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Anestezi Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Aspirasyon

MODÜLÜN TANIMI

Anestezi teknisyeninin, çalıĢma ortamında anestezi
uygulamaları sırasında, aseptik koĢullar altında aspirasyon
yapılması ile ilgili bilgi ve beceri basamaklarını içeren
öğrenme materyalidir.
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Anestezi I, Anestezi II, Anatomi ve fizyoloji, Anesteziye
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YETERLĠK

Aspirasyon Uygulamak
Genel Amaç
Bu modül ile hastane, ameliyathane, yoğun bakım,
reanimasyon, acil üniteleri ve/veya teknik laboratuvar
ortamında gerekli araç gereç sağlandığında aseptik koĢullar
altında,
tekniğine
uygun
olarak
aspirasyonu
uygulayabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

1. En kısa sürede dikkatli bir Ģekilde aspiratörü
hazırlayarak hastanın yaĢına ve cinsiyetine uygun
sondayı seçebileceksiniz.
2. En kısa sürede, tekniğine uygun olarak hastayı
travmatize etmeden oral yoldan aspire edebileceksiniz.
3. En kısa sürede, tekniğine uygun olarak hastayı
travmatize etmeden nazal yoldan (burun içi) aspire
edebileceksiniz.
4. En kısa sürede, tekniğine uygun olarak tüp içi
aspirasyonu yapabileceksiniz.
5. En kısa sürede, tekniğine uygun olarak trekeastomi içi
aspirasyonu yapabileceksiniz.
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Aspiratör, steril aspirasyon kateteri, steril
eldiven, steril su veya serum fizyolojik, anestezi cihazı ve
oksijen verilebilecek bir sistem (maske, ambu veya
ventilatör) hazırlanmalıdır.
Ortam: Ameliyathane, teknik laboratuar, reanimasyon,
yoğun bakım üniteleri ve acil servislerde
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Solunum yolunu açık tutmak, tanı için örnek almak, sekresyonları temizlemek,
birikmesinden doğabilecek enfeksiyonları önlemek, akciğer aspirasyonunu engellemek için
yapılan iĢleme aspirasyon bu iĢlemde kullanılan alete de aspiratör denir.
Ġlk zamanlarda sağlık çalıĢanları aspirasyon iĢlemine ihtiyaç duyan hastaların ağzına
tülbent, gazlı bez koyarak kendi nefesleri ile aspirasyon yapmaya çalıĢırlardı. Bu iĢlem
özellikle yeni doğan bebeklerde uygulanırdı. Bunun ne kadar zor ve enfeksiyon yönünden
tehlikeli olduğunu tahmin etmemek mümkün değildir. Ancak aspiratör cihazının bulunması
ile hasta ister ameliyathanede, ister acilde, isterse evde olsun aspirasyon iĢlemi daha rahat ve
konforlu bir Ģekle bürünmüĢtür.
Ameliyat öncesinde, esnasında ve sonrasında aspirasyon iĢlemi hem hasta, hem de
anestezi teknisyeni açısından büyük bir önem arz eder. Hasta açısından hayati önem taĢıyan
bu iĢlemin kurallara uygun Ģekilde ve eğitimini almıĢ kiĢilerce yapılmasının ne kadar önemli
olduğunu bu modülün sonunda kavrayacaksınız. Bu modül ile aspiratör cihazını ve iĢlevini
tanıyarak hangi durumlarda ne Ģekilde kullanılacağını öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
En kısa sürede, dikkatli bir Ģekilde aspiratörü hazırlayarak hastanın yaĢına ve
cinsiyetine uygun sondayı seçebileceksiniz.

ARAġTIRMA




Evinizdeki elektrik süpürgesinin çalıĢmasını gözlemleyip arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.
Aspiratör cihazında oluĢabilecek teknik arızaları araĢtırınız.
Evinize en yakın hastaneye giderek hangi tip aspiratör kullanıldığını araĢtırınız.

1. ASPĠRATÖRÜ HAZIRLAMA
Aspiratör: Ürettiği emme (negatif basınç) gücü ile vücut boĢluklarındaki istenmeyen
sıvı ve partikülleri bir toplama kavanozunda biriktirmek amacıyla, ameliyathaneler, yoğun
bakım, acil üniteleri ve klinik alanlarda kullanılan cihazlara aspiratör cihazı adı verilir. Bir
aspiratör cihazında üç ana bölüm vardır.




Elektrikle çalıĢan motor,
Sekresyonların toplandığı ölçekli cam kavanoz
Bağlantı hortumları

Resim 1.1: Aspiratör cihazı ve bölümleri

Motor bölümü, cihazın çalıĢmasını sağlar. Bir nevi cihazın kalbidir. Ölçekli cam
kavanoz, kavanozun ağzı, hava geçirmeyen özel olarak yapılmıĢ, istenildiğinde çıkarılabilen
lastik kapak ile kapalıdır. Ġçinde hastanın vücut boĢluklarında biriken yabancı maddeler
toplanır.
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Bağlantı hortumları, aspirasyon sondası ile hastanın vücut boĢluklarında biriken sıvı
ve yabancı maddelerin cam kavanoza taĢınmasını sağlayan bölümdür. Uçlarında bulunan
metal kısımlar yardımıyla lastik kapağın üzerindeki deliklerden geçerek kavanoz içine
girerler.
Aspiratör cihazı üzerinde, oluĢturulan negatif basıncın düzeyini gösteren manometre
bulunmaktadır. Aspiratörlerde kullanılan çeĢitli manometreler mevcuttur. Bunlardan en
bildik olanı duvar tipi aspirasyon manometreleridir.

Resim 1.2: Kapalı devre aspiratör sisteminde negatif basıncı gösteren manometre

Duvar tipi aspiratör manometreleri ameliyat sonrası dönemde, hastaların drenaj
sistemlerine bağlanarak düĢük vakum uygulamak amacı ile kullanılır. Vakum değeri cihaz
üzerindeki bir düğme ile ayarlanmaktadır. Basıncı mmHg cinsinden gösterir. Portabl
aspirasyon cihazı manometreleri ise inch-H2O cinsinden göstermektedirler. Hastanın yaĢına
göre önerilen negatif basınç düzeyleri tablo1.1.de sunulmuĢtur. Tabloyu dikkatle inceleyiniz.
Önerilen Negatif Basınç Miktarları
Hasta

mmHg

Bebek

60–100

Çocuk

100–120

EriĢkin

120–150

Tablo 1.1: Önerilen negatif basınç değerleri

Amerikan Kalp Birliği, aspirasyon ünitesinin kateterin ucunda 30 L/dk hava akım ya
da kateter klempe edildiğinde 300 mmHg basınç oluĢturmasını önermektedir.
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1.1. Aspiratör ÇeĢitleri
Günümüzde aspiratörlerin çok çeĢitli tipleri vardır. Bulundukları ortam Ģartlarına ve
hastanın durumuna göre kullanılan aspiratörleri iki gruba ayırabiliriz.


Müstakil aspiratörler







Portatif aspiratörler
Mobil aspiratörler
Operasyon aspiratörleri
HastabaĢı aspiratörü

Ortak kullanılan merkezi aspiratörler

1.1.1. Müstakil Aspiratörler
Adından da anlaĢılacağı gibi emiĢ ve depolama sistemini kendi içinde barındıran,
kullanıldığı yere ve duruma göre emiĢ değerleri ve hacimleri değiĢen cihazlardır.


Portatif (taĢınabilir) Aspiratörler: Hastanın nakli esnasında ve bakımında
kullanılmak üzere ambulansta, uçakta ve evlerde kullanılabilecek Ģekilde
tasarlanmıĢ kesintisiz güç kaynağı ile çalıĢabilen 740 mmHg vakum gücünde
dakikada 10–20 litre kan ya da sıvı emebilen 2 litrelik toplama kavanozuna
sahip, oldukça hafif, taĢıma kolaylığı veren cihazlardır.

Resim 1.3: Portatif aspiratör



Mobil (Her yöne hareket edebilen) Aspiratörler: Yoğun bakım, acil üniteleri ve
hastabaĢı olarak kullanılmaya imkân tanıyacak Ģekilde dizayn edilmiĢ,
kullanıĢlı, taĢıma kolaylığı verecek Ģekilde tekerlekli küçük cihazlardır.
Genellikle kesintisiz güç kaynakları üzerinden beslenirler. EmiĢ kapasiteleri 740
mmhg seviyesindedir. Dakikada 30–40 litre sıvı emebilen küçük tek kavanozlu
cihazlardır.
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Resim 1.4: Mobil aspiratörler



Operasyon aspiratörleri: Ameliyathanelerde kullanılan vakum değerleri
oldukça yüksek, toplama üniteleri büyük kapasiteli, vakum ayarları ayak
pedalları vasıtasıyla hızlı bir Ģekilde değiĢtirilebilen, toplama kapları
otoklavlanabilen, gerektiğinde tek kullanımlık steril poĢet takılabilen
cihazlardır. Genellikle kesintisiz güç kaynağı üzerinden çalıĢan 220 voltluk 180
ila 750 watt aralığında güçlere sahiptirler. EmiĢ güçleri deniz seviyesinde 740
mmHg seviyesindedir. Dakikada 100 litre sınırında sıvı ya da kan emebilecek
Ģekilde dizayn edilmiĢlerdir. Bazı modellerinde liposuction ( vakum yöntemiyle
vücut yağını emme iĢlemi) uygulamaları için geliĢtirilmiĢ, vücuttaki yağ
dokusunu emebilecek Ģekilde dizayn edilmiĢlerdir.

Resim 1.5: Ameliyathanelerde kullanılan aspiratör cihazları
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HastabaĢı Aspiratörleri: Yoğun bakım ya da normal hastabaĢı aspiratörü
olarak kullanılan aspiratörler operasyon aspiratörlerine göre nispeten küçük,
kullanıĢlı, hareketli olarak dizayn edilmiĢ, kapasiteleri normal sınırlarda (40- 50
litre/dakika) bulunan, direk Ģebeke geriliminden ya da kesintisiz güç
kaynaklarından çalıĢan, genellikle tek kavanozlu toplama kaplarına sahip
cihazlardır.

Resim 1.6: Hasta baĢı aspiratör

1.1.2. Merkezî Aspiratörler
Büyük hastanelerde mobil ve portatif aspiratörler dıĢında ameliyathaneler, acil
müdahale odaları, yoğun bakım üniteleri ve hasta baĢında ayrı ayrı aspiratör kullanmak
yerine merkezi güçlü bir vakum ünitesinin emiĢ gücünü steril borular ile hastanenin gerekli
odalarına aktarma yoluyla oldukça pratik ve kullanıĢlı çözüm getirilmiĢtir. Böylelikle hemen
hemen her hasta baĢında gerektiğinde kullanılmak üzere vakum jakları konarak uygulama
kolaylığı sağlanmıĢtır. Vakum merkezi aspiratörde oldukça yüksek seviyelerdedir. Dakikada
1000 litre seviyesindeki emiĢ gücü hasta baĢındaki jaklarda istenilen kapasiteye
düĢürülmektedir.
Pompa iki adet üç fazlı motorla beslenmekte, acil kullanımlarda her iki motor devreye
girmekte, normal kullanımda motorlar periyodik olarak devrede kalarak verimli bir çalıĢma
gerçekleĢtirilmektedir. Oldukça büyük vakum tank kapasitesi ile de elektrik kesintilerine
karĢı bir avantaj sağlanmaktadır.
Bir aspiratör cihazı vakum/emme gücü veya negatif basınç oluĢturarak çalıĢmaktadır.
Bu vakum çeĢitli pompa mekanizmaları ile yaratılabilir.
Günümüzde baĢlıca üç tip pompa mevcuttur:




Diyafram veya yağsız pompalar,
Pistonlar,
Rotary pompalar.
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Resim 1.7: Merkezi aspiratör pompa ünitesi

Yüksek performansta vakum gücüne sahip bu aspiratörlerin vakum ayarı cihaz
üzerinden tek düğme ile yapılmaktadır. Üzerinde bulunan manometre sayesinde vakum
seviyesi eĢ zamanlı olarak takip edilebilmektedir. Cihazın yanında mutlaka bulaĢıcı hastalığı
bulunan hastalar için yedek filtre bulunmalıdır (Resim 1. 8).

Resim 1.8: Merkezi aspiratör hasta baĢı vakum jakı

1.1.3. Aspiratörde Aranılan Özellikler
Ġdeal bir aspiratörden beklenen özellikler Ģunlardır:








Cihaz aspirasyon gerektiren tüm cerrahi iĢlemlerde, ameliyathane, yoğun bakım ve acil
servislerde kullanılmaya uygun olmalıdır.
Ünite, boĢaltma sırasında bile kesintisiz çalıĢacak Ģekilde 500 ml sıvı aspire
edebilecek kapasitede olmalıdır.
Vakum kaynağı, 25-30 L/dk serbest hava akımı oluĢturabilmelidir.
Aspiratör en azından 8 L/dk sıvı aspire edebilmelidir.
5-15 saniye içinde maksimum aspirasyon kapasitesine ulaĢabilmelidir.
Maksimum 80-120 mmHg negatif basınç oluĢturabilmelidir.
Cihaz, 220 Volt (±%10) 50 Hz, Ģebeke elektriği ile çalıĢmalıdır.
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1.1.4. Aspiratörü Hazırlarken Yapılması Gerekenler










Cihazı kullanmadan önce elektrik bağlantısı yapılmalıdır.
Cihaz kavanozunun temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Cihazın açma kapama düğmesinin çalıĢıp çalıĢmadığından, sinyal lambasının
yanıp yanmadığından emin olunmalıdır.
Yüksek basınç hortumunun bir ucu DlSS çıkıĢına ve diğer ucu 50 psi’lik oksijen
desteğine takılmalıdır.
Oksijeni açılmalıdır.
Emme hortumunun kavanoz kapağına takılmıĢ ve kapağın kavanoza sıkıca
oturmuĢ olmasına dikkat edilmelidir.
Büyük ameliyathanelerde kullanılan çok kavanozlu aspiratörlerde genellikle
rengi yeĢil olan düğmeye basarak emme baĢlatılmalı ve emme basıncı kontrol
edilmelidir.
Toplama kavanozu kapağına bağlantısı olan hortumların tıkanmaması için
kavanozun dik konumda olması sağlanmalıdır.
Emme hortumunun tıkanması halinde kapaktaki aspiratör Ģarjını kapatarak akım
oluĢturulmalıdır.

1.1.5. Aspiratör Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar







Emme hortumunun cihaza takılı olduğuna ve kapağın kavanoza sıkıca oturmuĢ
olmasına dikkat ediniz.
Açma kapama düğmesine basarak emmeyi baĢlatınız ve plastik hortumu steril
eldivenli elinizle kapatarak monometreyi kontrol ediniz.
Toplama kavanozunun dik konumda olduğundan emin olunuz.
Sinyal lambasının yanıp yanmadığını kontrol ediniz.
Her emme iĢleminden sonra tüpteki oksijenin tasarrufu için kapatma düğmesine
basarak aspiratörü kapatınız.
Kontamine olan aspirasyon sondası kirli kutusuna atılmalıdır. Kullanım sonrası
bağlantı hortumlarının uçları çevreye temas etmeyecek Ģekilde toplanmalıdır.

1.1.6. Toplama Kavanozunun Dezenfeksiyonu
Dezenfeksiyon, hastadan çalıĢana ve ortamdan hastaya enfeksiyonun geçiĢini engeller.
Aspiratörün kullanımı sonrası aspiratör hortumları dikkatli bir Ģekilde toplanmalı ve toplama
kavanozu çıkarılarak içinde biriken materyal uygun Ģekilde boĢaltılmalıdır. Kavanoz daha
sonra dezenfekte edilmelidir.

Resim 1.9: Aspirasyon cihazının toplanması

9

Toplama kavanozunun dezenfeksiyonu yapılırken sırasıyla aĢağıdaki iĢlemler
gerçekleĢtirilir:









Kullanım sonrası aspiratör kavanozunu su ile çalkalayınız.
Hortum bağlantısını ve contayı çıkararak kavanozu sabunlu suya batırınız.
Soğuk sterilizasyon yapınız.
Kapak ve kavanozu suyla durulayınız.
Kavanozun zarar görüp görmediğini kontrol ediniz ve gerekirse değiĢtiriniz.
Yeni bir conta kullanarak kurumuĢ parçaları yerlerine takınız.
Cihazın çalıĢmasını test ediniz. Emme, yeĢil düğmeye basıldığında hortumun
ucunda hissedilmelidir. Hissedilmezse gazın açık olup olmadığına bakınız.
Kavanozun kapağını kontrol ediniz, kapak veya conta bozulmuĢ olabilir.
Aspirasyon sondası tek kullanımlık değil ise sudan geçirdikten sonra antiseptik
suda 20–30 dakika bekletiniz.

Resim 1.10: Tekrar kullanılacak sondaların antiseptik suda yıkanması ve dezenfeksiyonu

1.2. Aspirasyon Sondaları
Aspirasyon sondası, aspiratör hortumu ile hasta arasında bağlantı sağlayan steril
Ģartlarda kullanılan aspiratör bileĢenidir. ÇeĢitli tipleri mevcutsa da aralarındaki temel fark
dizaynları ve yapımında kullanılan materyalden kaynaklanmaktadır. Kullanılan bazı
aspirasyon kateterleri:






Standart üretral kauçuk kateterler
Whistle tip kateterler
Ġpek örgülü kateterler
Plastik kateterler
Yankauer-tip kataterler

Aspirasyon iĢleminde tercih edilen disposable aspirasyon sondaları eriĢkinlerde 10-16
F ve uzunluğu en az 55-60 cm olmalıdır.

1.2.1. Sondaların Kullanıldığı Durumlar
Aspirasyon sondaları aspirasyon iĢleminin gerekli olduğu tüm durumlarda
kullanılmakla birlikte spesifik olarak aĢağıda verilen iĢlemlerde kullanılmaktadır.
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Bilinci kapalı ya da açık hastanın ağız boĢluğunda biriken sekresyonun
temizliğinde,
Entübasyon uygulanan hastalarda ağız ve tüp içinde biriken sekresyonların
temizliğinde,
Cerrahi sahada mevcut olan kan ve diğer sıvıların sahadan uzaklaĢtırılmasında,
Trakeostomize hastalarda trakeal kanülden biriken sekresyonların aspirasyon
iĢlemlerinde kullanılmaktadır.

1.2.2. Aspirasyon Sondalarında Olması Gereken Özellikler



Bir aspirasyon sondası seçilirken kateterin yumuĢak ve kolaylıkla eğilip
bükülebilen bir tipte olmasına ancak negatif basınç altında kollabe olarak
duvarlarının birbirine yapıĢmamasına dikkat edilmelidir.
Aspirasyon sondası doku travmasının azaltılması için fleksibl olmalı, distal
ucunda en az iki delik bulunmalı, bu deliklerden bir tanesi yan duvarında
olmalıdır.

Resim 1.11: Sonda uç delikleri





Aspirasyon sondası kateter medikal dereceli PVC mamul olmalıdır.
Aspirasyon sondası kateter efektif uzunluğu 50 mm üzerinde olmalıdır.
Aspirasyon sondasının aspiratöre bağlanan ucu farklı renklerden oluĢmalı, bu
renkler dünya standartlarına renk kodu sistemine uymalıdır.



Resim 1.12: Avrupa standartlarında boyut ve renklerine göre sondalar
06.08.2008
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Aspirasyon tüpünün internal çapı 6-8 mm, uzunluğu ise en fazla 45cm
olmalıdır.
Aspirasyon sondası, giriĢ kolaylığı sağlaması amacıyla buzlandırılmıĢ bir
yüzeye sahip olmalıdır.
Aspirasyon sondasının distal ucu mutlaka açık olmalı, doku travması
oluĢturmayacak Ģekilde yuvarlak bir yapıda olmalıdır.
Genel bir kural olarak seçilen aspirasyon sondası, endotrakeal tüpün iç çapının
yarısı kadar olmalıdır. Tüpün iç çapının 2/3’ünden daha kalın çaplı kateterler
(sonda) kullanılmamalıdır.
Sondalar tek tek paketlenmiĢ ethylene oksit ile steril edilmiĢ olmalıdır.

Resim 1.13: Steril ve tek kullanımlık kateterler




EriĢkinlerin büyük bir kısmında 14 French büyüklüğündeki bir aspirasyon
sondası yeterli olur.
Ġdeal olan tüm aspirasyon sondalarının bir baĢparmakla kontrol edilebilen bir
kontrol valfinin olmasıdır.

Aspirasyonun aralıklarla yapılmasının istendiği durumlarda, aspiratör ucuna bağlanan
kateter aspiratör hortumuna bir Y tüpü ile birleĢtirilir. Böylece aspirasyon esnasında
aspiratörün açma kapama düğmesi kullanılmadan Y tüpünün açık kalan ucuna parmağımızı
koyarak aspirasyon iĢlemini gerçekleĢtirebiliriz. Aspiratörün çalıĢması isteniyorsa Y tüpünün
üstündeki parmağın kaldırılması yeterlidir.

ġekil 1.1: Y Tüpünün iĢleyiĢi

1.3. Konnektörler
Aspirasyon sondası ile aspirasyon cihazı arasındaki bağlantı sağlayan naylon veya
polipropilen olarak üretilen giderek incelen özellikte veya düz konektörlerle sağlanır. Corney
aspirasyon konektörü ise metalden yapılmıĢ bir konektördür. Düz kısmındaki cam parça,
görsel kontrol olanağı sağlamaktadır.

12

Resim 1.14: Metal konnektörler
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda en kısa sürede ve dikkatli bir Ģekilde aspiratörü
hazırlayarak hastaya uygun sondayı seçebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Anestezi cihazı üzerinde monte edilmiĢ
 Dikkatli olunuz.
aspiratörün merkezi bağlantısını yapınız.

 Vakumu kontrol ediniz.

 Bir bardak
edebilirsiniz.

steril

su

ile

kontrol

 Düğmesini açık konuma getiriniz.

 Hastanın yaĢına ve cinsiyetine uygun  Seçtiğiniz sondanın numarasını mutlaka
sonda seçiniz.
kontrol ediniz.
 Sondanın
açınız.

steril

ambalajının

ağzını  Kullanım anına kadar ambalajından
çıkarmayınız.

 Steriliteyi bozmadan sondayı aspiratör
 Kolay ulaĢabileceğiniz bir yere koyunuz.
hortumuna takınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi aspiratörü hazırlarken yapılması gerekenlerden değildir?
A) Cihazın kullanım öncesi elektrik bağlantısı yapılmalıdır.
B) Cihaz kavanozunun temiz olup olmadığını kontrol edilmelidir.
C) Cihazın açma-kapama düğmesinin çalıĢıp çalıĢmadığından, sinyal lambasının yanıp
yanmadığından emin olunmalıdır.
D) Cihazın elektrik bağlantısı hiçbir Ģekilde çıkarılmamalıdır.
E) Yüksek basınç hortumunun bir ucu DlSS çıkıĢa bağlanmalı, diğer ucuna 50 psi’lik
oksijen desteğine takılmalıdır.

2.

AĢağıdakilerden hangisi aspirasyon sondalarında bulunması gereken özelliklerden
değildir?
A) Kateterin ağız kısmında en az dört delik olmalıdır.
B) Kateter medikal dereceli PVC mamul olmalıdır.
C) Kateter efektif uzunluğu 50 mm üzerinde olmalıdır.
D) Distal uçta en az iki delik olmalıdır.
E) Sondalar tek tek paketlenmiĢ, ethylene oksit ile steril edilmiĢ olmalıdır.

3.

AĢağıdakilerden hangisi aspiratörü hazırlarken dikkat edilmesi gereken özelliklerden
değildir?
A) Aspiratörün elektrik bağlantısının yapıldığından emin olunmalıdır.
B) Yüksek basınç hortumunun bir ucunun DlSS çıkıĢa ve diğer ucunun 50 psi’lik
oksijen desteğine takılı olduğundan emin olunmalıdır.
C) Oksijenin açıldığından emin olunmalıdır.
D) Sondanın tek kullanımlık olduğuna dikkat edilmelidir.
E) Emme hortumunun cihaza takılı olmasına ve kapağın kavanoza sıkıca oturmasına
dikkat edilmelidir.

4.

AĢağıdakilerden hangisi aspiratörün dezenfeksiyonunda dikkat edilmesi gereken
özelliklerden değildir?
A) Kullanımdan sonra aspiratör kavanozunu su ile çalkalayınız.
B) Hortum bağlantısını çıkarınız, contayı çıkarınız ve kavanozu sabunlu suya
batırınız.
C) Soğuk sterilizasyon yapınız.
D) Kapak ve kavanozu suyla durulayınız.
E) Yıkama iĢlemini haftada bir yapınız.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
En kısa sürede, tekniğine uygun, hastayı travmatize etmeden oral yoldan aspire
edebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Oral aspirasyonun diğer aspirasyon teknikleriyle benzer olan özelliklerini
araĢtırınız.
Oral aspirasyon esnasında baĢı hafif ekstansiyona getirmenin nedenini
araĢtırınız.

2. ORAL (AĞIZ ĠÇĠ) ASPĠRASYON
Hastalarda sekresyonların ağız yolundan aspirasyon sondası yardımı ile temizlenmesi
iĢlemine oral aspirasyon denir.

2.1. Aspirasyon ĠĢleminde Kullanılan Malzemeler
Kan, mukus, orofarengeal veya gastrik içeriğin larenks ve alt solunum yollarına
geçiĢine aspirasyon, bu sekresyonların aspiratör yardımı ile temizlenmesi iĢlemine de
aspirasyon denir.
Aspirasyonun amacı, ağız içi sekresyonlar ile kusmuk gibi yabancı materyallerden
hastanın hava yollarını temizlemektir. Kusmuk, besin parçacıklarından, protein çözücü
enzimlerden ve hidroklorik asitten oluĢmaktadır. Mide içeriğinin, mideden orofarenkse geri
gelmesi (regürjitasyon sonucu) tıkanmaya neden olabilir. Bu karıĢımdan oluĢan kusmuk eğer
akciğerlere geçerse, dokular arası sıvı birikimine, pulmoner ödeme ve aynı zamanda
alveollerde Ģiddetli hasara neden olabilir. Bunun sonucunda alveol/ kapiller seviyesinde gaz
değiĢimi bozulur, hipoksemi ve hiperkapni ortaya çıkar. Kusmukla aspire olan hastaların
%60-80’inde bu komplikasyonlar görülmektedir. Ancak uygun acil müdahale ve aspiratörle
erken dönemde aspire edilerek bu komplikasyonlar önlenebilir.
Ameliyathanelerde acil aspirasyon iĢleminin gerekli olacağı düĢünülerek aspiratör
cihazı her zaman hazır bulundurulmalıdır.
Acil durumlarda aspirasyon ekipmanları:





ÇeĢitli kalınlıkta sondalar (kateterler),
Aspirasyon cihazı veya bir vakum pompası,
Aspirasyon cihazını katetere konnekte etmek için bir konnektör,
Steril eldivenler.
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2.2. Aspirasyon Yöntemleri
Günümüzde aspirasyon;



Kapalı sistem aspirasyon yöntemi,
Açık sistem aspirasyon yöntemi, olmak üzere iki Ģekilde gerçekleĢmektedir.

Literatürde geleneksel yöntem diye adlandırılan açık sistem aspirasyon yöntemi,
trakeostomi ya da endotrakeal tüp takılı olan hastalarda kullanılır. Açık sistem aspirasyon
yönteminde aspirasyon iĢlemi sırasında hasta ventilatörden ayrılır. Vakum sisteminin ucuna
yerleĢtirilen tek kullanımlık steril kateter ile aspirasyon gerçekleĢtirilir. Aspirasyon
sonrasında hasta tekrar ventilatöre bağlanır.

Resim 2.1: Açık sistem aspirasyon yöntemi

Kapalı yöntem aspirasyon, 24 (yirmi dört) saat süreyle kullanılabilen plastik kılıfla
kaplı aspirasyon kateterinin kullanıldığı yöntemdir. Kapalı yöntem aspirasyon çoğunlukla
yoğun bakımlarda ve ameliyathanelerde kullanılmaktadır.
Negatif basınç kullanılarak kateter aracılığı ile (endotrakeal tüpün iç çapının yarısı
kadar olan kateterler) ağız ve burundan, üst solunum yoluna girilerek solunumu engelleyen
hava yolu sekresyonlarının çıkarılması ve temizlenmesi iĢlemini içeren aspirasyon, klinik
alanda orofarengeal-nazofarengeal, orotrakeal-nazotrakeal ve hastada hava yolu aspirasyonu
olmak üzere üç Ģekilde yapılmaktadır.

Çizim 2.1: Kapalı sistem aspirasyon yöntemi
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2.3. Oral Aspirasyon Uygulanması Gereken Durumlar
Oral aspirasyon aĢağıdaki durumlarda yapılır:






Sekresyonların, mukusun, tıkaç, kan ve pıhtının temizlenmesi gerektiğinde
Ventilasyonun düzeltilmesi,
Ronkuslar ve efektif olmayan öksürük,
Oksijenasyonun düzeltilmesi,
Atalektazilerin önlenmesini gerektiren durumlar.

Ġnspire edilen havayla yabancı materyalin hava yollarına kaçmasına pulmoner
aspirasyon denir. Yabancı cisim aspirasyonlarını 6 (altı) ana baĢlık altında sıralayabiliriz:







Mendelson sendromu,
Yabancı cisim aspirasyonu,
Bakteriyel pnömoni ve akciğer absesi,
Lipid pnömonisi,
TrakeobronĢit,
Suda boğulmalar.

Anestezi uygulamasının indüksiyon döneminde ortaya çıkan iki aspirasyon
komplikasyonu vardır. Bu komplikasyonlar aspirasyon pnömonisi ve Mendelson
sendromudur.
Mendelson sendromu: Midedeki asit özelliğindeki sıvıların, soluk borularına ve
akciğerlere girmesi sonucu meydana gelen akut solunum yetmezliği tablosudur. Nörolojik
hastalıklar, genel anestezi, üst abdomen cerrahisi, gastrik retansiyon ve nazogastrik tüp
uygulamasına bağlı olarak geliĢir. Klinik tablo aspire edilen materyalin pH’sı ve miktarı ile
doğru orantılı olarak havayolları iritasyonu, interstisyel ödem ve eriĢkinin sıkıntılı sendromu
Ģeklinde geliĢir. Akciğer dokusunun ileri derecede tahribine yol açar.
Aspirasyon pnömonisi; Ventilatör iliĢkili pnömoni yoğun bakım ünitelerinde
mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda geliĢebilecek en ciddi komplikasyondur. UzamıĢ
mekanik ventilasyon, reentübasyon ve hastanın önceden antibiyotik kullanması en önemli
risk faktörlerini oluĢturmaktadır. Enfekte hastalar imkânlar doğrultusunda izole edilmelidir.
Aspirasyon pnömonisi durumunda aseptik aspirasyon tekniği uygulanmalıdır.

2.4. Aspirasyon Uygulama Tekniği



Öncelikle aspirasyonun gerekli olup olmadığı değerlendirilmelidir. Ronkuslar
ve efektif olmayan öksürük aspirasyon için endikasyondur.
Bilinçsiz hastalarda iĢlem öncesi (en az 30 saniye) ve iĢlem sırasında %100
oksijen verilir.
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Resim 2.2: ĠĢlem öncesi oksijen uygulanması





Hastanın bilinci açıksa iĢlem açıklanır.
BaĢ hafif ekstansiyona getirilir.
Ucu çok delikli ve künt uçlu aspirasyon kateteri vakum kapalı iken ucu
dayanıncaya kadar ağız içine itilir.

Resim 2.3: Oral aspirasyon uygulaması








Vakum açılır kateter parmaklar arasında hafif çevrilerek aspirasyon
gerçekleĢtirilir.
Mümkünse iĢlem 15 saniyeden fazla sürmemelidir.
Kardiyak aritminin gözlenmesi durumunda iĢlem sonlandırılmalı ve hastaya O2
verilmelidir.
Aspirasyon sonrası oksijen verilerek akciğerler ĢiĢirilmelidir.
Solunum sesleri saf ve temiz olarak alınana kadar giriĢimler tekrarlanır.
ĠĢlem sonrası kullanılan kateter tekniğine uygun bir Ģekilde atık kutusunda
atılmalıdır.

Resim 2.4: Aspirasyon sonrası oksijen uygulanması
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2.5. Aspirasyon Uygulanmasında Dikkat Edilecek Noktalar
























Her iĢlemden önce eller mutlaka yıkanmalıdır.
ĠĢlem öncesi eldiven giyilmelidir.
ĠĢlen esnasında aktif olarak kullanılacak ele steril eldiven giyilmeli, maske ve
gözlük takılmalıdır.
Daha önce aspirasyon yapılmıĢ kateterler asla kullanılmamalıdır.
Kateterler (aspirasyon sondası ) tek kullanımlık olmalıdır.
Aspirasyon sondası rahat ilerlemiyorsa tıkaç (solunum yolunu kapatan
sekresyon) varlığından Ģüphelenilmelidir.
ETT (Endotrakeal tüp) değiĢimi var ise FOB (Fiber optik Bronkoskop) ile
değerlendirme yapılmalıdır.
Öncelikle hastanın aspirasyon gereksinimi olup olmadığına karar verilmelidir,
ĠĢlem steril tekniğe uygun olarak yapılmalıdır.
15-30 saniye sürekli aspirasyondan kaçınılmalıdır.
Hava yolunu daraltıp hastadan daha fazla miktarda oksijenli hava çektiği ve
hipoksemi, hipoksi gibi komplikasyonların ortaya çıkıĢını engellemek için kalın
aspirasyon kateteri kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Aspirasyonun aseptik teknikler kullanılarak yapılması gereklidir. Kontamine
olmuĢ malzemelerle yapılan aspirasyonlar enfeksiyona neden olacak,
dolayısıyla hastaların hastanede kalıĢ süresini uzatacak ve maliyet artacaktır.
Ambu kullanmak yerine, hastayı ventilatöre bağlamak tercih ediliyorsa
aspirasyon öncesi ve sonrası ventilatördeki oksijen yüzdesinin %100’e
çıkarılması gerektiği, tidal volümün de 1-1,5 kat artırılarak hastanın beĢ dakika
bu Ģekilde solutulması gerektiği unutulmamalıdır.
Aspirasyon kateterlerinin, solunum yolunda her bir uygulanmasından önce ve
sonra, nabız oksimetre sonuçları normal değere ulaĢıncaya kadar hasta ventile
edilmelidir.
Aspirasyon sırasında EKG ritmi ve saturasyon gözlenmelidir.
Aspirasyondan önce hastanın baĢı sağa veya sola çevrilerek aspirasyon
yapılmalıdır.
Aspirasyon sırasında akciğerlerden aspire edilen havanın aĢırıya kaçması
durumunda hipoksi, havayolu kollapsı ve sonuçta atelektazi oluĢabileceği
unutulmamalıdır.
Bir aspirasyon kateteri, kateterin ucundaki basıncın atmosfer basıncının altına
düĢürülmesi ile aspirasyon iĢini gerçekleĢtirir. Bu sırada akciğerlerdeki basıncın
kateterin ucundaki basınç ile eĢitleneceğinin bilinmesi unutulmamalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda en kısa sürede, tekniğine uygun olarak hastayı
travmatize etmeden aspire edebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hastanın baĢına uygun pozisyon veriniz.

 Hava yolu açıklığının sağlanmasında
etkili olduğunu hatırlayınız.

 Steril eldiven giyiniz.

 Eldivenli elle tutarak sondayı makineye
 Steriliteyi bozmayınız.
bağlayınız.
 Eldivenli elin baĢ ve iĢaret parmağı
arasında sondayı tuttunuz.

 Dikkatli olunuz.

 Vakumu kapatınız.

 Dikkatli olunuz.

 Sondanın 3-5 cm’lik ucunu hastanın ağız
 Dikkatli olunuz.
içine sokunuz.
 Ağız boĢluğundaki ve dilaltındaki
 Hızlı hareket ediniz. Fakat iĢlemi
salgıları 10–15 saniye süre ile hafif
dokuda travmaya neden olmayacak
hareketlerle döndürerek geri doğru
Ģekilde gerçekleĢtiriniz.
çekiniz.
 Ağız içinde airway varsa onun içindeki
salgıları hafif hafif çevirerek geri  Airway’i çıkarmamaya dikkat ediniz.
hareketlerle çekiniz.
 Gerektiğinde bu iĢlemi bir iki kez
 Gereksiz tekrarlardan kaçınınız.
tekrarlayınız.
 Ağız içinde salgı
gözlemleyiniz.

olup olmadığını

 Dikkatli olunuz.

 ĠĢlemin yeterli olduğuna karar veriniz.

 Aspirasyon
kavanozunda
yabancı
materyal olup olmadığına bakınız.

 Eller eldivenli iken sondayı çıkarınız.

 Kendinizi enfeksiyondan koruyunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi aspirasyon gerektiren durumlardan değildir?
A) Sekrasyonların, mukusun, tıkaç, kan ve pıhtının temizlenmesi
B) Ventilasyonu düzeltilmesi
C) Oksijenasyonun düzeltilmesi
D) Atalektazilerin önlenmesi
E) Kalp krizi durumunun önlenmesi

2.

AĢağıdakilerden hangisi ağız içi aspirasyonda dikkat edilecek noktalardan değildir?
A) Eller yıkanmalı, en azından dominant ele steril eldiven giyilmeli, maske, gözlük
takılmalıdır.
B) Hastanın kılık kıyafetine özen gösterilmelidir.
C) Öncesinde nazal veya oral aspirasyon yapılmıĢ kateterler asla kullanılmamalıdır.
D) Kateterler tek kullanımlık olmalıdır.
E) Aspirasyon sondası rahat ilerlemiyorsa tıkaçtan Ģüphelenmelidir.

3.

AĢağıdakilerden hangisi aspirasyon iĢlemi için doğrudur?
A) Hastanın baĢı sağa veya sola çevrilmemelidir.
B) Aspirasyon iĢlemi yavaĢ yapılmalıdır.
C) Mümkünse iĢlem 15 saniyeden fazla sürmemelidir.
D) Aspirasyon ameliyat sonrası yapılmalıdır.
E) Aspirasyonda her türlü sonda kullanılır.

4.

AĢağıdakilerden hangisi acil durumlarda bulundurulması gereken aspirasyon
ekipmanlarından değildir?
A) ÇeĢitli kalınlıkta kateterler,
B) Aspirasyon için gazlı bez
C) Aspirasyon cihazı veya bir vakum pompası,
D) Aspirasyon cihazını katetere konnekte etmek için bir konnektör,
E) Steril eldivenler

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–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
En kısa sürede, tekniğine uygun olarak hastayı travmatize etmeden nazal yoldan
(burun içini) aspire edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Nazal aspirasyonun komplikasyonlarını araĢtırınız.

3. NAZAL ASPĠRASYON UYGULAMA
Burun boĢluğuna girilerek solunum yollarındaki her türlü yabancı cisim ve
sekresyonların temizlenmesi amacıyla kullanılan aspirasyon yöntemlerinden biridir.

3.1. Burun BoĢluğuna Aspirasyon Uygulanması Gereken Durumlar
Nazal aspirasyon uygulanması gereken durumlar aĢağıda sıralanmıĢtır:





Ağızdan aspirasyonun yapılamadığı durumlar
Burun içinde aĢırı sekresyon varlığında
Ağzın açılamadığı durumlarda
Ağız içi operasyonlarda

3.2. Burun BoĢluğuna Aspirasyon Uygulama Tekniği


Uygun çaplı steril-disposable aspirasyon sondası seçilir.

Resim 3.1: Aspirasyon sondasının aspiratöre takılması





ĠĢlem öncesi (en az 30 saniye) ve iĢlem sırasında % 100 oksijen verilir.
Hastanın bilinci açıksa iĢlem açıklanır.
BaĢ hafif ekstansiyona getirilir.
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Kateter, burun deliğinden zorlamadan ilerletilir.

Resim 3.2: Nazal aspirasyon uygulanması










Eğer bir dirençle karĢılaĢılırsa sonda geri çekilerek diğer burun deliğinden
yeniden itilmeye çalıĢılır. Farinksin alt seviyesine ulaĢtığında boyun fleksiyona
getirilirken atlanto-oksipital eklem ekstansiyona getirilir. Bu pozisyon koklama
(sniffing) pozisyonu olarak tanımlanır. Larinksle birlikte farinksin aĢağı
kısmının da açılmasına yardım eder. Böylece kateter larinksten geçer.
Ucu çok delikli ve künt uçlu aspirasyon katateri vakum kapalı iken öksürük
veya bir dirençle karĢılaĢılana kadar alt solunum yolunda ilerletilir.
Vakum açılır.
Kateter parmaklar arasında hafif çevrilerek aspirasyon gerçekleĢtirilir.
Mümkünse iĢlem 15 saniyeden fazla sürdürülmemelidir.
ĠĢlem sonrası kullanılan kateter tekniğine uygun bir Ģekilde atık kutusuna
atılmalıdır.
Kardiyak aritminin gözlenmesi durumunda iĢlem sonlandırılmalı ve hastaya O2
verilmelidir.

3.3. Nazal Aspirasyon Uygulamasında Dikkat Edilecek Noktalar






ĠĢlem öncesi steril eldiven giyilmelidir.
Aspirasyon öncesi ventilatör alarmları kapatılmalıdır.
Kateter karinaya yaklaĢtığında ilerletilmemeli ve 1cm geri çekilmelidir.
ĠĢlem sırasında trakeal lavajdan kaçınılmalıdır.
ĠĢlem sırasında kardiyak aritmi gözlenmesi durumunda iĢleme son verilip
oksijen verilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda en kısa sürede, tekniğine uygun, hastayı
travmatize etmeden nazal yoldan (burun içini) aspire edebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hastanın baĢına uygun pozisyon veriniz.

 Ani ve sert hareketlerden kaçınınız.

 Steril küvet içine steril su veya serum  Steril suyu çektirerek sondayı kontrol
fizyolojik boĢaltınız.
ediniz.
 Steril eldiven giyiniz.
 Dikkatli olunuz.
 Eldivenli elle tutarak sondayı aspiratöre
takınız.
 Hastanın burun ucu ile kulak memesi
 Mesafeye dikkat ediniz.
arasındaki mesafeyi ölçünüz.
 Gözle iĢaretlenen yerden eldivenli elin
baĢ ve iĢaret parmağı arasında sondayı  Sondayı tutuĢ tekniğine uyunuz.
tutunuz.
 Sondanın ucunu 6-8cm’lik kısmını steril
 Islatılacak mesafeyi iyi ayarlayınız.
su ile ıslatınız.
 Burun deliğinin içine yavaĢça ilerletiniz.

 Burun mukozasını tahriĢten kaçınınız.

 Delik kapalıysa diğerini deneyiniz.

 Delik kontrollerini daha önce yapınız.

 Burun boĢluğundaki salgıları 10–15
saniye süre ile hafif ileri geri
hareketlerle çekiniz.
 Aynı iĢlemi diğer burun deliğine de
uygulayınız.
 Gerekli olduğunda bu iĢlemi bir iki kez
tekrarlayınız.
 Burun boĢluğunda salgı olup olmadığını
gözlemleyiniz.
 Elleriniz
eldivenli
iken
sondayı
çıkarınız.
 Sondayı uygun atık kutusuna atınız.

 Zamana dikkat edin
 Dikkatli olunuz.
 Gereksiz iĢlemlerden kaçınınız.
 Aspiratör kavanozunu salgı yönünden
kontrol ediniz.
 Kendi güvenliğinize dikkat ediniz.
 Çevre güvenliğine dikkat ediniz.

 Eldivenleri çıkarıp uygun atık kutusuna  Çevre ve kendi güvenliğinize dikkat
atınız.
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi burun boĢluğuna aspirasyon
durumlardan değildir?
A) Ağızdan aspirasyonun yapılamadığı durumlarda,
B) Burun içinde aĢırı sekresyon varlığında,
C) Akciğer ameliyatlarında,
D) Ağzın açılamadığı durumlarda,
E) Ağız içi operasyonlarda,

uygulanması

gereken

2.

AĢağıdakilerden hangisi oral aspirasyon uygulama tekniği basamaklarından değildir?
A) Uygun çaplı steril-disposable aspirasyon sondası seçilir.
B) ĠĢlem öncesi (en az 30 saniye) ve iĢlem sırasında % 100 oksijen verilir.
C) ĠĢlemi bitirmek için acele edilmemelidir.
D) Hastanın bilinci açıksa iĢlem açıklanır.
E) BaĢ hafif ekstansiyona getirilir.

3.

AĢağıdakilerden hangisi nazal aspirasyon uygularken dikkat edilecek noktalardan
değildir?
A) ĠĢlem öncesi steril eldiven giyilmelidir.
B) Aspirasyon öncesi ventilatör alarmları kapatılmalıdır.
C) Kateter karinaya yaklaĢtığında ilerletilmemeli ve 1cm geri çekilmelidir.
D) ĠĢlem sırasında trakeal lavaj yapılmalıdır.
E) ĠĢlem sırasında trakeal lavajdan kaçınılmalıdır.

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–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
En kısa sürede, tekniğine uygun olarak tüp içi aspirasyonu yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Endotrakeal tüp içi aspirasyonun komplikasyonlarını araĢtırınız.

Aspirasyonun yan etkileri

4. ENDOTREKEAL TÜP ĠÇĠ ASPĠRASYON

Endotrakeal entübasyon uygulanan hastalarda hava yolu açıklığının sürdürülmesi,
mekanik
ventilasyonun etkili bir Ģekilde devamı için oral ve nazal tüp içine aspirasyon
 Hastanın yanlışlıkla ekstübasyonu
uygulanması önemli bir iĢlemdir. Özellikle uzun süre entübeli kalan yoğun bakım
hastalarındahipotansiyon
sekresyonların çıkartılmasında uygulanmaktadır.
 Apne, aritmi,





Kardiak arrest
Katatere bağlı bronkospazm
Mukozalarda zedelenme
Pnömoni, atelektazi

ET tüp

ġekil 4.1: Endotrakeal aspirasyon

Cerrahi giriĢim açısından bir aykırılık oluĢturmadıkça oral yoldan aspirasyon, nazal
yola her zaman tercih edilmelidir. Çünkü bu yolla her zaman daha kolay aspirasyon
yapılmaktadır.

4.1. Tüp Ġçi Aspirasyonun Gerekli Olduğu Durumlar
Endotrakeal entübasyon yapılmıĢ hastalarda endotrakeal tüpün trakeayı irrite etmesi
nedeniyle ve hastadan kaynaklanan bilinen ve bilinmeyen çeĢitli patolojik durumlara bağlı
olarak mukus üretimi artmaktadır. BirikmiĢ olan pulmoner sekresyonun atılımını ve hava
yolu açıklığının sürdürülmesini sağlamak amacıyla aspirasyon iĢlemi uygulanır.
Trakeal aspirasyon, oluĢabilecek ciddi komplikasyonlar bilinerek bu alanda yetiĢmiĢ
kiĢilerce steril tekniğe uygun olarak yapılmalıdır.
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Aspirasyon iĢlemi,


Gözlem ve akciğerlerin oskültasyonu (steteskop ile dinlenmesi) sırasında
sekresyon varlığı saptandığında,



Solunum hızının artması, hırıltılı/gürültülü solunum, huzursuzluk, yapay
havayolu içinde gözle görülebilir mukus birikintileri olduğunda,



Ventilatörde yüksek basınç alarmı görüldüğünde,



Akciğer oskültasyonunda ronkus duyulduğunda tüp içi aspirasyon
yapılmaktadır. Bu bulgulardan bir ya da birkaçının varlığı aspirasyon
endikasyonudur.

4.2. Aspirasyon Uygulama Tekniği
Endotrakeal aspirasyon aĢağıdaki basamakları içerir;


Aspirasyon sırasında steril teknik kullanılmalıdır.



Ventilatördeki O2 oran (FiO2) 1.0 olacak Ģekilde hastaya 1-2 dk %100 O2
verilmeli ya da ambu ile 4-5 kez solutulmalıdır.



Aspirasyon öncesi ventilatör alarmları kapatılmalıdır.



Kateter trakeal tüpün içinden yavaĢça ilerletilmeli, bu sırada aspirasyon
uygulanmamalı, kateter karinaya yaklaĢtığında ilerletilmemeli ve 1 cm kadar
geri çekilmeli, daha sonra kateter döndürülerek çıkartılırken aspire edilmelidir.



ĠĢlem sırasında serum fizyolojik ile trakea bronĢial lavajdan kaçınılmalıdır.



Her aspirasyon iĢlemi 10-15 sn.den fazla olmamalı, aspirasyon periyotları
arasında hastanın 20-30 sn. dinlenmesine izin verilmelidir.



Aspirasyon sırasında kalp atım hızının 20 atım/dk azalması ya da 40 atım/dk
artması, kardiyak aritminin gözlenmesi durumunda iĢlem sonlandırılmalı ve
hastaya O2 verilmelidir.



ĠĢlem sonrası hiperventilasyon ve hiperoksijenasyon (1-2 dk %100 O2)
sağlanmalıdır.



Ventilatör alarmları aktive duruma getirilmelidir.



Aspirasyon sonrası oksijen verilerek akciğerler ĢiĢirilmelidir.



Solunum sesleri saf ve temiz olarak alınana kadar giriĢim tekrarlanmalıdır.



ĠĢlem sonrası eller yıkanmalıdır.
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Resim 4.1: Oratrakeal tüp içi aspirasyonu iĢlem basamakları

4.3. Endotrekeal Tüp UygulanmıĢ Hastalarda Aspirasyon
Uygulamasında Dikkat Edilecek Noktalar








Oksijen satürasyonunda düĢme olursa iĢleme ara verilmeli, Hasta oksijenize
edilmelidir.
Aspirasyon iĢlemi 15 sn.den fazla sürdürülmemelidir.
Kateter (sonda) ile hastanın hava yolları travmatize edilmemelidir.
Gerekirse aspirasyon iĢleminden kaçınılmalıdır.
Endotrekeal tüpün iç çapına uygun aspirasyon sondası seçilmelidir.
Steriliteye dikkat edilmelidir.
ĠĢlem sırasında uygulayıcı eldiven giyerek kendini ve hastayı enfeksiyondan
korumalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlemleri tamamlayarak en kısa sürede, tekniğine uygun olarak tüp içi
aspirasyonu yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları
 Hastanın
veriniz.

boynuna

uygun

Öneriler
pozisyon

 Ani hareketlerden kaçınınız.

 Steril küvet içine steril su veya serum
 Sondayı kontrol ediniz.
fizyolojik boĢaltınız.
 Steril eldiven giyiniz.

 Eldiven giyme tekniğine uyunuz.

 Eldivenli elle tutarak sondayı aspiratöre
 Dikkatli olunuz.
takınız.
 Solunum devresini endotrekeal tüpten  Solunum devresini tüpten ayırdığınızdan
ayırınız.
emin olunuz.
 Eldivenli elin baĢ ve iĢaret parmağı
 Sondayı iyi kavrayarak tutunuz.
arasında sondayı tutunuz.
 Endotrekeal tüp içine yavaĢça ilerletiniz.

 Tüp içinde olduğunuzdan emin olunuz.

 Salgıları 5-10 saniye süre ile hafif ileri
 Süreye dikkat ediniz.
geri hareketlerle çekiniz.
 Gerekirse bu
tekrarlayınız.

iĢlem

bir

iki

kez

 ĠĢlemin yeterli olduğuna karar veriniz.

 Gereksiz tekrarlardan kaçınınız.
 Kavanozdaki materyali kontrol ediniz.

 Gerektiğinde
yeniden
solunum
 O2 bağlantısını unutmayınız.
devresinin bağlantısını yapınız.
 Eller eldivenli iken sondayı çıkarınız.

 Kendi güvenliğinize dikkat ediniz.

 Sondayı uygun atık kutusuna atınız.

 Çevre güvenliğine dikkat ediniz.

 Hasta baĢından küveti kaldırınız.

 Eldivenleriniz elinizde iken kaldırınız.

 Eldivenleri çıkarıp uygun atık kutusuna  Çevre ve kendi güvenliğinize dikkat
attınız.
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi tüp içi aspirasyon gereksinimini gösteren baĢlıca bulgulardan
değildir?
A) Gözlem ve akciğerlerin oskültasyonu (steteskop ile dinlenmesi) sırasında sekresyon
varlığı saptandığında
B) Solunum hızının artması, hırıltılı/ gürültülü solunum, huzursuzluk, yapay havayolu
içinde gözle görülebilir mukus birikintileri
C) Hastanın aniden bayılıp kilo kaybetmesi durumunda
D) Ventilatörde yüksek basınç alarmı
E) Akciğer oskültasyonunda ronkus duyulması

2.

AĢağıdakilerden hangisi tüp içi aspirasyon uygulama tekniği aĢamalarından değildir?
A) Aspirasyon sırasında kalp atım hızının 20 atım/dk azalması ya da 40 atım/dk
artması, kardiyak aritminin gözlenmesi durumunda iĢlem sonlandırılmalı ve
hastaya O2 verilmelidir.
B) ĠĢlem sonrası hiperventilasyon ve hiperoksijenasyon (1-2 dk %100 O2)
sağlanmalıdır.
C) Ventilatör alarmları aktive duruma getirilmelidir.
D) ĠĢlem sonrası eller yıkanmalıdır.
E) Disposable sonda baĢka bir iĢlemde kullanılmak üzere saklanmalıdır.

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
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
AMAÇ
En kısa sürede
yapabileceksiniz.

ve

tekniğine

uygun

olarak

trekeastomi

içi

aspirasyonu

ARAġTIRMA
Trekeastomili çocuk hastalarda aspirasyon iĢleminde özen ve dikkat özellikle daha
fazla önem kazanmaktadır, nedenini araĢtırınız.

5. TRAKEOSTOMĠLĠ HASTALARDA
ASPĠRASYON
Hava yolunun bir Ģekilde tıkanması ile hava alınamaması durumunda trakea ön
duvarının boyun ön duvarına açılması veya ağızlaĢtırılması iĢlemine trekeastomi denir.
Böylece hava yolu açıklığı direkt olarak trakea aracılığı ile sağlanır. Hava yolu genellikle
trakea içine yerleĢtirilen bir tüp veya kanül yardımı ile korunur.
Trakeostomi, hastanede steril bir ortamda, çoğunlukla genel anestezi altındaki
hastalara uygulanır; fakat acil koĢullarda uyanık hastalara da lokal anestezi ile yapılabilir.
KiĢinin boğazı tiroid bezinin altından orta hattan dikey olarak kesilerek soluk borusu
(trakea) bulunur. Daha sonra soluk borusunun o bölgesindeki üst ve alt kıkırdaklar çıkarılır.
BoĢluk oluĢturulan yerden özel bir boru (kanül) takılarak dıĢarıdan bu bölgeye dikilir. Bu
geçici bir iĢlemdir. Eğer hasta iyileĢirse bu kanül çıkarılır ya da daha ağır hastalığı mevcutsa
kanül yerine soluk borusu direkt boğaza ağızlaĢtırılır. Bu iĢlemi yapan mutlaka doktor
olmalıdır.
Endotrakeal tüpün kontrendike olduğu travmalı hastalarda ventilasyonun sağlanması
için doktor tarafından trakeostomi açılması gerekebilir.
Trakeal aspirasyon ve solunan havanın nemlendirilmesi trekeastomili hasta bakımında
en önemli iĢlemlerdendir. Özen ve dikkat, özellikle çocuk hastalarda daha fazla önem
kazanmaktadır.

5.1. Trekeastomili Hastalarda Aspirasyon Uygulama Tekniği




Malzemeler sterilizasyon kurallarına uygun hazırlanmalı,
Hastanın yatak baĢı 30-45° kadar kaldırılmalıdır.
Kullanılan sondanın deliği, uç kısmın yan tarafında olmalıdır.
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Kateterler steril bir alet veya steril eldiven aracılığı ile tutularak stomadan veya
tüpten içeriye arka ucu sıkıĢtırılarak sokulmalıdır ( vakum kesilir.).
Aspirasyondan önce % 100 oksijen verilerek akciğerler ĢiĢirilir.
Aspirasyon sondası 10-20 cm itilir.
Girilecek en aĢağı noktaya eriĢildikten sonra sıkıĢtırılma gevĢetilir ve
aspirasyona baĢlanır.
Vakum açılarak kateter sağa sola çevrilerek yavaĢ yavaĢ çekilir.
Her aspirasyon 15 saniyeden daha kısa bir süre içerisinde bitirilmelidir.
Böylece trakeada çevresel olarak bulunan salgılar da aspire edilmiĢ olur.
Bu yöntemle trakea travmatize edilmemiĢ olur.
Genelde aspirasyon kateterinin kalınlığı dıĢ kanül çapının yarısından fazla
olmamalıdır.
Bir engel hissedildiğinde veya öksürük refleksi uyarıldığında aspirasyon
yapılarak kateter geri çekilmelidir.
ĠĢlem ikinci defa tekrarlanırken yeni bir sonda açılır, aseptik koĢullar kesintiye
uğratılmamalıdır.
Aspirasyon sırasında su kullanmaktan kaçınılmalı sekresyonların yumuĢatılması
için gerekli ise steril su kullanılmalıdır.
Aspirasyon iĢleminden sonra yeniden oksijenasyon sağlanmalıdır.
Hastalar arası aspiratör toplama kapları değiĢtirilmemeli, mümkünse aspiratör
hastaya özel olmalıdır.
Aspirasyon iĢlemi sırası ve sonrasında, hastanın siyanoz ihtimaline karĢı
dikkatle gözlenmesi gerekir!

Resim 5.1: Trekeastomili hastalarda aspirasyon uygulama tekniği

5.2. Trekeastomili Hastalarda Aspirasyon Uygulanması Gereken
Durumlar
Trekeastomili hastaya ne zaman aspirasyonun gerektiği aĢağıda sıralanmaktadır:




Gözlem ve akciğerlerin oskültasyonu (steteskop ile dinlenmesi) sırasında
sekresyon varlığının saptanması,
Solunum hızının artması,
Hırıltılı/gürültülü solunum, huzursuzluk,
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Yapay havayolu içinde gözle görülebilir mukus birikintileri,
Ventilatörde yüksek basınç alarmı,
Akciğer oskültasyonunda ronkus duyulması.

Aspirasyon gereksinimini gösteren baĢlıca bulgular bunlardır. Bu bulgulardan bir ya
da bir kaçının varlığı aspirasyon yapılmasını gerektirir.

5.3. Dikkat Edilecek Noktalar
Trekeastomili hastaların aspirasyonunda herhangi bir komplikasyona neden olmadan
kanülün ve biriken sekresyonların temizlenmesinde dikkat edilecek noktalar sıralanmıĢtır:

















Aspirasyon basıncının çok yüksek olmaması gerekir. Aksi takdirde mukozanın
emilerek parçalanması ihtimali vardır.
Negatif basıncın tek bir delikten yapılıp mukozada ülserasyonlara sebep
olabilmesine engel olmak için kateterlerin ufak ve çok delikli olmasına dikkat
edilmelidir.
Yeterli aspirasyon ve aspirasyon sırasında sterilizasyon sağlanmalıdır.
Ventilatör tedavisi uygulanan her hastada tek kullanımlık, steril konnektör, filtre
vb. araç-gereç kullanılmalıdır.
Hastalara temas ettikten sonra eller yıkanmalı veya eldiven kullanılmalıdır.
Bir miktar serum fizyolojik ile yeterli nemlendirme sağlanmalıdır.
Trakeastomi bakımı yapılmalı, iç kanül, rutin olarak değiĢtirilmelidir.
Aspirasyon kateterinin mekanik hareketlerle trakea içerisine itilip çekilmeleri
yanlıĢ bir uygulamadır. Bundan kaçınılması gereklidir (mukoza kanamaları ve
ülserasyonlara sebep olur).
Kateterin yavaĢça itilip daha yavaĢ bir Ģekilde yukarıya doğru çekilmesi gerekir
Konvansiyonel trakeostomide geniĢ çaplı kateter kullanılarak yapılan
aspirasyon, solunum havasının aspirasyonu sonucu, hipoksi riski taĢır. Bu
nedenle aspirasyon hızla ve kısa sürede yapılmalıdır.
Trakeastomili hastada trakeostomi deliğinin ve solunum yollarının enfekte
edilmeden bakımının yapılabilmesi önemlidir. Yalnız hekim ve hastane
personelinin değil, konuĢmak için kendi parmağı ile trakeastomi deliğini
tıkayan hastanın da temiz, uyanık ve bilinçli olması gerekmektedir.
Hastada üst solunum yollarının solunan havayı nemlendirmesi mümkün
olmadığı için solunumu tehlikeli ölçülerde engelleyen krutlar (pıhtılaĢmıĢ kan)
oluĢmaktadır. Bu nedenle solunan havayı etkili nemlendirmek çok önemlidir.
Eğer tüm önlemlere rağmen krut oluĢmuĢsa az miktarda serum fizyolojik ile
ıslatılarak krut yumuĢatılmaya çalıĢılmamalı ve aspire edilmelidir.
Kullanılan nelaton sondanın deliği uç kısmının yan tarafında olmalıdır.
Aspirasyon iĢlemini gerçekleĢtirecek medikal aspirasyon sistemleri, yüksek
volümlü (35 l/dk), yüksek vakumlu (-600 mmHg) sistemlerdir. Duvara ya da
cihaza monte aspirasyon kontrol üniteleri, anestezide en çok kullanılan
modellerdir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda en kısa sürede, tekniğine uygun olarak stoma içi
aspirasyonu yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hastanın
UZUN boynuna
SÜRELİİ uygun
VENTpozisyon
İİLASYON
veriniz.


Nöromüsküler Hastalııklarda
Guillain-Barre, Mya stenia Gra vis, Musküler distrofiler

 Steril küvet içine steril su veya serum  Sondayı mutlaka steril su ile kontrol
 Trakeostomili
hastalarda ediniz.
fizyolojik
boĢaltınız.

Düşşük sedasyon
Steril eldiven giyiniz.

 Bolus dozlar yeterli olabilir




Eldiven giyme tekniğine uyunuz.

 Eldivenli elle tutarak sondayı makineye
 Islak elle makineye dokunmayınız.
bağlayınız.
 Eldivenli elin baĢ ve iĢaret parmağı
arasında sondayı tutunuz.

 Sondayı iyi kavrayarak tutunuz.

 Sondanın ucunu 6-8cm’lik kısmını steril
 Dikkatli ölçünüz.
su ile ıslatınız.
 Trakeastomi deliğinin içine yavaĢça
 Dikkatli olunuz.
sokunuz.
 Sondayı yavaĢça ilerletiniz.

 Süreye dikkat ediniz.

 Salgıları 10–15 saniye süre ile hafif ileri
 Gereksiz hareketlerden kaçınınız.
geri hareketlerle çekiniz.
 Gerektiğinde bu iĢlemi bir iki kez
 Gereksiz tekrarlarda bulunmayınız.
tekrarlayınız.
 Trakeastomi boĢluğunda
olmadığını gözlemleyiniz.

salgı

olup

 Hastanın genel durumuna dikkat ediniz.
 Hastanın solunumsal
dikkat ediniz.
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parametrelerine

 ĠĢlemin yeterli olduğuna karar veriniz.

 Kavanozdaki materyali kontrol ediniz.

 Elleriniz
çıkarınız.

 Kendi güvenliğinize dikkat ediniz.

eldivenli

iken

sondayı

 Sondayı uygun atık kutusuna atınız

 Çevre güvenliğine dikkat ediniz.

 Hasta baĢından küveti kaldırınız.

 Eldivenleriniz elinizde iken kaldırınız.

 Trakeostomi kanülü etrafındaki kirli
 Aseptik tekniğe dikkat ediniz.
spancı yenisi ile değiĢtiriniz.
 Eldivenleri çıkartıp uygun atık kutusuna  Çevre ve kendi güvenliğinize dikkat
atınız.
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi trekeastomili hastanın aspirasyonu için gerekli
malzemelerden değildir?
A) Aspirasyon basıncının çok yüksek olmaması gerekir. Aksi takdirde mukozanın
emilerek parçalanması ihtimali vardır.
B) Negatif basıncın tek bir delikten yapılıp mukozada ülserasyonlara sebep
olabilmesine engel olmak için kateterlerin ufak ve çok delikli olmasına dikkat
edilmelidir.
C) Yeterli aspirasyon ve aspirasyon sırasında sterilizasyon sağlanmalıdır.
D) Ventilatör tedavisi uygulanan her hastada tek kullanımlık, steril konnektör, filtre
vb. araç-gereç kullanılmalıdır.
E) Kateterin yavaĢça itilip daha yavaĢ bir Ģekilde yukarıya doğru çekilmesi gerekir.

2.

AĢağıdakilerden hangisi trakeastomili hastalarda aspirasyon uygulanması gereken
durumlardan değildir?
A) Gözlem ve akciğerlerin oskültasyonu (steteskop ile dinlenmesi) sırasında sekresyon
varlığı saptanması
B) Solunum hızının artması
C) Ventilatörde alçak basınç alarmı
D) Hırıltılı, gürültülü solunum, huzursuzluk
E) Yapay havayolu içinde gözle görülebilir mukus birikintileri

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru modül değerlendirme’ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Modül sonunda kazandığınız yeterliliği aĢağıdaki soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.
1.

Aspirasyon nedir?

2.

Aspiratör nedir?
AĢağıdaki ifadelere doğru ise (D), yanlıĢ ise (Y) harfi yazınız.

3.

(

) Kapalı yöntem aspirasyon çoğunlukla yoğun bakımlarda ve ameliyathanelerde

aynı zamanda evlerde kullanılmaktadır.
4.

(

) Kapalı yöntem aspirasyon 24 saat süreyle kullanıla bilen plastik kılıfla kaplı

aspirasyon kateterinin kullanıldığı yöntemdir.
5.

(

) Aspirasyon esnasında 5-15 saniye içinde maksimum aspirasyon kapasitesine

ulaĢabilmelidir.
AĢağıdaki ifadelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yerleĢtiriniz.
6.

Aspiratör

cihazının

yan

tarafında

mutlaka……………………………talimatı

bulunmalıdır.
7.

Aspirasyon tüpünün internal çapı…………uzunluğu ise……………….olmalıdır.

8.

Günümüzde aspirasyon…………………………Ģekilde gerçekleĢmektedir.

9.

Whistle tip kataterler…………………………….kataterlerdir.

10.

Katater, giriĢ kolaylığı sağlaması amacıyla……………… bir yüzeye sahip olmalıdır.

11.

Ġnspire

edilen

havayla

yabancı

materyalin

hava

yollarına

döneminde

ortaya

kaçmasına………………………. denir.
12.

Aspirasyon sırasında………………………….. gözlenmelidir.

13.

Anestezi

uygulamasının

indüksiyon

çıkan………………………………………….. dur.
14.

Aspirasyon sırasında akciğerlerden aspire edilen havanın aĢırıya kaçması durumunda
hipoksi, havayolu kollapsı ve sonuçta ………………….oluĢabilecektir.

15.

Vakum açılır katater parmaklar arasında ………………….aspirasyon gerçekleĢtirilir.
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AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
16.

AĢağıdakilerden hangisi tüp içi aspirasyon iĢleminin baĢlatılması nedenlerinden
değildir?
A) Gözlem ve akciğerlerin oskültasyonu (steteskop ile dinlenmesi) sırasında sekresyon
varlığı saptandığında,
B) Solunum hızının artması, hırıltılı/gürültülü solunum, huzursuzluk, yapay havayolu
içinde gözle görülebilir mukus birikintileri,
C) Ventilatörde yüksek basınç alarmı,
D) Akciğer oskültasyonunda ronkus duyulması aspirasyon gereksinimini gösteren
baĢlıca bulgulardır.
E) Hastanın Ģiddetli karın ağrısından Ģikâyet etmesi ve mide bulantısını olması

17.

AĢağıdakilerden hangisi endotrekeal tüp uygulanmıĢ hastalarda aspirasyon uygularken
dikkat edilecek noktalardan değildir?
A) Hastanın durumunun stabil olması
B) Aspirasyon gereksinimi olup olmadığı
C) Solunum ve kalp hızında artma,
D) Sesli ve hırıltılı solunum,
E) Rahatsızlık, huzursuzluk,

18.

AĢağıdakilerden hangisi trakeastomili hastalarda aspirasyon uygulama tekniği
basamakları içerisinde yer almaz?
A) Hastanın yatak baĢı 90 derece açıya kadar kaldırılmalıdır.
B) Aspirasyon sondası 10-20 cm itilmelidir.
C) Malzemeler sterilizasyon kurallarına uygun hazırlanmalıdır.
D) Steril su kullanılmalıdır.
E) Hasta siyanoz ihtimaline karĢı dikkatle gözlenmelidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları öğrenme faaliyetlerine geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

D
A
D
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

E
B
C
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

C
C
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2

C
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2

E
C
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kan, mukus, orofarengeal veya gastrik
içeriğin larenks ve alt solunum yollarına
geçiĢine aspirasyon denir.
Vücutta istenmeyen sıvı ve partikülleri bir
toplama kavanozunda toplamak amacıyla,
ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve
klinik alanlarda kullanılmak üzere üretilmiĢ
cihazlardır.
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU
Kullanım kılavuzu
6-8 mm en fazla 45cm
Kapalı ve açık
GeniĢ lümenli
BuzlandırılmıĢ
Pulmoner aspirasyon
EKG ritmi ve saturasyon
Aspirasyon pnömonisi veya Mendelson
sendromu dur.
Atelektazi
Hafif çevrilerek
E
A
A
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ÖNERĠLEN KAYNAKLAR
ÖNERĠLEN KAYNAKLAR
 BAġARAN Mustafa, Davut KARAGÖZ, Asım ECEVĠT, Acil Yardım ve
Kurtarma Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2006.
 HOVARDAOĞLU AyĢen, Leyla ġENOCAK, Meslek Esasları ve Teknikleri
Ders Kitabı, Hatipoğlu Yayınları, Ankara.
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