĢek veya 
deriyi tahriĢ edecek Ģekilde sıkı bağlanmamasına özen gösterilir. 

 Hastanın elini yumruk yapıp gevĢetmesini sağlayarak venlerin dolgunlaĢması 
beklenir. 

 Ġntraket takılacak venin üzerindeki deri, tek yönde, antiseptik madde içeren 
tampon ile aĢağıdan yukarı doğru silinir. 

 Ġntravenöz enjeksiyon uygulamasındaki ilkeler doğrultusunda vene (damar 
yoluna) giriĢim yapılır. AĢağıdaki damar yolu açılmasına ait resimleri 
inceleyiniz .(Hatırlamak için “Ġlaç Uygulamaları 2” modülüne bakınız). 

 Turnike dikkatlice çözülür. 

 Ġntraketin iğnesi çıkarılarak plastik kanül serum seti ile birleĢtirilir. Her iki elle 
bağlantı sağlamlaĢtırılır. 

 Setin klempi açılır, erken komplikasyon yönünden değerlendirilir. Eğer 
komplikasyon (ĢiĢme) geliĢmemiĢ ise ve sıvı istenen akıĢ hızında gidiyorsa 
intraket flasterlerle tespit edilir. 

 Eğer komplikasyon geliĢirse kateter çıkarılarak farklı bir yerden yeni bir 
intraket ile uygulama tekrarlanır. 
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 Bölge kirlenmiĢse temizlenir. 

 Eğer gerekiyorsa damar yolunun açıldığı bölge tespit tahtası ile tespit edilir. 
(Özellikle bebek ve küçük çocuklarda tespit edilmesi faydalı olur). 

 Herhangi bir komplikasyon geliĢmediyse akıĢ hızı belirlenen dakikadaki damla 
sayısına ayarlanır. Eğer akıĢ ayarlayıcılar (doziflometre ) takılı ise infüzyon hızı 
akıĢ ayarlayıcılar yardımı ile ayarlanır. 

 Flaster üzerine tarih, saat ve uygulayan kiĢinin baĢ harfleri yazılarak flaster 
intraket üzerine yapıĢtırılır. 

 ĠĢlem sırasında kullanılan malzemeler toplanır ve atıklar uygun atık kutularına 
atılır.  

 Eldivenler çıkarılarak atık kutusuna atılır. 
 Eller yıkanır. 
 Anestezi formuna; solüsyonun cinsi, miktarı ve baĢlama zamanı mutlaka kayıt 

edilir. 
 
Pediatrik hastalarda diğer periferik venlerin yanı sıra kafa venlerinden de infüzyon 

yapılmaktadır. Genellikle temporal venler tercih edilmektedir. Eğer pediatrik hastada 
temporal venlerden damar yolu açma iĢlemi gerçekleĢtirilecek ise öncelikle ven üzerindeki 
saçlı deri tıraĢ edilerek temizlenir. GiriĢim yapılacak bölge tekniğine uygun olarak antiseptik 
madde ile silinir. ĠĢlem sırasında baş ve boyun bölgesine turnike uygulanmadan yukarıda 
anlatılan iĢlem basamakları sırasıyla gerçekleĢtirilerek damar yolu açılır. 
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Ġntravenöz sıvı infüzyonuna baĢlanılması sırasında tam aseptik teknik uygulanır. 
Ġntravenöz sıvı infüzyonu uygulamasında akıĢ hızının ayarlanması ve uygun damla sayısında 
gönderilmesi çok önemlidir.  

 

3.3. Sıvı AkıĢ Hızının Ayarlanması 
 
Ġntravenöz sıvıların, belirli bir hızda damara verilmesi gerekir. Normalde sıvı 

gereksinimi günde 1,5-2 litre olmasına karĢın solüsyonun miktarı ve hızı; vücudun ve 
verilecek sıvının yapısına, hastanın gereksinimine, kalp ve böbreklerin durumuna, hastanın 
yaĢı ve uygulama sırasında göstereceği reaksiyona bağlıdır. Sıvıların hızlı verilmesi sıvı 
yüklenmesine neden olabildiği gibi özellikle kardiyovasküler, böbrek ve nörolojik hastalarda 
tehlikeli olur. Bu nedenle intravenöz sıvı infüzyonu damara uygun hızda yapılmalıdır.  

 

3.3.1. Hesaplama 
 
Sıvıların damara veriliĢ hızı; toplam (24 saatlik) sıvı miktarına, gitmesi istenilen 

süreye, sıvı yoğunluğuna ve veriliĢ amacına göre ayarlanır. Ġntravenöz infüzyonun düzenli bir 
Ģekilde verilebilmesi için akıĢ hızı iki Ģekilde ayarlanır.  

 
 Dakika damla sayısı  
 Saatteki mililitre miktarı. 

 

"Dakikada damla sayısı" na göre sıvı akıĢ hızının hesaplanması aĢağıdaki formül 
kullanılarak yapılır: 
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Sıvı akıĢ hızının "Saatte verilecek sıvı miktarı"na göre hesaplanıĢı aĢağıdaki formülle 
hesaplanır: 

 
 
Ġntravenöz sıvılar bazı durumlarda sadece damar yolu açıklığını sağlamak amacıyla 

uygulanır. Bu durumda damar yolu açıklığı sağlanacak Ģekilde yetiĢkin hastalar için 
dakikada 14-16 damla gidecek Ģekilde akıĢ hızı ayarlanır.  

 
Anestezi uygulamalarında pratikte cerrahi türlerine göre aĢağıdaki formüller 

kullanılarak sıvı infüzyon hızı ayarlanmaktadır. 
 

Cerrahi türü Ġnfüzyon hızı 

Küçük cerrahi 4 ml/kg/saat 

Orta büyüklükte cerrahi 6 ml/kg/saat 

Büyük cerrahi 8 ml/kg/saat 

Tablo 3.1: Cerrahi türü ve infüzyon hızı 
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Solüsyon hızının istenilen akıĢ hızına ayarlanması yukarıdaki formüllere göre 
hesaplandığı gibi, geliĢen teknoloji sayesinde damla ayar setleri ya da infüzyon pompaları 
gibi araçlarla da istenilen akıĢ hızına ayarlanabilir.  

 

Özellikle bebek ve çocuk hastalarda damla ayar setleri kullanılır. Yoğun bakım ve 
reanimasyon gibi ünitelerde infüzyon pompaları daha sık kullanılır. 

 

3.3.2. Sıvı AkıĢ Hızını Etkileyen Faktörler ve Kayıt 
 
Anestezi uygulamaları ve cerrahi giriĢim sırasında, hastaya verilen sıvı, bazı 

nedenlerle akmayabilir ya da hızı azalıp artabilir. Bu nedenler; 
 
 Ekstremitenin pozisyonu, 
 Sıvı setinin bükülmesi, 
 Damara girilen iğnenin çapının küçük ya da büyük olması, 
 Sıvının yoğunluğu, 
 Damar dıĢına infiltrasyon olması, 

 Sıvı ĢiĢesinin yüksekliği gibi faktörlerdir. 
 
Sıvı kaydı, intravenöz sıvı tedavisi yapılan her hastaya tedavi ile ilgili kayıt tutulması 

zorunludur. Özellikle anestezi uygulamaları sırasında hastaya verilen tüm solüsyonların cinsi 
ve miktarı mutlaka yazılmalıdır. Bunların kayıt edilmesi postoperatif dönemde yapılacak 
tedavi ve uygulamalar açısından çok önemlidir. Anestezi formuna yapılacak kayıtlarda; 

 
 Sıvı/ solüsyonun cinsi ve toplam miktarı, 

 Tedaviye baĢlama zamanı, 
 Dakika damla sayısı, 
 Varsa sıvı içerisine eklenen ilaçların adı ve miktarı, 
 Hastada ortaya çıkan istenmeyen tepkiler mutlaka yazılmalıdır. 
 

3.4. Ġntravenöz Sıvı Tedavisinde GeliĢen Bazı Komplikasyonlar 
 
Anestezi uygulamalarının baĢlangıcından sonlandırılmasına kadar intravenöz sıvı 

infüzyonunda damar yolunun güvenliği ile takibi anestezi uzmanı ve teknisyenin 
sorumluluğundadır. Uygulamanın baĢlangıcı, devamı ve sonlandırılması sırasında bazı 

komplikasyonlar oluĢabilir. Bunlar: 
 
 Ġnfiltrasyon: Ġğnenin damar duvarını delmesi sonucu sıvının deri altında 

birikmesidir. Ġğnenin girdiği yerde ĢiĢme ağrı ve renk değiĢikliği görülür. 
Ġnfiltrasyon intraket takılırken veya uygulama sırasında ani pozisyon 
değiĢikliği nedeniyle oluĢabilir. Bu durumda iĢlem durdurulur ve iğne çıkarılır. 
Ġğne giriĢ yeri steril spançla kapatılır. Bir baĢka uygun bölgeden yeniden damar 
yolu açılır. 
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 Volüm Yüklenmesi: Ġntravenöz sıvılar hastaya eğer kısa sürede ve çok 
miktarda verilirse özellikle bebek, yaĢlı, konjestif kalp hastaları ve böbrek 
hastalarında volüm yüklenmesi geliĢir. BaĢ ağrısı, venöz dolgunluk, siyanoz, 
kan basıncında yükselme, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, solunum sayısında 

artma, dispne, senkop ve Ģok geliĢebilir. Anestezi altındaki hastaların 
monitörizasyon takibinde dolaĢım yüklemesi açısından dikkatli olunmalıdır. 

 Pulmoner Ödem: DolaĢıma aĢırı sıvı yüklenmesi sonucu geliĢir. Solunum 
derinliğinin azalması, sayısının artması; nabızda hızlanma, tansiyonun 
yükselmesi, öksürük ve siyanoz gibi semptomlarla karakterize olan akciğer 
ödemidir. 

 Hava Embolisi: DolaĢıma fazla miktarda hava girmesi sonucu oluĢur. Aniden 
Ģuur kaybı ve Ģokun görülmesi hava embolisinin belirtisidir. Hayati tehlike 

oluĢturabilir. Bu reaksiyonlar görüldüğünde, infüzyon durdurulup hekime haber 
verilir. 

 Flebit: Ġnfeksiyon nedeni ile ven boyunca ağrı, kızarıklık, sıcaklık ve ĢiĢme 
belirtilerinin olmasıdır. 

 Tromboflebit:Ġntravenöz sıvıya eklenen ilaçlar ve aynı damara uzun süre 
infüzyon uygulaması nedeniyle venlerde (damar duvarında) oluĢan irritasyon ve 
vazospazm ile geliĢen enflamatuar bir durumdur. Ġnfüzyon yeri ödemli, duyarlı, 

ağrılı ve kızarıktır. Palpasyonla sertlik hissedilir. Tromboflebit kanın 
pıhtılaĢmasına neden olur. Aniden damarın pıhtı ile tıkanması emboliye neden 
olur. 

 Enfeksiyon ve Pirojenik Reaksiyon: Ġntravenöz sıvının, serum seti, kateterler, 
malzemeler hazırlanırken ve iĢlem esnasında aseptik kurallara uyulmaması 
sonucu geliĢir. Ġntravenöz sıvı kateterinin aynı damarda 48 saatten fazla kalması 
da enfeksiyon geliĢmesine neden olabilir. Enfeksiyon, lokal ya da sistemik 

olabilir. Sistemik reaksiyona pirojenik reaksiyon denir. Pirojenik sistemik 
reaksiyon, hastaya sıvı baĢlanmasından 30 dakika ile 1 saat sonra ortaya çıkar. 
Hastada vücut ısısının yükselmesi, titreme, yüzde kızarıklık, ani nabız değiĢikliği, 
sırtta ağrı, bulantı- kusma, siyanoz, vasküler kollaps olabilir. Bu durumda; 
intravenöz sıvı infüzyonu durdurulur, hayati bulgular alınır ve doktora haber 
verilir. 

 

3.5. Ġntravenöz Sıvı Ġnfüzyonu Uygulamasında Dikkat Edilecek 

Noktalar 
 
Ġntavenöz sıvı infüzyonu çok dikkat gerektiren bir uygulamadır. Yapılan en küçük 

dikkatsizlik hasta hayatını yakından etkileyebilmekte, ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bu 
nedenle infüzyon esnasında aĢağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: 

 

 Hastanın yaĢına ve verilecek sıvının özelliğine uygun olarak damar yolu açmak 
için gerekli malzemeler eskizsiz olarak ve yedekleri ile birlikte hazır 
bulundurulmalıdır.  

 Ameliyathaneye gelmeden önce infüzyonu baĢlatılmıĢ hastalarda, giden 
sıvıların çeĢidi veya sıvının ilaç katkılı olup olmadığı mutlaka öğrenilmelidir, 
çünkü mayi içine konulan ilaç, anestezik ilaçlar açısından önemlidir. 
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 Eğer ilaç katkılı ve anestezik ilaçlarla etkileĢim yapacak bir solüsyon ise uygun 
infüzyon sıvısı için farklı bir damar yolu açılmalıdır. 

 Damar yolu açılırken ve infüzyon sırasında cerrahi asepsi kurallarına mutlaka 
uyulmalıdır. 

 Uygulama esnasında sıvı akıĢ hızını etkileyeceği düĢünülerek uygun boyda 
serum askısı kullanılmalıdır. 

 Hastaya intravenöz sıvı tedavi uygulaması, el üzeri metakarpal ya da ön kol 
venlerin önce alt uç kısmından baĢlanarak yapılmalıdır. Eğer ilk önce 
antekübital fossa kısmından girilir ve damar zedelenirse, venin daha alt böl-
gesinden girmek mümkün olmaz. Eğer damarın uç kısmından iğne ile girilmesi 
zor ise damarın daha üst kısımdan denenmelidir. 

 Ġnfüzyon sırasında setten hava gitmemesine dikkat edilmeli, küçük 

miktarlardaki havanın bile hastada hava embolisine neden olabileceği 
unutulmamalıdır.  

 Damla sayısı doğru hesaplanmalıdır. Aksi takdirde bazı komplikasyonların 
geliĢmesine neden olabilir. Pediatrik hastalar, yaĢlılar, kalp ve böbrek 
yetmezliği olan hastalar ile özellik arzeden sıvılar infüzyon pompası ile 
verilmelidir. 

 Ġnfüzyon sırasında kateterin ven içindeki pozisyonu akım hızını etkilediğinden, 

ekstremitelerin pozisyonu sık sık kontrol edilmelidir. 
 Sıvı infüzyonu esnasında hastanın aldığı, çıkardığı sıvı takibi yapılmalı ve kayıt 

edilmelidir. 
 Hasta komplikasyonlar ve reaksiyonlar yönünden dikkatli gözlenmelidir. 
 Hastanın kan basıncı kontrol edilmelidir. 
 CVP katateri takılı hastalarda CVP değerleri gözlenmelidir. 
 Ġnfüzyon sırasında yapılan tüm iĢlemler mutlaka kayıt edilmelidir. 

 Pediatrik hastalarda temporal venden damar yolu açarken baĢ ve boyun 
bölgesine asla turnike uygulanmamalıdır. 

 Temporal ven üzerindeki venöz giriĢim yapılacak bölge görünecek Ģekilde saçlı 
deri tıraĢ edilerek temizlenmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Damar yolu açarak intravenöz sıvı infüzyonunu uygulayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Damar yolu açmak için kullanılacak 
malzemeleri hazırlayınız. 

 Malzemelerin son kullanma tarihlerini 
kontrol etmelisiniz. 

 

 Ellerinizi yıkayınız. 
 Yıkama iĢlemi esnasında sıvı sabun 

kullanmalısınız. 

 Eldiven giyiniz.  
 KiĢisel koruyucu önlemleri ihmal 

etmemelisiniz. 

 Hastanın bilinç durumuna göre 
yapılacak iĢlemi açıklayınız.  

 Bilinci açık hastalara anlaĢılır bir dille 
açıklama yapmalısınız. 

 Hastaya yatar veya oturur durumda rahat 
pozisyon veriniz. 

 Hastanın rahat ettiği pozisyonun aynı 
zamanda sizin iĢinizi daha rahat 
yapmanızı sağlayacağını 
unutmamalısınız. 

 Hastanın kolundaki venleri gözleyerek 
kanül takılacak vene karar veriniz. 

 Ameliyatın özelliğine göre doğru tercih 
yapmalısınız. 

 Hızlı ve doğru karar vermelisiniz. 

 Dirseğin 10–15 cm yukarısından turnike 

bağlayınız. 

 Turnikeyi çok gevĢek veya çok sıkı 

bağlamamalısınız. 

 Uygun damarı seçerek tekniğine uygun 
Ģekilde damar yolunu açınız.  

 Steriliteye dikkat etmelisiniz. 
 Damar delinmesi açısından dikkatli 

olmalısınız. 

 Turnikeyi çözünüz. 
 Hastanın canını acıtmamaya özen 

göstermelisiniz. 

 Ġntraket yerleĢtirildikten sonra daha önce 
hazırlanan flasterlerle tespit ediniz. 

 Tespit iĢlemini dolaĢımı engellemeyecek 

Ģekilde yapmalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sıvı uygulaması yapılacaksa sıvı seti ile 
bağlantı yapınız. 

 Ġnfüzyon seti ile bağlantıyı dikkatli 
yapmalısınız. 

 

 Bası yapılan eli kaldırıp her iki elle 

bağlantıyı sağlamlaĢtırınız. 

 AkıĢ ayarlayıcı makara veya klempi 
açarak kısa bir süre sıvıyı hızlı bir 
Ģekilde gönderiniz. 

 Ġğne veya intraketin takılı olduğu damar 
yolunu komplikasyonlar yönünden 
dikkatli gözlemelisiniz. 

 Komplikasyon olup olmadığını 
gözleyiniz.  

 ġiĢme söz konusu ise sıvı akıĢını 
durdurmalısınız. 

 Komplikasyon geliĢmediyse akıĢ hızını 
belirlenen dakikadaki damla sayısına 
gelinceye kadar akıĢ ayarlayıcılar 
yardımı ile ayarlayınız. 

 Damla sayısını isteme göre 

ayarlamalısınız. 

 

 Sıvı setini flaster ile tesbit ediniz. 
 Tespiti damar yoluna zarar vermeden 

yapmalısınız. 

 Bebek, çocuk ve bilinci kapalı 
hastalarda uygulama bölgesine tespit 
tahtasını yerleĢtiriniz. 

 Ani pozisyon değiĢikliğinden 
doğabilecek sorunları 
engelleyebilirsiniz.  

 Flaster veya özel tespitin üzerine tarih, 
saat ve uygulayıcı kiĢinin isminin baĢ 
harflerini not ediniz. 

 Okunaklı Ģekilde yazmaya özen 
göstermelisiniz. 

 Eldivenleri çıkartınız. 
 Eldivenleri mutlaka uygun atık kutusuna 

atmalısınız. 

 Elleri yıkayınız. 
 Yıkama iĢlemi esnasında sıvı sabun 

kullanmalısınız. 

 Anestezi formuna yapılan iĢlemleri kayıt 
ediniz. 

 Ġnfüzyon sıvının çeĢidini, miktarını ve 
baĢlama zamanını mutlaka yazmalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

1. AĢağıdaki venlerden hangisi, intravenöz sıvı infüzyonu uygulamasında tercih 
edilmez? 

A) El üstündeki sefalik ven 
B) Ön kolda sefalik ve basilik venler  
C) Bacakta büyük sefanoz ven 
D) Bacakta femoral ven 
E) Ön kolda büyük sefanoz ven 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi, sıvıların damara veriliĢ hızını ayarlarken dikkate alınmaz? 

A) Toplam (24 saatlik) sıvı miktarı  

B) Gitmesi istenilen süre 
C) Hastanın istemi  
D) Sıvı yoğunluğu  
E) VeriliĢ amacı 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, intravenöz sıvı infüzyonu ile ilgili anestezi formuna yapılacak 
kayıtlarda dikkate alınmaz? 

A) Solüsyonun cinsi ve toplam miktarı 
B) Tedaviye baĢlama zamanı 
C) Dakikada damla sayısı 
D) Eklenen ilaçların adı ve miktarı 
E) Hastanın beslenme diyeti 
 

4. Ġntravenöz sıvı infüzyonu uygulaması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan 

hangisi yanlıĢtır? 
A) Ġnfüzyon sırasında setten hava gitmemesine dikkat edilmelidir. 
B) Dakikada verilecek dozu çok önemli olan sıvılarda, infüzyon pompası tercih 

edilmez. 
C) Bazı komplikasyonların geliĢmesine neden olabileceğinden damla sayısı doğru 

ayarlanmalıdır. 
D) Sıvı akıĢ hızını etkileyeceği düĢünülerek uygun boyda serum askısı kullanılmalıdır. 
E) Ġnfüzyon sıvısı ilaç katkılı ise anestezik ilaçlarla etkileĢim yapacağı düĢünülerek 

farklı damar yolu açılmalıdır. 
 

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 
 
 
 
 
Anestezi uygulamaları esnasında hastanın sıvı ihtiyacını doğru olarak 

hesaplayabileceksiniz. 
 
 
 
 
“Hastalık durumlarındaki sıvı ihtiyacı ile cerrahi sırasındaki sıvı ihtiyaçları arasında 

fark var mıdır?” konulu bir kaynak araĢtırması yaparak sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. ANESTEZĠ UYGULAMALARINDA SIVI 

ĠHTĠYACI  
 

Bu faaliyetimizde anestezi uygulamaları, cerrahi ve çeĢitli nedenlere bağlı ortaya çıkan 
sıvı kayıplarını hesaplayarak anestezi uygulamaları süresince bu kayıpları yerine koyabilmek 
için sıvı ihtiyacının hesaplanmasını öğreneceksiniz. 

 
Anestezi teknisyeni; anestezi uzmanı, cerrahi operasyon ekibi, yardımcı ameliyathane 

personeli ile iĢbirliği halinde çalıĢır. Anestezi uygulamaları birinci derecede anestezi uzmanı 
sorumluluğundadır; ancak anestezi uzmanı ve anestezi teknisyeni aynı ekibin üyesidir. Bu 

nedenle uzman ile koordineli çalıĢmak ve sıvı kaybı hesaplamalarını bilmek zorundadır.  
 
Sıvı hesaplamalarında; anestezi uygulamaları ve cerrahi operasyon süresince hastaya 

verilen çeĢitli serumlar, kan ve kan ürünlerinin hepsi hastanın aldığı sıvılar olarak 
adlandırılır. Cerrahi kanama miktarı, hastanın çıkardığı idrar, aspiratörde bulunan salgı ve 
sekresyonlar, nazogastrik sondaya ve tüm direnlerden çıkan kan ve vücut sıvılarının tamamı 
ise hastanın çıkardığı sıvılar olarak adlandırılır. 

 

Hastanın aldığı ve çıkardığı sıvılar arasında çok büyük fark olmaması gerekir. Eğer 
hastadaki sıvı kaybı hastanın vücudundaki kan miktarının %10’unu geçerse hasta Ģoka girer 
ve bu durum hayati tehlike yaratır. Bu nedenle giriĢim süresince hastanın aldığı çıkardığı 
sıvıların çok dikkatli bir Ģekilde takip edilmesi, anestezi takip formunun ilgili bölümlerine 
kaydedilmesi ve ne kadar sıvı ihtiyacı olduğunun hesaplanması hayati önem taĢır. 

 
Anestezi uygulamaları sırasında sıvı kayıpları birçok Ģekilde gerçekleĢir. Bunlar; 

ameliyat sahasından kanama, nazogastrik sondadan intragastrik içerik, idrar çıkarma, terleme 
vb. Ģeklinde olabilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.1. Sıvı Ġhtiyacını Belirleme  
 
Anestezi uygulamalarında sıvı kaydı, hastanın aldığı sıvıların (parenteral ya da 

beslenme tüpleriyle) ve çıkardığı sıvıların (idrar, kanama, vücut sıvıları, salgı, yara drenajı, 
nazogastrik sıvı ve terleme) kaydedilmesidir. Bu kayıtlar doğru tutulduğunda; 
dengesizliklerin tanınmasında, kısa sürede önlenmesinde ve sıvı-elektrolit gereksinimlerinin 
hesaplanmasında yardımcı olur.  

 
Bu konumuzda anestezi uygulamaları sırasında sıvı ihtiyacını belirlemek amacıyla 

yapılan iĢlemleri, sıvı kaydı, sıvı açığını hesaplama ve gerekli ihtiyacı belirlemeye dair 
bilgileri öğreneceksiniz. 

 

4.1.1. Ġlk Değerlendirme  
 
Hastanın değerlendirilmesi, ameliyatın planlanmıĢ cerrahi veya acil oluĢu göz önüne 

alınarak yapılmakta ve uygun anestezi yöntemi seçilmektedir.  
 
PlanlanmıĢ cerrahi operasyonlarda hasta cerrahi gününden önce hastaneye yatırıldığı 

için fiziki muayene, klinik ve laboratuar tetkikler cerrahi operasyon ve anestezi öncesinde 
yapılır. Tüm bulgu ve sonuçlar hasta dosyasında bulundurulur. Bu dosya içerisinde hastanın 
anamnezi, sürekli kullandığı ilaçlar, yandaĢ hastalıkları, daha önce yapılan preanestezik 

değerlendirme ve bilgi notları, diğer konsültasyon notları, geçirdiği operasyonlar, almıĢ 
olduğu ilaç ve sıvı tedavilerine ait bir çok kayıt formu bulunmaktadır.  

 
Acil cerrahilerde ise cerrahi öncesi yukarıda sayılan iĢlemlerin yapılması için zaman 

yoktur. Hasta ile ilgili kısıtlı bilgilere ulaĢılabilmekte veya hastanın anestezi yönünden 
değerlendirilmesi yapılamadan anestezi verme zorunluluğu doğabilmektedir. Bu nedenle de 
planlanmıĢ cerrahi ile planlanmamıĢ acil cerrahi operasyonu için anestezi uygulamalarında 

karĢılaĢılabilecek komplikasyonlar arasında bile büyük farklar vardır. 
 
PlanlanmıĢ (efektif) cerrahi giriĢimde aĢağıdaki noktalar göz önünde 

bulundurulur: 

 
 Öncelikle hastanın bilinç durumu, terlemesinin olup olmadığı, vücut ısısı, 

siyonotik cilt görünümü olup olmadığı, herhangi bir yerinden aĢırı kanama veya 

akıntı gibi genel durumu hakkında bilgi verecek belirtilere dikkat edilerek hasta 
kabul edilir/ karĢılanır. 

 Hasta dosyasından hastaya verilen ilaç ve sıvıların çeĢitlerine dair bir açıklama 
notu bulunup bulunmadığına bakılır. 

 Hasta dosyasından vital bulgular ve kan gazı değerleri gözden geçirilir. 
 Bazı hastalara, yandaĢ hastalıklar yani, cerrahi hastalığının yanında diabetes 

mellitus, bronĢit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi kronik bir hastalığının 
da bulunması nedeniyle intravenöz sıvı infüzyonu tedavisi uygulanıyor olabilir. 

Bu nedenle hasta ameliyathaneye gelmeden önce infüze edilmek amacıyla 
uygulanan sıvıların çeĢidi veya sıvının ilaç katkılı olup olmadığı, anestezik 
ilaçlarla etkileĢimi önemli olduğu için mutlaka kontrol edilir. 
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 Hastaya idrar sondası, nazogastrik sonda ve diren uygulanmıĢ ise bunlarda 
bulunan, çıkan sıvı miktarları mutlaka zamanı ile birlikte kayıt edilir. 

 Ġlaç katkılı intravenöz sıvı infüzyonu yapılıyor ise hastaya üçlü musluktan veya 
yeni bir damar yolundan yeni uygun bir intravenöz sıvı takılır. 

 
PlanlanmamıĢ bir cerrahi, acil (kaza veya çeĢitli nedenlerle acil olarak ) cerrahi 

operasyon ve anestezi uygulanacak hastada;  

 
 Öncelikle hastanın bilinç durumu, terlemesinin olup olmadığı, vücut ısısı, 

siyonotik olup olmadığı, herhangi bir yerinden aĢırı kanama veya akıntı gibi 
genel durumu hakkında bilgi verecek belirtilere dikkat edilerek hasta kabul 
edilir/karĢılanır. 

 Öncelikle hastanın bilinç durumu değerlendirilir.  
 Hasta bilinçli ve iletiĢim kurulabiliyorsa hastadan kısa bir anamnez alınarak 

genel durumu, kullandığı ilaçlar, ilaç alerjisi veya bulaĢıcı hastalığı olup 
olmadığı hakkında bilgi alınır. Eğer teknisyen alınacak bilginin doğruluğundan 
emin değilse bebek, çocuk, ileri yaĢlı veya psikiatrik hastalığı bulunan 
hastalarda hasta yakınlarından ya da dosyasından bilgi alınmaya çalıĢılır. 

 Hasta Ģok veya koma halinde ise dosyası incelenerek kayıtlı bilgilerden fikir 

edinilir. 
 Sıvı-elektrolit ve H+’iyonu dengesizliğini belirlemede hastanın hikâyesi, fizik 

muayene bulguları genel fikir verse de laboratuvar testlerinde; hemoglobin ve 
hematokrit değerleri, idrar analizi, elektrolit konsantrasyonları, kan üre nitrojen 
(BUN), plazma proteinleri, arteriyel kan gazları, elektrokardiyograma (EKG) ait 
bulgulara bakılır.  

 

4.1.2. Cerrahi Kanama Miktarı 
 
Hastanın cerrahi ve anestezi uygulamalarında sıvı durumunun değerlendirilmesi ile 

ilgili en önemli kriter cerrahi kanamadır. Cerrahi operasyon sırasında hastanın kan kaybını 
belirlemede kullanılan spanç ve kompreslerin sayımı ile aspiratördeki kan miktarının 
belirlenmesi, cerrahi kanama miktarını hesaplamamızı sağlar. 

 
Bu konumuzda bir spanç ya da kompresin emdiği kan miktarını ve aspiratördeki 

kanama miktarını hesaplamayı öğreneceksiniz. 
 

4.1.2.1. Aspiratördeki Kan ve Sıvı Miktarı 
 

Anestezi uygulamalarında mobil veya merkezi salgı aspiratörleri kullanılmaktadır. Bu 
aspiratörler her hasta için yeniden hazırlanır. Cerrahi operasyon ve anestezi uygulamalarında 
entübasyon iĢlemi öncesi ağız içi salgılarının temizlenmesi, cerrahi sahadan kanın 
temizlenmesi, cerrahi sahada kullanılan yıkama sıvılarının geri çekilmesi amacıyla her iki 
ekip tarafından da kullanılır. Bu nedenle iki ekip iĢbirliği içerisinde olmak zorundadır. 
Aspiratör cihazlarında sıvı, kan ve sekresyonların toplandığı ölçekli kavanozlar bulunur. Bu 
ölçekli kavanozlar hesaplama iĢlemlerinde kolaylık sağlar. Aspiratördeki kanama miktarının 

belirlenmesi esnasında sırasıyla aĢağıdaki iĢlemler yapılır: 
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 Cerrahi ve anestezi uygulamalarına baĢlamadan önce aspiratör kavanozunun boĢ 
olup olmadığı kontrol edilir. Eğer herhangi bir sıvı varsa mutlaka miktarı kayıt 
edilir. 

 Birden çok kavanozlu aspiratör cihazlarında hangi kavanozun kullanıldığına 

dikkat edilir. 
 Aspire edilen sıvı ve kanların toplandığı ölçekli kavanozun hangi ölçü hizasında 

olduğuna bakılır. 
 Cerrahi ekipten, operasyon sırasında kullandığı yıkama solüsyonu miktarı 

öğrenilir. 
 Ölçekli kavanozdaki toplam miktardan kullanılan yıkama solüsyonu çıkarılarak 

kavanozdaki kanama miktarı bulunur. 
 Anestezi uygulamalarında endotrakeal entübasyon öncesi ve sırasında tahmini 

salgı ve varsa kanama miktarı bu hesaplamalara ilave edilir. 
 Çıkan sonuçlar anestezi formuna kayıt edilir. 

 

Resim 4.1: Aspiratör cihazındaki kan miktarını belirleme 

 
Örneğin: Bir cerrahi operasyon sırasında aspiratör kavanozundaki toplam miktar 750 

ml ölçülmüĢtür. Cerrahi ekip 500 ml yıkama solüsyonu kullanmıĢtır. Buna göre endotrakeal 
entübasyon öncesi hastanın ağız içi sekresyonlarının miktarı tahmini olarak 30 ml (ağız içi 

kanamasının olup olmadığı göz önünde bulundurulur) cerrahi yıkama solüsyon miktarının 
üzerine ilave edilerek toplam miktardan çıkarılır. Ölçekli kavanozdaki 750 ml toplam 
miktardan 530 ml çıkarılarak kanama miktarı yaklaĢık 220 ml olarak hesaplanır.  

 

4.1.2.2. Kompres ve Spançlardaki Kan Miktarını Hesaplama 
 

Tüm cerrahi operasyonlarda cerrahi sırasında kullanılan steril araç-gereçler ile steril 
malzemeler sayılarak özel steril masalara hazırlanır. (“Steril Giyinerek Steril Malzeme 
Kullanma” modülüne bakınız.) Cerrahi iĢlem sırasında kullanılan tüm malzemeler sayılarak 
hazırlanır ve sayılarak cerrahi saha kapatılır. 
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Özellikle büyük batın cerrahilerinde, kalp ameliyatlarında kan kaybı çok olmaktadır. 
Bu tür ameliyatların uzun sürmesi ve kanama miktarının çok olması nedeniyle kanama 
miktarının belirlenmesi için kullanılan kompres, spanç ve tamponların tartılarak ya da sayımı 
yapılarak emme kapasitesine göre kanama miktarı belirlenir. Bu sayım ve hesaplama iĢlemi 

sırasıyla aĢağıdaki Ģekilde yapılır: 
 
 Cerrahi sahada kullanılan fındık tampon, spanç ve kompreslerin miktarı ayrı 

ayrı sayılır. 
 Bir fındık tampon yaklaĢık 5 ml kan emme kapasitesine sahiptir. Sayılan fındık 

tamponların sayısı 5 ile çarpılarak fındık tamponlardaki kanama miktarı kayıt 
edilir. 

 Bir spanç yaklaĢık 10 ml kan emme kapasitesine sahiptir. Sayılan spanç sayısı 

10 ile çarpılarak spançlardaki kanama miktarı kayıt edilir. 
 Bir kompres yaklaĢık 100 -150 ml kan emme kapasitesine sahiptir. Komprese 

kan çok yoğun Ģekilde emdirilmiĢ ise (kompresten kan damlayacak Ģekilde) 
150, kompresin tamamına normal bir Ģekilde emdirilmiĢ ise sayılan kompres 
sayısı 100 ile çarpılarak kompreslerdeki kanama miktarı kayıt edilir. 

 Fındık tampon, spanç ve kompreslerdeki kanama miktarlarının toplamı alınarak 
toplam kanama miktarı bulunur. 

 Bulunan sonuç anestezi formunda çıkan sıvılar bölümüne kayıt edilir.  
 

   
Kompres Sayımı Spanç sayımı  

Resim 4.2: Spanç ve kompres sayımı 

 
Örnek: Operasyon sırasında cerrahi sahada kullanılan 3 kompres, 12 spanç ve 7 

fındık tampondaki kanama miktarını hesaplayınız. 
 
Çözüm:  

      1 kopmres = 100 ml      3 kompres X 100 = 300 ml 

      1 spanç = 10 ml          12 spanç X 10  = 120 ml 
      1 fındık tampon 5 ml    7 fındık tampon X 5= 35 ml 
 
Toplam kanama miktarı                     = 455 ml’dir. 
 

Hastanın çıkardığı toplam sıvılar hesaplanırken bu miktarlar sıvı kayıplarına ilave 
edilir.  
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4.1.3. Ġdrar Takibi 
 
Uzun süren büyük cerrahi operasyonlarda hastaların böbrek fonksiyonlarını 

izleyebilmek, postoperatif dönemde oluĢabilecek komplikasyonları azaltmak amacıyla 
hastalara idrar sondası takılır. Bu tür cerrahi operasyonlarda genellikle hastalar planlanmıĢ 
cerrahi ile opere edildikleri için servisten idrar sondası takılı olarak gelir veya acil 
operasyonlarda ameliyathane hemĢiresi hastaya idrar sondasını uygular.  

 

Resim 4.3: Ġdrar torbası 

 
Anestezi teknisyeni operasyon için gelen hastanın idrar sondasının bulunup 

bulunmadığına dikkat eder. Hasta monitörize edildikten sonra idrar sondasının torbasında 
bulunan idrar miktarı ölçekli bölüm yardımıyla dikkatli bir Ģekilde okunur. Mutlaka zamanı 
ve miktarı ile birlikte anestezi formuna kayıt edilir. Anestezi uygulamaları ve cerrahi 
operasyon süresince belirli zaman aralıkları ile idrar torbasındaki ölçülere bakılarak çıkan 
idrar miktarı anestezi formunda, çıkan sıvılar bölümüne kayıt edilir. Hastanın çıkardığı 

toplam sıvılar hesaplanırken bu miktarlar sıvı kayıplarına ilave edilir.  
 

4.1.4. Diğer Çıkan sıvılar 
 
Sıvı hesaplamalarında kan ve idrar dıĢında çıkan tüm sıvı kayıplarına burada yer 

vereceğiz. 
 

 Nazogastrik sondadan çıkan gastrik içerik miktarı: Sindirim kanalındaki 
fonksiyonların bozulması, tok kabul edilen hastaya anestezi uygulanması ve 
mide içeriğinin kontrol altına alınması gibi sebeplerle mide ve bağırsağa 
bükülebilen (fleksibl) bir sondanın ağız ve burun yolu ile yerleĢtirilmesi 

iĢlemine, “nazogastrik intübasyon” denir. Özellikle batında yapılan cerrahi 
giriĢimlerde ve midenin dolu olduğu durumlarda uygulanır.  
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Resim 4.4: Nazogastrik sonda 

 
Ameliyathaneye gelen hastalarda, nazogastrik intübasyonun uygulandığı durumlarda, 

nazogastrik sonda torbasındaki gastrik içerik miktarı hasta monitörize edildikten sonra kayıt 
edilir. Anestezi uygulamaları ve cerrahi operasyon süresince belirli zaman aralıkları ile 
nazogastrik sondanın torbasındaki ölçülere bakılarak çıkan gastrik içerik miktarı anestezi 
formuna kayıt edilir. Hastanın çıkardığı toplam sıvılar hesaplanırken bu miktarlar çıkardığı 
sıvılar bölümüne kayıt edilir. 

 
 Direnler, hastanın cerrahi kesi ve yara yerinden dıĢarıya drenajı sağlamak 

amacıyla cerrahi sırasında yerleĢtirilmektedir. Ġdrar torbalarında olduğu gibi 

dren torbaları üzerinde de ölçeklendirme çizgileri bulunur. Sıvı ihtiyacı 
hesaplanırken dren kavanozundaki ölçek çizgileri yardımıyla çıkan sıvı miktarı 
okunarak anestezi formunun çıkan sıvılar bölümüne kayıt edilir. 

 

   

Resim 4.5: Diren torbaları 
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 Terleme ile normalde yaklaĢık 250-300 ml sıvı kaybı olmaktadır. Terleme 
yüzeyel anestezi, solunum sıkıntısı, Ģok vb durumlarda daha fazla olmaktadır. 
Terlemenin miktarı net olarak ölçülemese de terlemede hasta sıvı kaybını 
gösterir. Anestezi uygulamaları esnasında terleme olup olmadığı gözlenmeli ve 

sıvı ihtiyacı hesaplanırken bu tahmini miktarlar toplam çıkan sıvılar üzerine 
ilave edilmelidir.  

 

4.2. Aldığı Sıvılar  
 

Hastaya anestezi uygulamaları sırasında verilen tüm solüsyonlar, kan ve kan 
ürünlerinin hastanın aldığı sıvılar olarak adlandırıldığını biliyoruz. Hastanın aldığı tüm 
sıvılar anestezi kayıt formunda alınan sıvılar bölümüne kayıt edilir. Sıvı hesaplaması 
yapılırken hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı miktarları karĢılaĢtırılarak hesaplanır. Bu nedenle 
hastanın aldığı sıvılar mutlaka miktar ve zaman belirtilerek kayıt edilir. 

 

4.3. Peroperatif Sıvı Ġhtiyacı 
 

Sıvı kaybının (preop açlık, cerrahi kayıp, evaporasyon, üriner atılım) yerine konması 
peroperatif sıvı tedavisinde temel noktadır. Bununla birlikte anestezik madde veya anestezi 
uygulamanın yol açtığı vazodilatasyon sonucu vasküler alanda plazma, sıvı göllenmesi, 
hipotansiyon, 3. boĢluğa kayıplardan dolayı fazla sıvı verilmesi ve inflamatuar 

mediyatörlerin yol açtığı sıvı kaçağının telafi edilmesi gereklidir. Tüm bu faktörlerin 
getirdiği net sonuç, standart bir operasyonda bile bazen litrelerce sıvı verilmesini gerektirir. 
Bu nedenle sabit volüm stratejilerinde; cinsiyet, yaĢ, eĢlik eden hastalıklar, vücutta o an 
mevcut olan sıvı kompozisyonu, hidrasyon durumu ve bireysel farklılıklar göz önüne 
alınmamaktadır.  

 

Her türlü tedavi sırasında, hastanın kendi gereksinimini karĢılayamadığı durumlarda 
ve cerrahi giriĢim süresince yapılan hesaplamalarda aĢağıdaki noktalar göz önünde 

bulundurularak sıvı kayıpları yerine konmalıdır. 
 

 Önceden sıvı kısıtlamasına bağlı açığın karĢılanması (açlık süresi x gereksinim) 
 Saatlik gereksinimin karĢılanmasının sürdürülmesi 
 Görünmeyen sıvı kayıplarının karĢılanması; bu cerrahi giriĢimin veya doku 

travmasının boyutuna göre üçe ayrılmaktadır. AĢağıdaki tabloda bu üç kayba ait 

sıvı gereksinimleri verilmiĢtir. 
 

Cerrahi GiriĢim veya 
Doku Travması Boyutu 

YetiĢkinlerde Sıvı Ġhtiyacı Çocuklarda Sıvı Ġhtiyacı 

Küçük 2 – 4 ml/kg/saat 3-5 ml/kg/saat 

Orta 6 – 8 ml/kg/saat 5-7 ml/kg/saat 

Büyük 8 – 10 ml/kg/saat 7-10 ml/kg/saat 

Tablo 4.1: Cerrahi türüne göre yetiĢkin ve çocukta sıvı ihtiyacı 
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 Sürmekte olan kayıpların karĢılanması (kanama, idrar çıkıĢı, NG sonda,) 
gerekir. 

 
Çıkan sıvı toplamı miktarı hesaplanırken kan ve sıvılar ayrı ayrı hesaplanır. Çünkü 

kayıplara ve miktarına göre sıvı çeĢidi belirlenerek kayıplar yerine konur. Bu kayıpların 
yerine konulması için toplam sıvı ve kan ihtiyacının değerlendirilmesi önemlidir. 

 

 Hastanın sıvı durumunun değerlendirilmesi gerekir. 
 

Preoperatif hastanın intravasküler sıvı durumunun belirlenmesinde; önceden sıvı kaybı 
yaratabilecek gastrointestinal kayıp nedenleri, altta yatan hastalıkla ilgili olabilecek barsak 
perforasyonu, sepsis, yanık, pankreatit, travma veya kronik hipertansiyon ve diüretik 
kullanımı, preoperatif bağırsak hazırlığı gibi durumlar hekim tarafından gözden geçirilir.  

 
Anestezi uygulamalarında peroperatif sıvı ihtiyaçları, birçok faktörle iliĢkili olarak 

değiĢiklik gösterebilir veya intraoperatif laboratuvar sonuçları hızlı bir Ģekilde elde 
edilemeyebilir. Bu nedenle uygulanması gereken sıvının kontrollü infüzyonu ve buna karĢı 
olan hemodinamik yanıtın (nabız ve sistolik basınç artıĢı, CVP değiĢikliği) ve dolum 
basınçlarının izlenmesi, idrar çıkıĢının sağlanması preoperatif sıvı ihtiyacının 
değerlendirilmesinde yol gösterici olabilir.  

 
Anestezi sırasında CVP kateteri ile hastanın volüm durumu değerlendirilmelidir. 

Ancak pulmoner hipertansiyon, respiratuvar yetmezlik, sağ kalp yetmezliği olan hastalarda 
hatalı sonuç verebilir. Bu iĢlemi gerçekleĢtirmek için CVP kateterindeki infüzyon seti 
çıkarılarak line ile monitör bağlantısı yapılır. Cihaz otomatik olarak, monitörde CVP ölçümü 
ile ilgili sayısal veriyi gösterir. Yeterli volüm için CVP değeri 8-12 mmHg’ arasında 
olmalıdır. Anestezi uzmanı ya da teknisyeni monitörde görünen sayısal veriye göre hastanın 

sıvı ihtiyacı ile ilgili değerlendirmeyi yapar. Normal değerin altındaki değerler volüm 
açığını, üstündeki değerler volüm fazlalılığını gösterir. 

 
Perioperatif izlem sırasında özellikle anestezi altındaki hastada spesifik olmayan 

klinik belirtileri izleme imkanı olmayabilir. Rutin cerrahi sırasında bile nabız dolgunluğu ve 
kapiller geri dolum, cilt rengi, vücut sıcaklığı, kalp atım hızı ve anestezik ilaçların etkileri ile 
oluĢan kardiyak debi azalması ve vazodilatasyonun etkileri görülmektedir. Bu nedenle 
hastanın sıvı ihtiyacı doğru hesaplanarak oluĢan sıvı ihtiyacı intravenöz infüzyon ile yerine 

konulmalıdır. 
 
Sıvı tedavisi idame, defisit ve kayıp ihtiyaçları Ģeklinde olmak üzere aĢağıdaki gibi 

hesaplanarak ihtiyaçlar belirlenmelidir: 
 
 Ġdame sıvı ihtiyacı: Saatlik idame sıvısı hesaplanırken ilk 10 kg için 4 

ml/kg'dan ikinci 10 kilo için 2 ml/kg’ dan ve sonraki kilolar için 1 ml/kg dan 

olacak Ģekilde verilir. Ġdamede kullanılacak sıvılar dekstroz içermeli ve 
elektrolit yükü düĢük olmalıdır. Dekstrozlu solüsyonlar sayesinde hipoglisemi 
önlenmiĢ olur. 
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 Defisit: Ameliyat esnasında idameye ek olarak preoperatif sıvı kayıpları yerine 
konulmalıdır. Bunun için yukarıda verilen formülden yararlanılır. Yani 4-2-1 
kuralından yararlanılır. Açlık sıvısı = ağırlık x (4-2-1) x saattir. Açlık sıvısının 
yarısı ilk saatte, dörtte biri ikinci saatte ve kalanı üçüncü saatte verilir. Her saate 

idameler ilave edilir. Hiperglisemiden kaçınmak için yüksek konsantrasyondaki 
dekstroz solüsyonları verilmemelidir. Preoperatif sıvı defisitleri dengeli izotonik 
solüsyonları ile yapılmalıdır. Normal izotonik Ringer laktat’dan daha asidik 
olduğu için Ringer laktat tercih edilebilir.  

 
Yüksek dozda verilen sıvı belirginleĢmiĢ venler, deride kızarma, artmıĢ kan basıncı, 

azalmıĢ serum sodyumu ve üst göz kapağındaki kıvrımların kaybolması gibi belirtilerle 
kendini gösterir. 
 

 Kayıp ihtiyaçları: Kan ve üçüncü boĢluğa kayıplar olarak ikiye ayrılır. 
 
Kan kaybı: Normal kan volümu; prematürelerde (100 ml/kg), yeni doğanlarda (85-90 

ml/kg), infantlarda (80 ml/kg), eriĢkinlerde (65-70 ml/kg) oranlarıdır. Kan kaybı bu 
değerlerin % 10'unu geçtiğinde yerine konmalıdır. Kayıp hesaplamalarında cerrahi alana 
olan kayıplar yanında, hastanın preoperatif durumu, klinik belirtiler, cerrahinin tipi, süresi, 

Hb ve hematokrit değerleri dikkate alınmalıdır.  
 
Kan kayıpları belirli hematokrit limitlerine kadar glukoz içermeyen kristaloid sıvılarla 

(1 ml kana karĢılık 3 ml ringer laktat) ya da kolloid solüsyonlarla (1 ml kana karĢılık 1 ml % 
5 albumin solüsyonu) olarak yerine konur. 

 
Üçüncü boĢluk kayıpları: Bu kayıpları ölçmek mümkün değildir ancak cerrahi iĢleme 

göre tahmin edilir. Üçüncü sıvı kayıpları genellikle ringer laktat solüsyonları ile tamamlanır. 
Atravmatik cerrahi (strabismus cerrahisi gibi) 2 ml/kg/saat, travmatik giriĢimlerde 6-10 
ml/kg/saat Ģeklinde sıvı verilmelidir. Diğer sıvı kayıpları (nazogastrik aspirasyon gibi) bazı 
hastalıklarda önemlidir ve tamamlanması gerekir. Bunun yerine konması için büyük cerrahi 
giriĢimler sırasında 5-10 ml/kg/ saat Ringer laktat verilir. 

 

4.4. Sıvı Ġhtiyaçlarını Belirlerken Dikkat Edilecek Noktalar 
 
 Sıvı açığı ve sıvı yüklenmesi hastada bazı klinik belirtilerle kendini gösterir. Bu 

belirtiler iyi bilinmelidir ve hasta, bu belirtiler yönünde takip edilmelidir.  

 Özellikle yeni doğanlar baĢta olmak üzere tüm pediatrik hastalar ve yaĢlılar, sıvı 
açığı veya yüklenmesinde ciddi sorunlar yaĢama risk bulunan grubu 
oluĢturmaktadır. Anestezi ekibi bu yönüyle hastayı çok iyi takip etmeli, iyi 
değerlendirmelidir. Anestezi formuna verilen tüm sıvıların kaydı yapılmalıdır. 

 Hastanın sıvı ihtiyacı belirlenirken aspiratör kavanozları, nazogastrik, diren ve 
idrar torbalarındaki ölçekler dikkatli okunmalı ve bulunan değerler hemen kayıt 
edilmelidir. 

 Kan miktarını belirlemede gaz spanç ve kompresler özenle sayılmalı, 
hesaplamalar dikkatli ve doğru yapılmalıdır. 
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 Anestezi uygulamaları sırasında anestezi formuna; hastanın aldığı tüm sıvı, kan 
ve kan ürünleri miktar, zaman ve çeĢidi belirtilmek suretiyle çok dikkatli kayıt 
edilmelidir. 

 Özellikle küçük çocuklarda aĢırı veya yetersiz sıvı verilmesini önlemek için 
büretli (ölçülü) setler kullanılmalıdır. 

 Bebekler ve özellikle prematüre bebekler aç bırakıldıklarında çok kısa sürelerde 
bile hipoglisemiye girebilir. Bu nedenle glukoz içeren solüsyonlar (1/4 serum 
fizyolojik + % 5 Dekstroz) verilmelidir. Buna 20-30 mEq/l potasyum 
eklendiğinde normal bir idame sıvısı elde edilmiĢ olur. 

 Hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı dengesi sağlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Anestezi uygulamaları esnasında sıvı ihtiyacını hesaplayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cerrahi ve anestezi öncesi açlık süresi 

nedeniyle geliĢen sıvı kayıplarını 
hesaplayınız. 

 Bilinci açık olan hastanın açlık süresini 
öğrenmelisiniz. 

 Eğer hastanın bilinci açık değil ise gerekli 
bilgileri dosyadan kontrol etmelisiniz. 

 Aspiratöre aspire edilen toplam kan ve 

sıvı miktarını ölçekli kavanozdan 
okuyunuz. 

 
 Ölçek göstergelerini dikkatli 

okumalısınız. 

 Cerrahi ekipten, cerrahi sırasında 

kullanılan cerrahi yıkama 
solüsyonlarının miktarını öğreniniz. 

 Cerrahi ekiple iĢ birliği yapmalısınız. 

 Aspiratördeki kan miktarını ve sıvı 
miktarını ayrı ayrı hesaplayınız. 

 Hesaplamayı doğru ve dikkatli 
yapmalısınız. 

 Kompres ve spançlardaki kan miktarını 
belirleyiniz. 

 Spanç, kompres ve fındık tamponları ayrı 

ayrı saymalısınız.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çıkan idrar miktarını hesaplayınız. 
 Ġdrar torbasındaki miktarı dikkatli ve 

doğru okumalısınız. 

 Cerrahiye bağlı toplam kan kayıplarını 
hesaplayınız. 

 Hesaplamayı dikkatli yapmalısınız. 
 Cerrahi ve anestezi uygulamalarına 

bağlı toplam sıvı kayıplarını 
hesaplayınız. 

 Anestezi uygulamaları sırasında 
hastaya infüze edilen sıvı miktarını 
hesaplayınız. 

 Anestezi formunda bulunan kayıtlı 
bilgileri kullanmalısınız. 

 Aldığı sıvıları dikkatli hesaplamalısınız. 

 Eğer hastada CVP kateteri takılı ise 
kateterdeki lıne değiĢtiriniz.  

 DeğiĢtirme iĢlemini dikkatli yapmalısınız. 

 Hastaya ait veriyi monitörden okuyarak 
kayıt ediniz. 

 Okunaklı Ģekilde kayıt etmelisiniz. 

 Aldığı ve çıkardığı sıvıları 
karĢılaĢtırarak sıvı ihtiyacını 
hesaplayınız. 

 Doğru hesap yapmalısınız. 

 Anestezi formuna sıvı kaybı miktarını 

kayıt ediniz. 

 Kayıt tutmanın yasal önemini 

hatırlamalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, hastanın çıkardığı sıvılardan değildir? 

A) Cerrahi kanama miktarı  
B) Hastanın çıkardığı idrar  
C) Hastaya takılan solüsyonlar 
D) Aspiratörde bulunan salgı ve sekresyonlar  
E) Nazogastrik veya diren torbasına çıkan tüm kan ve vücut sıvıları  

 

2. Hastadaki sıvı kaybı, hastanın vücudundaki kan miktarının yüzde kaçını geçerse hasta 
Ģoka girer ve hayati tehlike yaratır? 
A) % 1 
B) % 100  

C) % 3  
D) % 10  
E) % 2  
 

3. PlanlanmıĢ (elektif) cerrahi giriĢim öncesi, sıvı elektrolit dengesi ile ilgili hangi bilgi 
yanlıĢ verilmiĢtir? 
A) Herhangi bir yerinden aĢırı kanama veya akıntı olup olmadığına bakılır. 
B) Hastanın bilinç durumu değerlendirilir. 
C) Hasta dosyasından kullandığı ilaçlara dair notlara bakılır. 
D) Vücut ısısı ve siyonotik olup olmadığı çok önemli değildir. 

E) Hasta dosyasından, hastaya verilen ilaç ve sıvıların çeĢitlerine dair bir açıklama 
notu bulunup bulunmadığına bakılır. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, aspiratördeki kan ve sıvı miktarını belirlerken yapılan 
iĢlemler ile ilgili yanlıĢ bir ifadedir? 
A) Ölçekli kavanozun hangi ölçü hizasında olduğuna bakılır. 
B) Cerrahi ekipten operasyon sırasında kullandığı yıkama solüsyonu miktarı öğrenilir. 
C) Ölçekli kavanozdaki toplam miktardan kullanılan yıkama solüsyonu çıkarılarak 

kavanozdaki kanama miktarı bulunur. 
D) Anestezi uygulamalarında endotrakeal entübasyon öncesi ve sırasında tahmini salgı 

ve varsa kanama miktarı bu hesaplamalara ilave edilir. 
E) Ölçekli kavanozdaki toplam miktar, kanama miktarını gösterir. 
 

5. Spanç, fındık tampon ve kompreslerin kanamayı emme miktarlarını gösteren 
bilgilerden doğru olan seçeneği iĢaretleyiniz? 
A) Bir fındık tampon yaklaĢık 15 ml kan emme kapasitesine sahiptir. 
B) Bir spanç yaklaĢık 120 ml kan emme kapasitesine sahiptir. 
C) Bir kompres yaklaĢık 50 ml kan emme kapasitesine sahiptir. 
D) Bir kompres yaklaĢık 200 ml kan emme kapasitesine sahiptir. 
E) Yukarıdaki seçeneklerin hepsi yanlıĢtır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Cerrahi giriĢim sırasında hesaplamalarda sıvının yerine konulması (replasmanı) 
sırasında göz önünde bulundurulacak noktalardan hangisi yanlıĢtır? 

A) Açlık süresi x gereksinimlere bağlı açığın karĢılanması gerekir. 
B) Saatlik gereksinim açlık kayıplarının içindedir. 

C) Saatlik gereksinimin karĢılanmasının sürdürülmesi gerekir. 
D) Görünmeyen sıvı kayıplarının karĢılanması gerekir.  
E) Sürmekte olan kanama, idrar çıkıĢı, NG sonda kayıpların karĢılanması gerekir.  
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
7. ( ) Görünmeyen sıvı kayıplarının karĢılanmasında; cerrahi giriĢimin veya doku 

travmasının boyutuna göre sıvı gereksinimi küçük, orta ve büyük cerrahiye göre 

değiĢir. 

8. ( ) Preoperatif hastanın intravasküler sıvı durumunun belirlenmesinde; önceden sıvı 

kaybı yaratabilecek gastrointestinal kayıp nedenleri, altta yatan hastalıkla ilgili 

olabilecek barsak perforasyonu, sepsis, yanık, pankreatit, travma veya kronik 

hipertansiyon ve diüretik kullanımı, preoperatif barsak hazırlığı gibi durumlar önemli 

değildir. 

9. ( ) Intraoperatif sıvı verilmesinin amacı; varsa açığın kapatılması, idame ve kaybın 

yerine konmasıdır. 

10. ( ) Özellikle yeni doğan grubu baĢta olmak üzere tüm pediatrik hastalar ve yaĢlılar 

sıvı açığı veya yüklenmesinde ciddi sorunlarla karĢılaĢmaz. 

 
 

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–5 
 

 
 

 

Ġntravenöz sıvı infüzyonu sırasında solüsyonu tekniğine uygun olarak 

değiĢtirebileceksiniz. 
 

 
 
 

Solüsyonun değiĢtirilmesi iĢlemi ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bir afiĢ 
hazırlayarak sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

5. ĠNFÜZYON SOLÜSYONUNU 

DEĞĠġTĠRME 
 
Anestezi uygulamaları sırasında hastaya verilen sıvının bitmesi, farklı sıvı ihtiyacı gibi 

nedenlerle solüsyonun değiĢtirilmesi gerekebilir.  
 

5.1. Ġnfüzyon Solüsyonunun DeğiĢtirilme Tekniği 
 

Solüsyonun değiĢtirilmesi iĢleminin gerçekleĢtirilmesi için aĢağıdaki iĢlem 
basamakları takip edilir: 

 

 Doktor isteminde bir değiĢiklik olup olmadığı kontrol edilir.  

 Hastaya gitmekte olan solüsyon, ĢiĢenin boyun kısmına ya da torba ise iĢaretli 
kısma kadar azaldığında, devam edilmesi gereken veya ilave edilmesi gereken 
yeni solüsyon ilaç uygulama ilkelerinin 8 doğru kuralı hatırlanarak seçilir.  

 Solüsyonla ilgili gerekli kontroller yapılarak hastanın yanına getirilir. 
 Elleri yıkanır ve eldiven giyilir. 
 Solüsyon torbası ya da ĢiĢesi kolay ulaĢılabilecek (anestezi masası) bir yere 

bırakılır. 

 Serum setinin damlalık haznesinde 1/3 oranında solüsyon olmasına dikkat 
edilir. 

 Yeni solüsyonun kapağı açılarak hazırlık yapılır.  
 Serum setinin kıskacını ya da akıĢ ayarlayıcı makarayı kısarak akıĢ hızı 

yavaĢlatılır. 
 Serum askısına takılacak olan diğer solüsyon ĢiĢesi asılır. 
 Serum seti damlalığından tutularak ĢiĢe ya da torbadan çıkartılır. BoĢ ĢiĢe uygun 

yere bırakılır. 
 Serum setinin solüsyon ĢiĢesine giren damlalık ucu kontamine edilmeden serum 

seti bir elle tutulur. 
 BoĢ elle yeni solüsyon ĢiĢesi alınarak damlalığın solüsyon ĢiĢesine giren ucu 

kuvvetlice itilerek takılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Yeni solüsyon ĢiĢesi hemen ters çevirilerek serum askısına yerleĢtirilir. 
 Serum setinde hava kabarcığı olmamasına özen gösterilir. Eğer sette hava varsa 

setin kıskacı açılarak hava çıkarılır. 
 Sıvı akıĢ hızı tekrar ayarlanır. 

 Kullanılan araç gereç kaldırılır ve eldivenler çıkartılarak atık kutusuna atılır. 
 Eller yıkanır. 
 Anestezi formuna; sıvının çeĢidi, miktarı ve değiĢtirme zamanı kayıt edilir. 
 
Teknik olarak pratik uygulamalarda intravenöz serum setleri 48 saat steril 

kalmaktadır, ancak intravenöz sıvı tedavisi süresince setler 24 saatte bir değiĢtirilmelidir. Bu 
değiĢtirme iĢlemini yeni solüsyon ĢiĢesinin takılması sırasında yapmak, uygulamayı 
kolaylaĢtırmanın yanı sıra kontaminasyon riskini de azaltacaktır.  

 

5.2. Ġnfüzyon Solüsyonunun DeğiĢtirilmesinde Dikkat Edilecek 

Noktalar  
 
Ġnfüzyon solüsyonun değiĢtirilmesi iĢlemi sırasında dikkat edilecek noktalar aĢağıda 

sıralanmıĢtır: 

 
 Solüsyon değiĢtirilmesi iĢleminde ilaç uygulamada 8 doğru ilkesi 

unutulmamalıdır. 
 Tüm iĢlemler esnasında sterilizasyon kurallarına dikkat edilmelidir. 
 Hastalar, uygulamanın her aĢamasında komplikasyonlar açısından dikkatle 

gözlenmelidir. 
 Özellikle anestezi altındaki hastalarda dolaĢım yüklemesi, hava embolisi ve 

pulmoner ödem gibi komplikasyonların değerlendirilmesi zor olduğundan erken 
belirtiler açısından monitörizasyon takibi dikkatli yapılmalıdır. 

 Eğer solüsyonun çeĢidinden veya içindeki ilaç katkısından kaynaklanan bir 
komplikasyon geliĢtiyse sıvı infüzyonu durdurulmalı ve doktora haber 
verilmelidir. 

 Damar yolunun zor açıldığı bazı hastalarda; herhangi bir nedenle komplikasyon 
geliĢmesi durumunda infüzyon durdurulmalı ve doktor gelene kadar damar 

yolundan intraket çıkartılmamalıdır. 
 Ġnfüzyon setine venden kan gelmesi durumunda sıvı akıĢı durdurularak 

infüzyon seti yenisi ile değiĢtirilmelidir. 
 Yeni takılan solüsyon ve saati kayıt edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Ġntravenöz sıvı infüzyonu esnasında infüzyon sıvısını değiĢtiriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ellerinizi yıkayınız. 
 Yıkama esnasında sıvı sabun 

kullanmalısınız. 

 Eldiven giyiniz. 
 Hasta ve kendi güvenliğiniz için 

önemini hatırlamalısınız. 

 Hastaya gitmekte olan solüsyon, ĢiĢenin 
boyun kısmına ya da torba ise iĢaretli 
kısma kadar azaldığında devam edilmesi 
gereken veya ilave edilmesi gereken 
yeni solüsyonu seçiniz. 

 Solüsyonu doktor istemine göre 
seçmelisiniz. 

 Solüsyon tamamen bittiğinde sıvı setine 

hava girebileceğini hatırlayarak 
solüsyon tamamen bitmeden hazırlık 
yapmalısınız. 

 Seçme iĢleminde order edilen sıvının 
olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Solüsyonla ilgili gerekli kontrolleri 

yapınız. 

 Son kullanma tarihine bakmalısınız. 
 Solüsyonun rengine ve partikül olup 

olmadığına bakmalısınız. 
 Olumsuz bir durum söz konusu ise 

solüsyonu asla kullanmayınız. 

 ġiĢeyi kolay ulaĢabileceğiniz yere 
bırakınız. 

 Bu iĢlemin size zaman kazandıracağını 
hatırlamalısınız. 

 Sıvı setinin klempini ya da akıĢ 
ayarlayıcı makarayı kısarak hızını 
yavaĢlatınız. 

 Seri hareket etmelisiniz. 
 Sıvı setini kontamine etmemeye özen 

göstermelisiniz. 
 BoĢalan ĢiĢeyi sıvı askısından alınız. 

 BoĢalan sıvı ĢiĢesinden seti çıkarınız. 

 Damlalığın solüsyon ĢiĢesine giren 
ucunu kontamine etmeden sıvı setini bir 
elinizde tutunuz. 

 Hata ile kontamine olduysa mutlaka 
yenisi ile değiĢtirmelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 BoĢ elinizle yeni solüsyon ĢiĢesini 
alarak damlalığın solüsyon ĢiĢesine 

giren ucunu kuvvetlice itiniz. 

 ĠĢlem esnasında setin ucunu kontamine 
etmemeye dikkat etmelisiniz. 

 Yeni solüsyon ĢiĢesini hemen ters 
çevirerek serum askısına yerleĢtiriniz. 

 YerleĢtirme iĢlemini dikkatli 
yapmalısınız. 

 Sıvı setinde hava kabarcığı olup 
olmadığını kontrol ediniz. 

 Hava embolisi riskini önlediğini 
unutmamalısınız. 

 Sıvı setinin damlalığının 1/3 oranında 
solüsyonla dolu olup olmadığını kontrol 
ediniz. 

 Mutlaka kontrol etmelisiniz. 

 Sıvı akıĢ hızını tekrar ayarlayınız. 
 AkıĢ hızını yeniden ayarlamayı 

unutmamalısınız. 

 Eldivenleri çıkartınız. 
 Mutlaka uygun atık kutusuna 

atmalısınız. 

 Ellerinizi yıkayınız. 
 Yıkama esnasında sıvı sabun 

kullanmalısınız. 

 Anestezi formuna sıvının çeĢidini, 
miktarını ve değiĢtirme zamanını kayıt 
ediniz. 

 Kayıt tutmanın yasal önemini 
hatırlamalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Hastaya gitmekte olan solüsyon, ĢiĢenin boyun kısmına ya da torba ise iĢaretli 

kısma kadar azaldığında, yeni solüsyonu ilaç uygulama ilkelerinin 2 doğru kuralı 

hatırlanarak seçilir.  

2. ( ) Serum setinin damlalık haznesinde 1/3 oranında solüsyon olmasına dikkat edilir. 

3. ( ) Ġntravenöz sıvı tedavisi süresince, setler 4 saatte bir mutlaka değiĢtirilir. 

4. ( ) Solüsyonun çeĢidinden veya içindeki ilaç katkısından kaynaklanan bir 

komplikasyon geliĢmesi durumunda intravenöz sıvı infüzyonu durdurulmalı ve 

doktora haber verilmelidir. 

5. ( ) Serum setinin solüsyon ĢiĢesine giren damlalık ucu kontamine edilmeden serum 

ĢiĢesine takılır. 

 

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 
 
 
 
 
Ġntravenöz sıvı infüzyonu tekniğine uygun olarak kısa sürede sonlandırabileceksiniz. 

 
 
 
 
Ġntravenöz sıvı infüzyonunu sonlandırma iĢlemi esnasında dikkat edilecek noktaları 

içeren resimli bir uyarı tablosu hazırlayarak sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

6. ĠNTRAVENÖZ SIVI ĠNFÜZYONUNU 

SONLANDIRMA  
 
Anestezi uygulamalarının preoperatif, peroperatif ve postoperatif dönemlerinde 

intravenöz sıvı infüzyonuna ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. Daha önce intravenöz sıvı 
infüzyonunu nasıl uygulayacağınıza dair bilgileri öğrendiniz. Bu faaliyetimizde ise 
intravenöz sıvı infüzyonunun tekniğine uygun olarak sonlandırılması iĢlemini 
öğreneceksiniz. 

 
Anestezi teknisyeninin çalıĢma ortamlarında (ameliyathane, yoğun bakım, 

reanimasyon üniteleri veya uyandırma (PACU) ünitelerinde) herhangi bir nedenle intravenöz 

sıvı infüzyonunu sonlandırmak gerekir. Sonlandırma iĢlemi; hastalara yapılan intravenöz sıvı 
tedavisi sırasında uygulama bölgesinde herhangi bir komplikasyon görüldüğünde ya da 
doktor istemiyle tedavi sonlandırıldığında gerçekleĢtirilir. 

 
Ġntravenöz sıvı infüzyonunun sonlandırılması iĢlemi için gerekli malzemeler Ģunlardır: 
 
 Antiseptik solüsyon 
 Gaz spanç 

 Flaster ya da yara bandı 
 Pamuk 
 Böbrek küvet 
 
Ġnfüzyonu sonlandırma iĢlemi için önce malzemeler eksiksiz olarak hazırlanır.  
 

6.1. Ġntravenöz Sıvı Ġnfüzyonunu Sonlandırma Tekniği 
 
Ġntravenöz sıvı infüzyonunu sonlandırmak için sırasıyla aĢağıdaki iĢlem basamakları 

uygulanır: 

 
 Ġnfüzyonun devam etmeyeceğinden emin olunur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

AMAÇ 
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 Sonlandırma iĢlemi için uygun antiseptik solüsyon, steril gaz bezi, flaster, steril 
yara bandı ve atık kutusu iĢleme baĢlamadan önce hazırlanır. 

 Setin klempi ya da ayarlayıcı makarası yardımıyla sıvı akıĢı durdurulur. 

 Eğer uygulama bölgesinde tespit tahtası kullanılmıĢsa tespit tahtası çıkarılır. 

 Ġntraketi tespit etmek için kullanılan flasterler uygun solüsyonla ıslatılarak 15-
30 saniye beklenir. 

 Tüm flasterler dikkatlice çıkartılır. 

 Antiseptik solüsyonla ıslatılmıĢ gaz tampon, bir elle intraketin deriyi deldiği 
alanın üzerine hafifçe bastırılırken diğer elle intraket deriye paralel olacak 
Ģekilde dıĢarıya doğru çekilir. 

 Tedavi bölgesine kuru steril bir gaz bezi ile 2-3 dakika parmakla basınç 
uygulanır. 

 Kanama durduktan sonra bölge, kuru steril gaz bezi, flaster yardımıyla ya da 
steril yara bandı ile kapatılır. 

 Kullanılan araç gereç kaldırılır ve atıklar tıbbi atık kutularına atılır. 

 Eldivenler çıkarılarak atık kutusuna atılır ve eller yıkanır. 

 Anestezi formuna sıvı infüzyonunun sonlandırma nedeni ve zamanı mutlaka 
kayıt edilir. 

 

  

Resim 6.1: Ġnfüzyonu sonlandırma iĢlemi 

 

6.2. Ġnfüzyonun Sonlandırılmasında Dikkat Edilecek Noktalar  
 
Anestezi uygulamalarında intravenöz sıvı infüzyonunun sonlandırılması iĢlemleri 

sırasında dikkat edilecek noktalar aĢağıda sıralanmıĢtır: 
 
 Tüm iĢlemler sırasında uygulayıcı kendisini ve hastayı korumak amacıyla 

kiĢisel koruyucu önlemler almalıdır. 

 Hastalar uygulamanın her aĢamasında komplikasyonlar açısından dikkatle 
izlenmelidir. 

 Sonlandırma iĢlemi sonrasında kanama olmaması için kısa süreli bası 
uygulanmalıdır. 
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 Eğer ortam kirlenmesi oluĢtuysa mutlaka temizlenmelidir. 

 Sonlandırma iĢlemi esnasında kullanılan malzemeler hasta baĢında 
bırakılmamalıdır. 

 Sonlandırma iĢleminin nedeni ve zamanı anestezi formuna mutlaka kayıt 
edilmelidir. 

 Eğer geliĢen herhangi bir komplikasyon nedeniyle sonlandırma iĢlemi 
gerçekleĢtirildiyse birlikte çalıĢılan anestezi ekip üyeleri bu durumdan haberdar 
edilmelidir. 

 Anestezi uygulaması sonrası hasta diğer görevlilere teslim edilirken geliĢen 
komplikasyon nedeniyle infüzyon sonlandırma iĢlemi gerçekleĢtirildiyse 
dosyasına not düĢülmeli ayrıca teslim edilen görevliye sözlü uyarıda 
bulunulmalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Ġntravenöz sıvı infüzyonunu tekniğine uygun olarak sonlandırınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ellerinizi yıkayınız. 
 Yıkama iĢlemi esnasında sıvı sabun 

kullanmalısınız. 

 Eldiven giyiniz.  Her iĢlem öncesinde mutlaka giyiniz. 

 Sıvı setinin kıskacını ya da akıĢ 
ayarlayıcı makarayı kapatarak akıĢ 
hızını durdurunuz. 

 Tam kapatıldığından emin olunuz. 

 Eğer tespit tahtası kullandıysanız tespit 
tahtasını çıkarınız. 

 Tespit tahtasını çıkartırken hastanın 
cildine zarar vermemeye özen 
gösteriniz. 

 Ġğne ya intraketi tespit ettiğiniz 
flasterleri uygun antiseptik solüsyonla 
ıslatınız. 

 Islatma iĢlemi yapılmadığı takdirde 
hastanın cildine zarar verdiğini 
hatırlayınız. 

 Tüm flasterleri çıkartınız. 
 Hastanın acı hissetmemesine özen 

gösteriniz. 

 Antiseptik solüsyonla hafif ıslatılmıĢ gaz 
tamponu bir elinizle intraketi deriyi 

deldiği alanın üzerine hafifçe bastırırken 
diğer elinizle iğne ya da intraketi deriye 
paralel olacak Ģekilde dıĢarıya doğru 
çekiniz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Kuru steril bir gaz bezi ile 2-3 dakika 
tedavi bölgesine parmağınızla basınç 
uygulayınız. 

 Kanamayı durdurucu etkisi olduğunu 

unutmayınız. 

 Kanama durduktan sonra kuru steril gaz 
bezi ve flaster yardımıyla ya da steril 
yara bandı ile kapatınız. 

 Damar dıĢına kanama olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Hastanın bilinci açık ise kanama ya da 
herhangi olumsuz bir durum oluĢması 
durumunda görevliden yardım istemesi 
konusunda bilgilendiriniz. 

 Hasta tarafından anlaĢıldığınızdan emin 
olunuz. 

 Eğer hastanın bilinci kapalı ise 
refakatçisine uyarıda bulununuz. 

 Kullanılan ve atık malzemeleri uygun 
Ģekilde kaldırınız. 

 Çevre güvenliğine özen gösteriniz. 

 Eldivenleri çıkararak uygun atık 
kutusuna atınız. 

 Atık kutusuna atmayı ihmal etmeyiniz. 

 Sıvı tedavisinin sonlandırıldığı zamanı 
nedeni ile birlikte kayıt ediniz. 

 Kayıt tutmanın önemini hatırlayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Hastalara yapılan intravenöz sıvı tedavisi sırasında uygulama bölgesinde herhangi bir 

……………… görüldüğünde ya da ………… ………… .tedavi sonlandırıldığında 

infüzyonun sonlandırılması iĢlemi gerçekleĢtirilir. 

2. Ġntravenöz sıvı infüzyonun sonlandırılması iĢlemi için gerekli malzemeler; ………, 

……………, …………, …………… ve ………………… dir. 

3. Ġğne ya da intraketi tespit etmek için kullanılan ……………. uygun solüsyonla 

ıslatılarak ……… …………… beklenir. 

4. Tedavi bölgesine kuru steril bir gaz bezi ile …. dakika …………… …………….. 

uygulanır. 

5. Anestezi formuna sıvı infüzyonunun sonlandırma ………. ve …….. mutlaka kayıt 

edilir. 

 

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 değerlendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangi seçenekte, eriĢkin bir insanın günlük olarak alması gereken sıvı 

miktarı doğru verilmiĢtir? 
A) 1600 ml 
B) 2600 ml 
C) 4600 ml 
D) 600ml 
E) 100 ml 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi intravenöz sıvı infüzyonu amaçları arasında yer almaz? 
A) Anestezik ilaç uygulaması  
B) Asit-baz dengesinin düzenlenmesi  
C) Cerrahi öncesi açlık nedeniyle hastanın besin ve kalori ihtiyacının artırılması  
D) Cerrahi operasyon sırasında kan ve kan ürünleri kayıplarının yerine konulması  
E) Cerrahi hastalığın beraberinde mevcut olan kronik hastalıkların tedavisi  

 

3. AĢağıdakilerden hangisi hiperkalemi nedenleri arasında yer almaz?  
A) Böbrek yetmezliği 
B) Yanık  
C) Travma  
D) Potasyum içeren intravenöz sıvıların hızlı verilmesi 
E) Anestezi uygulaması 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi anestezi uygulamalarında intravenöz yolla ilaç uygulamanın 

faydalarından biri değildir? 
A) intravenöz anestezik ilaçları uygulamasını sağlar. 
B) Kas gevĢetici ve çeĢitli ilaçların uygulanmasına olanak sağlar. 
C) Doğrudan dolaĢıma katıldığı için uzun sürede, yüksek doz uygulanarak etkili 

olmasını sağlar. 
D) Ġritan ilaçların intravenöz sıvılarla birlikte verilmesi hastanın acı hissetmesini en 

aza indirger. 

E) Anestezi uygulaması ve cerrahi iĢlem sırasında birçok ilacın aynı yolla 
uygulanmasına olanak sağlar. 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi intravenöz sıvı infüzyonunda kullanılan kolloid sıvılardan biri 

değildir? 
A) Dekstran 40 
B) Ġsolayt 

C) HES (Hemohes) 
D) Gelatin  
E) Polijelin (Haemaccel) 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. Ġntravenöz sıvı infüzyonu için hazırlık aĢamasıyla ilgili iĢlemlerden hangisi yanlıĢtır? 
A) Solüsyonun açılmadan önce son kullanım tarihi ve görüntü kontrolü yapılır. 
B) Verilecek sıvı cam ĢiĢedeyse ĢiĢe boyutuna göre ĢiĢe askı seçilir. 

C) Hazne sıkılarak 3/3 oranında hava ile doldurulur. 
D) Solüsyon içine ilave edilen ilaç varsa üzerine hastanın adı, ilacın adı ve miktarı, 

hazırlandığı saat, tarih mutlaka yazılmalıdır. 
E) Hasta bebek veya çocuk ise doz ayarlama seti bulundurulur. 

 
7. Anestezi uygulaması ortalama 6 saat sürecek bir cerrahi operasyonda doktor istemine 

göre 1250 ml solüsyon ihtiyacı olacağı hesaplanmıĢtır. Sıvının planlanan sürede infüze 

edilmesi için dakikada kaç damla sayısı olarak ayarlanması gerekir? 
A) 16 damla 
B) 69 damla 
C) 690 damla 
D) 6 damla  
E) 26 damla 

 

8. Bir hastaya, toplam 1250 ml’lik solüsyonun 6 saatte infüze edilmesi planlanıyor. 
Hastaya bir saatte infüze edilmesi gereken sıvı miktarı kaç ml’dir? 
A) 28 ml 
B) 280 ml 
C) 2800 ml 
D)  208 ml 
E) 2080 ml 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi intravenöz sıvı tedavisi sırasında görülebilecek 
komplikasyonlardan biri değildir? 
A) Hava embolisi 
B) Pulmoner ödem 
C) Ġnfiltrasyon 
D) Eksizyon 
E) Tromboflebit 
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10. 

I. Solüsyonla ilgili gerekli kontroller yapıldıktan sonra hastanın yanına getirilir. 
II. BoĢ elle yeni solüsyon ĢiĢesi alınarak damlalığın solüsyon ĢiĢesine giren ucu 

kuvvetlice itilerek takılır. 

III. Doktor isteminde bir değiĢiklik olup olmadığı kontrol edilir.  
IV. Yeni solüsyon ĢiĢesi hemen ters çevirilerek serum askısına yerleĢtirilir.  
V. Yeni solüsyonun kapağı açılarak hazırlık yapılır.  
 

Yukarıda karıĢık verilen infüzyon solüsyonunu değiĢtirme iĢlem basamakları hangi 
Ģıkta doğru verilmiĢtir? 

 
A) III, I,V,II,IV 

B) I,V,II,IV, III, 
C) V,II,IV, III, I, 
D) II,IV, III, I,V 
E) IV, III, I,V,II 

 

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 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 Doğru 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 C 

3 E 

4 A 

5 D 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 C 

3 E 

4 B 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 D 

4 E 

5 E 

6 B 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6’NIN CEVAP ANAHTARI  
 

1 Komplikasyon, doktor istemiyle 

2 Antiseptik solüsyon, gaz spanç, flaster ya da 

yara bandı, pamuk ve böbrek küvet 

3 Flasterler, 15-30 saniye, 

4 2-3, parmakla basınç 

5 nedeni ve zamanı 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 E 

4 C 

5 B 

6 C 

7 B 

8 D 

9 D 

10 A 
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