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AÇIKLAMALAR 
KOD 723H00079 

ALAN  Anestezi ve Reanimasyon 

DAL/MESLEK Anestezi Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Genel Anestezi Uygulaması İçin Hazırlık 

MODÜLÜN TANIMI  
Genel anestezi uygulamasında kullanılan malzemeler ve 
hastanın hazırlığı ile ilgili bilgi ve becerileri içeren öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOŞUL “Pozisyonlar” modülünü almış olmak 

YETERLİK Genel anestezi uygulaması için hazırlık yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile hastane, ameliyathane ve/veya teknik 
laboratuar ortamında gerekli araç gereç sağlandığında genel 
anestezi uygulaması için doğru ve eksiksiz olarak en kısa 
sürede hazırlık yapabileceksiniz.  
 
Amaçlar 

1. Genel anestezi uygulamasında kullanılacak 
malzemeleri en kısa sürede, doğru ve eksiksiz olarak 
hazırlayabileceksiniz. 

2. Hastayı genel anestezi uygulaması için doğru şekilde 
ve en kısa sürede hazırlayabileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Eldiven, anestezi cihazı, anestezi cihazı üzerinde 
ya da mobil monitör ve ekleri (bağlantı kabloları), EKG 
elektrotları, tansiyon aleti manşonu ve bağlantıları, pulse 
oksimetre probu, ısı probu, sinir kas stimülatörü, nörolojik 
sistem monitörü, infüzyon pompası, venöz ve arterial 
kateter çeşitleri, turnike, flaster, infüzyon sıvıları, serum 
setleri, kan transfüzyon malzemeleri, kolluk, simit yastık, 
örtü, kol bağı, jel, pamuk tampon, ilaç, üç yollu musluk, 
serum askısı, antiseptik solüsyon (alkol, baticon, aseton), 
steril spanç, kalem, oksijen kaynağı, steril malzeme 
paketleri, oksijen maskesi, entdotrakeal tüp çeşitleri, 
anestezik ilaç çeşitleri, kas gevşetici ilaç çeşitleri, acil 
kullanılabilecek ilaçlar ( atropin, adrenalin, sodyum 
bikarbonat, kalsiyum, aritmal vs.) enjektör çeşitleri, intraket 
çeşitleri, airway çeşitleri ve aspiratör sondası, nazogastrik 
sonda çeşitleri CD, bilgisayar, tepegöz, projeksiyon cihazı, 
 

Ortam: Hastane, ameliyathane ve/veya teknik laboratuvar 

AÇIKLAMALAR 
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ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

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-yanlış, vb.) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 
değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 
 
Anestezi uygulamalarında operasyon öncesi hastanın klinikte yapılan hazırlığı tek 

başına yeterli değildir. Anestezi ile cerrahi sürecin başarılı olabilmesi için klinikte yapılan 
hazırlıkla birlikte ameliyathane veya anestezi uygulama yerinde yapılan hazırlıklarında 
eksiksiz olması gerekir. 

 
Genel anestezi uygulamasının başlatılmasında ilk aşama hasta verilerine göre anestezi 

cihazı ve malzeme hazırlığı, ikinci aşaması da hastanın indüksiyon aşamasına sorunsuz 
olarak getirilebilmesidir. Anestezi teknisyeninin genel anestezi uygulaması hazırlığı 
yapabilmesi için kullanılacak malzemeleri tanıması, kullanım amaçlarını ve hastaya hangi 
uygulamaları yapması gerektiğini bilmesi gerekir. 

 
Bu modül ile ameliyathane ortamında hazırlanması gereken genel anestezi 

uygulamaları için gerekli tüm sarf malzemeleri, ilaç, sıvı ve yardımcı elemanların hazırlığı 
ve hastanın anestezi uygulamasına hazırlığı ile ilgili bilgi ve becerileri öğreneceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 
 
Genel anestezi uygulamasında kullanılacak malzemeleri, en kısa sürede doğru ve 

eksiksiz olarak hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 
Cerrahi girişimlerde hastaya verilen pozisyonlar hakkında bilgi toplayarak sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

1. GENEL ANESTEZİ UYGULAMASINDA 
KULLANILACAK MALZEMELERİN 

HAZIRLIĞI 
 
Genel anesteziye uygulama hazırlığının ilk aşaması anestezi teknisyeninin ameliyat 

odasına hastadan önce girmesi ile başlar. Güvenli bir anestezi süreci için uygulama sırasında 
kullanılacak ilaçların, infüzyon sıvılarının ve malzemelerin önceden kontrol edilerek temin 
edilmesi ve eksiksiz olarak çalışma ortamında bulundurulması gereklidir.  

 
Bu faaliyette anestezi teknisyeninin ameliyat odasında anestezi uygulamasında 

kullanılmak için gerekli olan ilaçların, malzemelerin hazırlığını öğreneceksiniz.  
 

1.1. İlaç ve Sarf Malzemelerin Temini ve Saklanması 
 
Anestezi teknisyeni; anestezi uygulamalarında kullanılan her türlü tıbbi malzeme, ilaç, 

infüzyon sıvıları ve sarf malzemenin temininden sorumludur. Bu nedenle malzemeler belirli 
aralıklarla kontrol edilmeli, biten veya azalan malzemelerin istemleri yapılmalıdır. Anestezi 
teknisyenlerinin sorumlulukları arasında; 

 
 Sürekli kullanılan ilaç, solüsyon, sarf malzeme, araç ve gereçlerin ihtiyaç 

listesinin düzenlenmesi, 
 İlgili istem evraklarını doldurulup listenin tıbbi sekretere verilerek bilgisayara 

işlenmesinin sağlanması, 
 Eğer tıbbi sekreter yoksa bilgisayardan otomasyon sistemine girilerek depodan 

istemde bulunulması, 
 Listelenen formla birlikte malzemelerin, ameliyathaneye getirilmesinin 

sağlanması, 
 Malzemeleri amacına ve kullanımlarına göre gruplandırarak dolap veya raflara 

yerleştirilmesi, 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Anestezi deposunun düzeninin sağlanması, 
 Malzemelerle ilgili diğer ekip üyelerinin bilgilendirilmesi, 
 İstem yapılan ilaçların, hastane eczanesinden getirilmesinin sağlanması, 
 Oda ısısında saklanacak ilaç ve sıvıların ilgili dolaplara yerleştirilmesi, 
 Buzdolabında saklanacak ilaçların, buzdolabının raflarına doğru şekilde 

yerleştirilmesi, 
 Yüksek riskli ilaçların kilitli dolaplarda tutularak güvenliğinin sağlanması 

sayılabilir.  
 

 

 
Resim 1.1: Anestezi kliniği deposunda ilaç ve sarf malzeme yerleşimi 

 

 
Resim 1.2: Anestezik ilaçların buzdolabında saklanması  
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1.2. Anestezi Cihazı ve Monitör 
 
Anestezi cihazının hazırlığı anestezi teknisyenin ameliyathaneye girdiğinde yapacağı 

ilk hazırlıktır. Çünkü anestezi cihazı her ne kadar kullanıma hazır olarak bırakılsa da 
oluşabilecek bir arıza hastanın ameliyatının ertelenmesine neden olabilir. Anestezi cihazı 
hazırlamadan diğer hazırlıkların yapılması böyle bir durumda ilaçların ve malzemelerin 
israfına ve zaman kaybına neden olabilir. Ayrıca kullanılmak üzere açılan steril 
malzemelerin sterilizasyonu da bozuluş olur. 

 
Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı anestezi cihazı diğer hazırlıklardan önce yapılır. 
 
Anestezi cihazının hazırlığında elektrik bağlantısının yapılması, çalıştırılması, 

karbondioksit absorbanlarının kontrolü, solunum devrelerinin bağlanması, bakteri 
filtrelerinin takılması, solunum balonunun takılması, gazların kontrolü, cihazın kaçak 
testlerinin yapılması, cihaz monitörünün doğruluğunun test edilmesi, vaporizatörlerin 
doluluğunun kontrol edilerek eksikse doldurulması, CO2 hattının (linenin) takılması sırasıyla 
yapılacak işlemlerdir. 

 

  

  
Resim 1.3: Anestezi cihazı hazırlığından bölümler 

 
Bu işlem ve kontroller hastaların ortamdan nakledilmesinden sonra da tekrar 

yapılmalıdır. Kullanılacak hasta bağlantıları tek kullanımlık olmalıdır. Değiştirilmesi 
gereken malzemeler değiştirilmeli, yenilenmesi gerekenler yenilenmeli ve dezenfeksiyonu 
yapılmalıdır. Birden fazla kullanılması gerekiyorsa dezenfeksiyon ve deformite varlığı 
açısından kontrol edilmelidir.  
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Monitörizasyon, anestezi uygulamaları süresince hem hasta hem de anestezi açısından 
vazgeçilmez bir güvenlik aracıdır. Monitörler, portatif hastabaşı ve anestezi cihazına entegre 
edilmiş şekilde ameliyathanelerde bulunur. Kullanım sonrası kabloları ile birlikte dezenfekte 
edilerek muhafaza edilmelidir (Hastanın monitörizasyonu modülünü tekrar ediniz). 

 
Anestezi teknisyenin, anestezi uygulanacak hasta için dikkatle yapması gereken 

hazırlıklardan biri de monitör hazırlığıdır. Monitör hazırlığı, anestezi cihazının kullanıma 
hazır hâle getirilmesi sonrası yapılır. Öncelikle elektrikle bağlantısı yapılır. Bağlantı 
yerlerinden ayrılmış kablolara zarar vermeden monitöre bağlanır. Eksik bozuk veya deforme 
olmuş kabloların değiştirilmesi sağlanır. Pulse oksimetre probu kabloya takılarak ışığı, 
tansiyon aleti manşonu, ısı probu bağlanarak çalışması kontrol edilir. Monitörün çalışması 
kontrol edildikten sonra kullanıma hazır hâlde bırakılmalıdır. 

 

  
Resim 1.4: Monitör ekranının açılış görüntüsü 

 
Ayrıca hastada girişim gerektirecek bir monitörizasyon isteniyorsa bunlara 

hazırlanılmalıdır. İnvaziv kan basıncı ölçümü için heparinli mayi hazırlanarak ölçüm için 
kullanılan set hazırlanmalıdır. Hastanın özelliğine göre, istenilen kateter ve özel izlem 
araçları varsa kullanıma hazır şekilde bulundurulmalıdır. 

 
1.3. İlaç Masası  

 
Genel anestezi uygulamasının aşamalarında kullanılacak olan ilaçlar, anestezi 

teknisyeninin anestezi cihazı, monitör ve diğer malzemeler hazırlandıktan sonra hazırlanır. 
Operasyona alınacak günün ilk hastası için rutin kullanılan ilaçlar hasta gelmeden önce diğer 
ilaçlar ise hasta masaya alındıktan sonra mutlaka enjektörlere çekilerek hazırlanmalıdır  
(ilaçlar hasta ile ilgili order bilgiler öğrenilerek ameliyathaneye alınmadan önce de 
hazırlanabilir). Enjektörün üzerine etiketle veya çıkmayan bir asetat kalemi ile ilacın adı ve 
dozu ve çekilme tarihi not edilmelidir. Ayrıca, ilaç masasının üzerinde, ameliyatın gidişatına 
göre beklenmeyen herhangi bir durumla karşılaşıldığında öncelikle kullanılacak olan acil 
ilaçlar da hazır bulundurulmalıdır. Yedek ilaçlar ve diğer malzemeler anestezi çalışanına en 
yakın dolapta muhafaza edilmelidir. 
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Resim 1.5: İlaç masası olarak kullanılabilen ilaç 

dolabı 
 
 İlaç masasında bulunması gereken ilaçlar 
 
Genel anestezide kullanılan ilaçların ilaç masasında bulundurulması gerekir. Bu ilaçlar 

aşağıda sıralanmıştır. 
 

 Hipnotik ilaçlar (penthotal, hypnomidat, diprivan, ketamin vb.) 
 Opioid ilaçlar (fentanyl, rapifen vb. ) 
 Sedatif ilaçlar (diazem, dormicum vb.) 
 Kas gevşetici ilaçlar (lysthenon, pavulon, norcuron, tracrium vb.) 
 Dekürarizasyon amacı ile kullanılan ilaçlar (prostigmin, neostigmin vb.) 
 Atropin 

 
Hastanın özelliklerine göre diğer ilaçlar masada bulundurulmalıdır ve bu ilaçlar 

şunlardır: 
 

 
Resim 1.6:İlaç masasında bulundurulacak ilaçlar ve malzemeler 

 
Kardiyovasküler sisteme etkili olan ilaçlar (inotropik, vazodilatatör, vazopressör, 

antiaritmik), 
 Obstetride (kadın doğum) kullanılan ilaçlar, 
 Diüretik ilaçlar, 
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 Kortikosteroid ilaçlar (genellikle her hastada bulundurulur), 
 Antihistaminik ilaçlar (genellikle her hastada bulundurulur), 
 Adrenalin, 
 Sodyum bikarbonat, 
 Antiemetik ilaçlar, 
 İlaçları sulandırmak için serum fizyolojik ampuller, 
 Postoperatif ağrı tedavisinde kullanılan analjezik ilaçlar (NSAID), 
 Çeşitli infüzyon sıvıları, 

 

  
Resim 1.7: İlaç masası 

 

 

Resim 1.8: İlaç masası (arkadan görünüş) 
 

1.4. Temel Havayolu Ekipmanlarını Hazırlama 
 

1.4.1. Airway 
 
Hava yolu açıklığını sağlanmak amacıyla hastanın yaşına, anatomik özelliğine ve 

patolojik duruma göre kullanılabilen farklı yapı ve boyutlarda airway çeşitleri vardır.  
Uygulamada 3 tip airway kullanılmaktadır. 

 
 Oral airway 
 Nasal airway 
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 Kaflı airway 
 Oral airway 

 
S” şeklinde, dilin geriye doğru giderek hipofarenksin tıkanmasını engelleyen, eğri, içi 

boş, dilin üzerine yerleştirilen, sert malzemeden yapılmış plastik bir hava yolu ekipmanıdır( 
Resim 1.9). Eğri olması, distal parçasının ucunun dil kökünün arkasına yerleşmesi solunum 
yolunun obstruksiyonunu (tıkanmasını) önler. Oral airwayler bir yandan dilin geri kaçmasını 
engellerken bir yandan da trismus ya da nöbet vakalarında ve orotrakeal entübasyondan 
sonra hastanın bilinci yerine geldiğinde tüpü ısırmasını engellemek amacı ile de kullanılır. 

 

 

Resim 1.9:Çeşitli büyüklükteki airwayler 
 
 Nazal (Nazofaringeal) Airway (NPA) 

 
Yumuşak ve bükülebilir lastik veya kauçuktan, 15–20cm, uzunluğunda araçlardır. 

Öğürme refleksi olan yarı bilinçli ve orofaringeal hava yolunu tolere edemeyen hastalarda 
kullanılabilir. 

 
Resim 1.10: Nasal airwayler 

 
 Kaflı Airway (COPA) 

 
Kaflı airway, distal ucunda şişebilen bir kafı olan ve anestezi solunum devresine 

takılan 15 mm.’lik standart bir konnektörü olan modifiye (uyarlanmış) guedel (oral) bir 
havayoludur. Kaf hastanın dil kökünde şişirildiğinde farinkste bir yol oluşturarak; epiglotu 
farinks arka duvarından yukarı kaldırmak üzere tasarlanmıştır. Tek yönlü valvle, şişirilebilir 
bir pilot balonu vardır. Proksimal uçta airwayin üst dişlerle dişetleri arasında tespitini 
sağlamak için bağların takıldığı 2 adet çıkıntı mevcuttur. Kaflı airway, polivinil klorürden 
yapılmıştır ve tek kullanımlıktır. 80, 90, 100, 110 mm.’lik 4 boyutu mevcuttur. 
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Resim 1.11: Kaflı airway 

 
Hastaya Uygun Airway Seçimi 
 
Airwayler çeşitli boyutlarda bulunur. Airwayin boyutu hastanın yaşına ve cinsiyetine 

göre farklılık gösterir. Uygun boydaki oral airway pratik olarak, ön dudak ortasından 
mandibula angulusuna (köşe) kadar olan mesafe dışarıdan ölçülerek saptanır. Erişkinler 3, 4, 
5 (80, 90, 100mm), çocuklar için (0, 1, 2 (50, 60, 70mm) ve yenidoğan/prematür için (00, 
000mm) numaralı boyları vardır. 

 
Airway seçimi hastanın yaşı ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurularak yapılır. 

Dispsable airwaylar hasta ve çalışan güveniği açısından tercih edilebilir. Kullanıma 
hazırlanan airwayin temizliğine dikkat edilmesi gerekir. 

 

 
 

Resim 1.12: Oral airway boyutunu saptama 
 
1.4.2. Yüz Maskeleri 

 
Yüz maskeleri, hava yolu açıklığı oluşturulduktan sonra hastanın ventilasyonu ile 

oksijenasyonunu sağlamak amacı ile kullanılan ekipmanlardır. 
  
Yüz maskeleri pediatrik ve erişkin hastaların yüz anatomisine uygun şekilde tek veya 

çok kullanımlık olarak üretilmişlerdir. Pediatrik hastalar için 00,0, 1, 2, 3 numaralı farklı 
boylarının yanında yetişkinler için 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı farklı boyları mevcuttur. 

 
Disposable (tek kullanımlık) maskelerin kenarları düzdür ve kısa süreli oksijenasyon 

sağlamak amacıyla kullanılır. Uzun süreli kullanılan maskelerin kenarları konturlu olup hava 
yastıkçıklarıyla desteklenmiştir. Bu özelliği sayesinde yüz maskeleri yüze tam oturarak gaz 
kaçağını önler ve genellikle ventilasyon amacıyla kullanılır. 
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 Şeffaf Maskeler 
 
Şeffaf maskeler, saydam plastik maddeden üretilmişlerdir. Dudakların renginin takip 

edilmesi, kusmuk ve sekresyonun rahatça görülebilmesi, nemli ekshalasyon havasının 
gözlenmesine olanak sağlaması açısından siyah kauçuk maskelere göre daha fazla tercih 
edilir.  

 
Günümüzde şeffaf maskelerin kullanımı yaygınlaşmıştır (Resim 1.13). 
 

 
Resim1.13: Çeşitli boylarda şeffaf maskeler 

 
 Siyah Kauçuk Yüz Maskeleri 

 
Siyah kauçuk yüz maskeleri, siyah renkli kauçuk maddeden üretilmiştir. Yetişkin ve 

pediatrik hastaların yüz anatomisine uyum sağlayabilen boyları mevcuttur.  
 
Siyah kauçuk yüz maskeleri yüz yapılarına kolayca uyum sağlayacak esnekliğe 

sahiptirler. Sterilizasyon ve dezenfeksiyona uygun, uzun süreli olarak kullanılır. Yüz 
maskelerinin üst kısmında bir konnektörle solunum devresine bağlanmasını sağlayan 22 mm 
genişliğinde bir delik bulunur Deliği çevreleyen tutucu kancalara, başa bağlanan bantların 
uçları tutturulur ve böylece anestezistin sürekli olarak tutmasına gerek kalmaz (Resim 1.14)  

 

 
Resim 1.14: Siyah kauçuk yüz maskeleri 
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Yüz Maskesi Hazırlama 
 
Yüz maskelerinin seçilmesinde ve hazırlanmasında aşağıdaki işlemler uygulanır: 
 
 Hastanın yaşına ve yüz yapısına uygun şekil ve boyutlarda yüz maskesi seçilir. 

Bir numara büyük ve küçük boyu hazırda bulundurulur. 
 Seçilen yüz maskenin temizliği ve hava yastıkçıklarının sağlamlığı kontrol 

edilir. 
 Siyah kauçuk maskelerin tespitini sağlayan kancalarının kırık olup olmadığı 

kontrol edilir. 
 Aspirasyon riski olan hastalarda sekresyonun ve gelen mide içeriğinin rahatça 

görülmesi ve siyanozun takip edilebilmesi açısından şeffaf maskeler tercih 
edilir. 

 
1.4.3. Laringoskop 

 
Laringoskop, endotrakeal entübasyon ve direkt laringoskopi için gerekli araçtır. 

Laringoskop, hasta anestezi altındayken ucu ışıklı bir sapla dil köküne bastırılıp larinksin 
çıplak gözle görülmesini sağlar. Laringoskop güvenli ve hızlı bir entübasyon işlemi için 
kullanıma hazır bir şekilde bekletilmelidir. 

 
Kullanım endikasyonlarına ve yapısal özelliklerine göre çeşitli laringoskoplar vardır. 
 
Laringoskop Çeşitleri 
 
 Direkt laringoskoplar 
 İndirekt laringoskoplar 
 Fiberoptik fleksible bronkoskoplar.  
 
Aşağıda, laringoskop çeşitleri ve özellikleri açıklanmaktadır. 
 
 Direkt Laringoskoplar 
 
Direkt laringoskopi oral açıklığı sağlayarak üst solunum yollarının görünür hale 

getirilmesi işlemidir. Direkt laringoskopi amacıyla kullanılan laringoskoplar, sap (handle) 
ve demir uç (bleyd) olmak üzere iki bölümden oluşur. Handle laringoskopun tutulduğu sap 
kısmıdır. Bleyd ise ağız yoluyla larinkse yerleştirilen ve tercihe bağlı olarak farklılıklar 
gösteren parçadır. Demir uç (blayd) ile sap (handle) arasında dik açı oluşturulup kilitlenince 
yanar.  

 
Blayd kısmı düz ya da eğimli olabilir. Demir uçlar hasta yaş gruplarına göre farklı 

büyüklüklerde olabilir. Laringoskoplar uçlarındaki bleydin şekline göre adlandırılırlar. Eğri 
bleydli olanlar “Macintosh” tipi laringoskop; düz bleydli olanlar ise “Magill” tipi 
laringoskop, adını alırlar. Ayrıca kullanıldıkları hasta grubuna göre “erişkin” ve “pediatrik” 
laringoskop gibi çeşitleri bulunur. 
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 Handle (Elde Tutulan Sap) 
 
Handle, laringoskopi işlemi sırasında anestezistin laringoskopu elle tuttuğu bölümdür.  

Bleyd üzerindeki ışığın yanmasını sağlayan piller handle üzerinde bulunmaktadır. Pillerin 
değiştirilmesini ve yerleştirilmesini sağlayan açılır ve kapanır kapağı mevcuttur. Bleyd ile 
bağlantı yapılmasını sağlayan baş kısmında ışık enerjisinin geçişini sağlayan özel bağlantı 
noktası vardır. 

 

 
Resim 1.15: Handle 

 
 Bleydler 

 
Bleydler, kullanım özelliklerine göre düz ve eğri olmak üzere iki gruba ayrılırlar. 

Yetişkin ve pediatrik boyları mevcuttur. Bleydler; spatül, çıkıntılı kenar (flanje), blade ucu, 
ve ampulden oluşur. Laringoskopun bleyd kısmı uygulamalarda özellik arz ettiği için yapısal 
özelliklerinin iyi bilinmesi gereklidir. 

 
Spatül: Manipülasyon ile yumuşak dokulara, çeneye baskı yaparak epiglotun ve 

larinksin aynı doğrultuda görülmesini sağlar. Spatülün uzun ekseni, eğri veya düz olabilir. 
 

o Çıkıntılı kenar (Flange): Burası spatülün kenarından çıkıntı 
yaparak enstrümantasyona yol gösteren ve araya giren dokuları 
itmek için kullanılan blade (bıçak ucu) kısmıdır. Basit, düz ve 
kapalı şekillerde spatülü olan bladeler bulunmaktadır.  

 
o Blade ucu: Doğrudan veya dolaylı olarak epiglotu görüş alanından 

kaldırmak için kullanılır. Travmayı önlemek için uç körletilmiş 
veya kalınlaştırılmıştır. 

o Ampul: Bölgeyi aydınlatarak görünür hale getirir. İlk 
laringoskoplar da proksimal aydınlatma kullanılmıştır. Yani, ışık 
gözlemci ile alet arasındaki bir noktadan verilmiştir. Daha sonra 
bulunan distal aydınlatma, bugün için en yaygın olarak kullanılan 
şekildir. 
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Şekil 1.1: Laringoskop bileşenleri 

 
 Eğri bleyd (Macintosh): Distal ucu, dil kökü ile epiglotun faringeal yüzü 

arasına yerleştirilir ve hipoepiglottik ligament gerilerek epiglotun yukarı doğru 
hareketi sağlanır. Böylece glottik açıklık ortaya çıkar. Hastanelerde, anestezi 
uygulamalarında ve hava yolu açıklığının sağlanması için yapılan girişimlerde 
en sık kullanılan bleyd tipidir. 

 
Resim 1.16: Eğri bleydler 

 
 Düz bleyd (Miller) : Distal uç, epiglottun laringeal yüzünün altına yerleştirilir 

ve yukarı-ileri doğru bir hareketle epiglot kaldırılarak glottik açıklık ortaya 
çıkarılır. Daha çok pediatrik ve epiglot yerleşiminin yukarıda olan hastalarda 
tercih edilmektedir. 
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Resim 1.17: Düz bleydler (miller) 

 
Bleyd Seçimi ve Hazırlanması 
 
Bleyd seçimi, hastanın ağız, çene, boyun yapısı anestezist tarafından değerlendirilerek 

yapılır.  
 
Küçük çocuk ve bebeklerde düz bleydler kullanılır. Daha rahat ve geniş bir görüş 

olanağı sağlaması çocuklarda kullanım nedenidir. Ayrıca zor entübasyonlar için kullanıma 
hazır bulundurulur. 

 
Erişkinlerde, aksi bir endikasyon yoksa genellikle eğri bleydler kullanılır. Dişleri ve 

orofarinksi daha az travmatize etmesi tercih nedenidir. Bleydler boyutlarına göre 0 ile 4 
arasında numaralandırılır. Erişkinlerde en sık 3 numaralı bleydler kullanılır. Daha küçük 
boyutlar ise pediyatrik hastalarda kullanılır. Her anestezi uygulaması öncesi birkaç bleyd ve 
laringoskop hazır bulundurulmalıdır.  

 
Blayd kısmı handle tam oturmadığında veya bu kısım oksitlendiğinde, piller 

bittiğinde, ampul fonksiyonunu kaybettiğinde ışık yanmaz. Hastaya tüp yerleştirilmeden 
önce ışığın yanıp yanmadığı kontrol edilmelidir. 

 
 İndirekt Fiberoptik Laringoskoplar 
 
Geleneksel direkt laringoskopi, ağızdan vokal kordlara düz görünüm hattı yaratmak 

için geniş ağız açıklığı, servikal omurganın fleksiyonu ve atlantooksipitial eklemin 
ekstansiyonunu gerektirir. Bazı durumlarda bu mümkün olmayabilir hatta bu pozisyonlar 
sakıncalı olabilir. Bazen direkt laringoskopi kullanarak larinksi görüntülemek mümkün 
olmayabilir; çünkü ön dişlerle larinks arasındaki kavis düzleştirilemez. Bu tür durumlar 
düşünülerek yeni fiberoptik laringoskoplar tasarlanmıştır. Bunların en çok kullanılanları 
şunlardır. 

 
 Upsherscope 
 Bullard laringoskopu 
 WuScope 
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 Augustine scope 
 

 
Resim 1.18: Upsherscope ile indirekt 

 

       
Resim 1.19: Bullard laringoskop                            Resim 1.20: Wuscope  

 
 Fiberoptik Fleksible (Esnek) Bronkoskop 
 
Trakea entübasyonu için tasarlanmamış olmakla birlikte, ilk kez 1967 yılında Murphy 

tarafından bir hastanın burun yolu ile entübasyonunda kullanıldığından beri anestezistlerin 
zor havayollarında tercihlerinden biri haline gelmiştir. Hastanın, bilinçli iken ve spontan 
solurken entübe edilmesini sağlaması anestezi açısından değerini arttırmıştır. Fiber optik 
fleksible bronkoskop ile yalnızca topikal anestezi sağlanarak uyanık entübasyon 
gerçekleştirilebilir. İleri görüş imkânı sağlaması, ucundaki kamera yardımı ile sağlanan 
görüntünün monitöre aktarılıp izlenmesi gibi üstünlükleri nedeniyle fiberoptik fleksible 
bronkoskop entübasyon için en ileri tekniktir.  

 
Eğitimli ve deneyimli kişiler tarafından kullanılması gerekir. Anestezi teknisyeni, 

fiberoptik fleksible bronkoskop setinin kullanıma hazırlığı, ayrılabilir parçalarının temizliği 
ve uygun şartlarda muhafazası konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Kullanıma başlamadan önce 
ayrılabilir parçalarının birleştirip, merceğinin ve işlevselliğinin kontrolü yapılarak 
uygulamaya hazırlanmalıdır. 
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Resim 1.21: Fiberoptik fleksible bronkoskop ile entübasyon 

 

 
1.4.4. Endotrakeal Tüp 

 
Endotrakeal tüp, trakea içine yerleştirilen, solunum gazlarının ve bunun yanında 

anestezik ajanların verildiği bir tüptür. Endotrakeal tüpler Amerikan Ulusal Standartlar 
Enstitüsü tarafından saptanan testlere uygun olarak çeşitli boy ve çaplarda sentetik mineralli 
kauçuk, poliüreten veya polivinil klorid gibi maddelerden üretilir. 

 
Endotrakeal tüpün hasta trakeasına itilen uç kısmına trakeal uç veya distal uç denir. Bu 

uç açı yapacak şekilde ve eğimli olarak kesilmiştir. Hastanın dışında olan ve anestezik 
sistemden maddeleri alan uç kısmına ise makine ucu veya proksimal uç denir. Tüplerin üst 
ucunda anestezi makinesi veya el ventilatörü ile bağlantıyı sağlayan 15 mm.’lik standart 
konnektör (ajutaj) bulunur. Genellikle erişkinlerde kullanılan tüplerde, 2–3 cm. uzunluğunda, 
tüpün distal ucundan 1 cm. yukarıda sonlanan kaf yer alır. Kaflı tüplerde, kafı şişirmek için 
valvli bir pilot tüp ve balon yer alır. Kaf, trakea duvarı ile tüp arasından sıvı ve gaz kaçışını 
önleyerek pozitif basınçlı ventilasyona olanak sağlarken mide içeriği ve orafarinksteki kan 
ve sekresyonların trakeaya geçişine engel olur ve tüpün tespitine olanak sağlar. 

 
 

 
Resim 1.22: Endotrakeal tüp 
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 Endotrakeal Tüpün Özellikleri 
 

İdeal bir endotrakeal tüpün yapısında kullanılan maddeler aşağıdaki özellikleri 
taşımalıdır. 

 

 Kullanılacak madde; non-toksik, non-allerjik ve kimyasal sterilizasyon 
veya otoklavın zararlı etkisine dayanıklı olmalı,  

 Mukozaya zarar vermemek için tüp yüzeyi düz olmalı,  
 Eğri şeklini koruyabilecek uygun sertlikte olmalı,  
 İletimi sağlayabilmek için içi boş olmalıdır.  

 
İdeal bir endotrakeal tüp, yapısal özelliklerin dışında aşağıdaki özelliklere de sahip 

olmalıdır 
 

 Kolayca saklanabilmeli ve normal ısıda değişikliğe uğramamalıdır,  
 Sertlik ve kink yapma özelliği az olmamalıdır,  
 Eğilmeye bağlı yüzey kesitinde kritik bir azalma olmamalıdır,  
 En uygununu seçebilmek için kullanıma uygun çeşitli boyları olmalıdır, 
 Bütün tüpler açıkca görülebilecek şekilde ve uygun olarak 

işaretlenmelidir.  
 
 Endotrakeal Tüp Çeşitleri 
 
Tüpler yapısal özelliklerine göre 4 çeşide ayrılır. 
 

 Metal tüpler: Helezon şeklinde metalden yapılmıştır. Eğilebilir, lateks 
veya kauçuk tabaka ile kaplanmıştır. Kink yapmaz veya ezilmezler. 
Günümüzde kullanımları sınırlıdır. 

 Yarı-sert tüpler: Kauçuk, lateks veya diğer sentetik maddelerin tübüler 
duvarı arasına yerleştirilmiş helezon tel veya sert ipekten yapılmışlardır. 
 

 
 Yumuşak tüpler üçe ayrılırlar. 

 

o Kauçuk tüpler (kauçuk veya neoprene yapılıdır), 
o Plastik tüpler (Sentetik eğilebilen maddelerden yapılır),  
o Lateks tüpler.  

 
Resim 1.23: Kafsız endotrakeal tüp 
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 Endobronşial tüpler: Bronşların birine girebilmeye yeterli uzunlukta 
tüplerdir. Yukarıda sayılan bütün maddeler ile yapılmış olabilir. Çift 
lümenli ve tek lümenli endobronşial tüpler mevcuttur. Uygulamada, tek 
akciğer ventilasyonunda çift lümenli tüpler yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Çift lümenli endobronşial tüplerde, 

 
o Tek tüp üzerinde sağ ve sol ana bronşa giren uzun ve trakeanın alt 

kısmında kalan kısa trakeal lümen mevcuttur. 
o İstenilen bronşa girilmesini sağlayan uygun eğimi vardır. 
o Bir bronşial kaf bulunur. 
o Bir trakeal kaf bulunur. 
o Her iki kaf şişikken, bronşiyal ve trakeal lümenlerden biri 

klemplenerek tek akciğer ventilasyonu yapılabilir. 
o Kendi aralarında sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılır. Hangi 

akciğerde uygulama yapılacaksa ters yöndeki tüp seçilir. 
 

 

 

Şekil 1.2: Çift lümenli endotrakeal tüp (endobronşial)  yerleştirilmesi  
 
 Endotrakeal Tüp Ölçümleri  
 
Endotrakeal tüp ölçümlerinde kullanılan beş sistem vardır. 
 

 Fransız kateter ölçümü 
 Magil sayılarına göre yapılan numaralama  
 Davol sistemi  
 mm olarak dış çap (E.D) 
 mm olarak iç çap (İ.D) 
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Fransız kateter ölçüm sistemi, yaygın kullanılan ölçü sistemlerindendir. Tüpün dış çap 
ölçümünden çıkarılan yuvarlak rakamlardan oluşmuştur. Dış çap 3 ile çarpılır. (Fr. No. = 
E.D. × 3). Günümüzde iç çap ölçüsüne göre numaralandırılmış disposible tüpler daha fazla 
kullanılmaktadır. Örneğin çocuklarda 4.5, 5.5 vb. 
 
 

Yaş Fransız 
Ölçüsü 

İç 
Çap(mm) Dişler-Karina Dişler-

Vokal Kord 
V. Kord 
Karina 

Yenidoğan 12-14 3-3.5 12 cm 8 cm 3 cm 
4 ay-1 yaş 16-18 4-4.5 12.5 cm 8.5 cm 4.5 cm 
1-4 yaş 18-22 4.5-5.5 13-14 cm 8.5-9cm 4.8-5.3cm 
4-8 yaş 22-26 5.5-6.5 14.5-15.5 cm 9.5 6-6.5 
10-12 yaş 26-28 6.5-7 16-17 cm 9-10 7 cm 
12-14 yaş 30-32 7.5-8 18-20 cm 10-12 8-9 cm 
Erişkin 
Kadın  32-36 8.5 23-30 cm 14-16 10 cm 
Erkek 34-38 9.0 25-32 cm 15-18 12 cm 

Tablo 1.1: Fransız ölçü sistemi 
 
 Endotrakeal Tüp Seçimi 
 
Uygun endotrakeal tüp seçiminde "zorlama olmadan hastanın glottisine uyan en geniş 

tüp, en iyi hava yolunu sağlar" kuralına uyulmalıdır. Genel olarak infantlarda 12–19, 
çocuklarda 16–28, ve erişkinlerde ise 28–40 Fr. No. tüpler seçilir. Tüpün uzunluğuna ise 
hastanın yaşına ve ölçülerine göre karar verilir. 

 
 Kesit çapı Uzunluk 
İnfantlar 0 – 1 yaş  12 - 18 Fr. 10 - 14 cm 
Çocuklar 1 - 5 yaş  16 - 24 Fr. 12 - 20 cm 
Çocuklar 5 - 15 yaş  22 - 32 Fr. 16 - 24 cm 
Erişkinlerde  28 - 40 Fr. 24 - 30 cm 

Tablo 1.2: Yaşa uygun endotrakeal tüp seçimi  
 
Genel olarak, tüp uzunluğu hastanın boynunun yanına tutularak, dudaktan krikoid 

kıkırdak veya biraz altında olacak şekilde, birfürkasyo trakeayı geçmemek üzere ölçülebilir. 
Birfürkasyo, topoğrafik olarak ikinci kostal kıkırdak hizasında yer alır.  

 
Nazal entübasyonlar için tüp seçiminde, tüpün kesik olan uç tarafı önemlidir. Kesik 

ucu sola bakan bir tüp, sağ burun deliğinden; kesik ucu sağa bakan bir tüp ise sol burun 
deliğinden kullanılır. Nazal entübasyonlarda travmaya neden olmamak için tüp seçiminde 
tüplerin uç kısmına dikkat edilmelidir. 

 
İnfantlarda ve çocuklarda endotrakeal tüpün genişlik ve uzunlukları aşağıdaki formüle 

göre de bulunabilir. 
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Genişlik (Fr. No) = Yaş (yıl olarak) + 18 / 2 
 
Uzunluk (Cm.) = Yaş (yıl olarak) + 12 / 2 
 
 Oral ve Nazal Tüpler Arasındaki Farklar  
 
Oral ve nazal entübasyon uygulamaları için yapılan tüpler, anatomik gereksinimlere 

göre düzenlenmiştir. Aralarındaki farklar sıralanacak olursa:  
 

 Oral tüpün eğimi nazal tüpe göre daha fazladır. Eğimin yarıçapı, oral 
endotrakeal tüplerde 14 ± 0.10 cm, nazal endotrakeal tüplerde 20 ± 0.10 
cm'dir.  

 Tüp uçlarının kesim açıları farklıdır. Tüp açısı oral endotrakeal tüplerde 
en az 45 derece; nazal endotrakeal tüplerde en az 30 derecedir. 

 
Nazal entübasyon için tüp tercihinde hastaya uygun endotrakeal entübasyon tüpünün 

iki boy küçüğü ve kafsız olanı tercih edilir. 
 
1.4.5. Kılavuz Tel (Stylet, Gayd) 

 
Stylet, endotrakeal tüp içerisine sokularak tüpün trkeaya yerleştirilmesinde, vokal 

kordlar arasından geçmesinde tüpe yön veren metal çubuktur. Kılavuz tel tüp içerisine 
sokulmadan önce yağlanarak kayganlaştırılabilir. Yaralanmaları önlemek için uygulama 
sırasında kılavuz telin ucu tüpün ucundan çıkmamalıdır. 

stylet

   
Resim1.24: Klasik Kılavuz Teller 

 
Son yıllarda vokal kordlarda endotrakeal tüpe rehberlik yapmak için ışığı olan yol 

göstericilerin (ışıklı stylet) kullanımı yaygınlaşmıştır. Işıklı styletler endotrakeal tüpün 
ucundan boynun ön tarafındaki dokuların aydınlanmasına yardım eder.  



 

 22

 
Resim1.25: Işıklı Stylet 

1.4.6. Trakeotomi ve Trakeostomi Kanülleri 
 
Trakeotomi hava yolunun açılmasında olası zorluklar veya baş-boyun 

yaralanmalarında ve ameliyatlarında, uzun süreli mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda 
kullanılan cerrahi bir yöntemdir. Trakeotomi, boyunda trakea ön duvarına cerrahi bir 
yöntemle delik açılarak hava pasajının yeniden sağlanmasıdır. Bu işlem geçici amaçla 
yapıldığında "trakeotomi"; sürekli (hayat boyu) ve kalıcı amaçla yapılıp açılan delik boyun 
derisi ve ağızlaştırıldığında "trakeostomi" olarak isimlendirilir. Hava yolu açıklığını 
sağlamak amacı ile işlemin geçici ve kalıcı olmasına göre çeşitli kanüller kullanılır. Gümüş 
kanüller kalıcı olarak açılmış trakeostomilerde kullanılır. Trakeotomi ve trakeostomi 
kanüllerinin seçimi uygulama yapan cerrahın sorumluluğunda olduğundan burada 
değinilmemiştir. Aşağıda trakeotomi ve trakeostomi kanül çeşitleri verilmiştir. 

 
 Gümüş Kanül 
 Farklı Uzunluktaki Kanüller 
 Plastik Kanül 
 Şişirilebilen Yumuşak Manşetli Kanüller 
 Ekstra Uzun Kanül 
 Pencereli Kanül 
 Çift kaflı kanül 
 Larinjektomi kanülü 
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Resim 1.26: Trakeotomi 
kanülü 

Resim 1.27: Çift kaflı 
trakeotomi kanülü 

Resim 1.28: Gümüş kanül 

 

 
1.4.7. Laringeal Maske Airway 

 
LMA proksimal ucu standart 15 mm.’lik konnektörle el ventilatörü veya solunum 

devresine bağlanabilen, distal ucu bir pilot tüp aracılığı ile şişirilebilen laringeal açıklığı 
kapatabilecek şekilde dizayn edilmiş eliptik bir kaftan ve elips şeklindeki bir kafa tutunan 
geniş delikli bir tüpten oluşur. Kaf inikken kayganlaştırılır ve körlemesine hipofarenkse 
yerleştirilir. Böylece, şişirildiğinde kaf larenksin girişinde düşük basınçlı bir tıkaç yaratır. 
Laringeal maske airway (LMA) anestezi uygulaması sırasında endotrakeal tüp veya yüz 
maskesi yerine; bazı çeşitleri ise zor havayolu olan hastalarda ventilasyon ve endotrakeal tüp 
geçişini kolaylaştırmak için kullanılmaktadır.  

 
Laringeal maske, 15 mm. endotrakeal tüp konnektörü ile anestezi devresi ve ambu 

balonu ile birleştirilebilir. Çeşitli ağırlıklarda, hastaların larinksine uyması için tasarlanmış 
değişik boylarda laringeal maskeler mevcuttur. Laringeal maskeler her kullanımdan önce 
steril edilmesi gereken, yeniden kullanılabilen araçlardır. Kafta herniasyon (balonda 
memeleşme ve çıkıntı) ve kalınlaşma, maskede herhangi bir deformasyon yoksa 40 defaya 
kadar kullanılabilir. 40 kullanımı geçen LMA lar mutlaka atılmalıdır. Tablo 4.1 de hasta 
ağırlıklarına uygun LMA numaraları gösterilmiştir.  

 

LM numarası Vücut ağırlığı (Kg) İç çap (mm) Uzunluk 
(cm) 

Kaf Hacmi 
(ml) 

1 <6.5 5.25  10 2-5 
2 6.5-20  7.0  11.5  7-10 
2.5 20-30  8.4  12.5  14 
3 30-70 10 19 15-20 
4 >70  12 19 25-30 

Tablo1.3: Laringeal maske airway numaraları 
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Resim 1.29: Laringal maske airway 

 
 LMA Çeşitleri 
 
LMA Çeşitleri; Fleksible LMA, Fast Trach LMA, C Trach LMA ve ProSeal LMA’dır. 
 

 Fleksible LMA 
 
Fleksible Laringeal maske, büzülmeyi engelleyici ve daha esnek spiralli; tel destekli 

bir havayolu tüpüdür. Herhangi bir bükülmeye karşı direnç gösterir. El ventilatörü ve 
solunum devresine bağlantı yapmayı sağlayan 15 mm’ lik standart konnektör ucu vardır. 
Kulak burun boğaz, gırtlak, baş boyun ve diş cerrahisinde, kolay kullanım sağlayan esnek bir 
havayolu aracıdır. 

 
Resim 1.30: Flexible LMA 

 
 Fast Trach LMA 

 
LMA-Fastrach, trakeal entübasyonu kolaylaştırmak amacıyla laringeal maske içinden 

trakeal tüp yerleştirilebilmesi için geliştirilmiştir. Klasik LMA’ nın tüm ventilasyon 
özelliklerini taşır; fakat kör entübasyon veya fiberoptik yardımıyla entübasyonda üst 
havayolu açıklığını sağlamak amacıyla şekillendirilmiştir. Zor havayolu vakalarında 
kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.  
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LMA Fastrach, entübasyon LMA’sı olarak adlandırılır. İnsan anatomisini taklit eden 
eğime ve metal bir tutacağa sahiptir. 3, 4 ve 5 numarası vardır. Entübasyon sırasında, sürekli 
ventilasyonun devam etmesine imkan sağlar. Zor havayolu olan hastalarda entübasyona 
imkân verir. İçine 8.0 mm. kaflı tüp yerleştirilebilir. Küçük boyları için ise 7.0 mm. kaflı 
tüpü mevcuttur. LMA- endotrakeal tüpü düz, silikon, kaflı, spiralli bir tüptür ve özellikle 
LMA fastrach için geliştirilmiştir. Fastrach içinden yerleştirildikten sonra, LMA kafı 
indirilerek LMA’nın çıkartılmasını mümkün kılacak şekilde, uzun olarak üretilmiştir.  

 
Resim 1.31: Fast trach LMA 

 C Trach LMA 
 
LMA C Trach; LMA Fastrach’ ın havayolu tüpünün ucuna iki adet fiberoptik cismin 

eklendiği, modifiye edilmiş ve otoklavlanabilir bir versiyonudur. Trakeal entübasyon 
sırasında devamlı video görüntüsü sağlayacak, ayrılabilir bir LCD ekrana sahiptir. Sert, 
anatomiye uygun kıvrımlı, paslanmaz çelikten yapılmış bir hava yolu tüpü ve standart 
15mm’ lik bağlantısı vardır. Tüp, 8 mm.’lik endotrakeal tüpün geçebileceği kadar geniş ve 
vokal kordlardan geçişine izin verecek kadar kısadır. Tek el ile yerleştirmeyi, çıkartmayı ve 
düzeltmeyi sağlayacak bir sapla donatılmıştır. 8 onstan daha hafif; kablosuz kullanılabilir ve 
taşınabilir yapıdadır. Üzerinde, görüntünün düzenlenmesinde ve fokuslanmasında kullanılan 
bölümler vardır. Bataryası sayesinde kesintisiz ve şarj edilmeden yaklaşık 30 dakikalık 
görüntü elde edilebilir. Endotrakeal tüpü, LMA C Trach içinden geçebilecek, trakeaya giriş 
açısının ayarlanabilecek ve atravmatik tipte dizayn edilmiştir. Maske açıklığında epiglot 
kaldırıcı bir parça bulunur. Bu parçanın alt ucu, endotrakeal tüpün yerleştirilmesi sırasında 
epiglotu kaldırması için serbesttir ve endotrakeal tüpün yerleştirilmesi sırasında bu bölgeden 
rahatça geçmesini sağlar. 

 
Resim 1.32: C Trach LMA 
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 ProSeal LMA 
 
LMA Proseal, reflüsü olan hastalarda nazogastrik tüp yerleştirilmesine imkân veren 

bir drenaj lümenine sahip bir LMA tipidir. 

 
Resim 1.33: ProSeal LMA 

1.4.8. Kombi Tüp 
 

Özefagus obturatuar havayolu İle endotrakeal tüpün özellikleri kombine edilip 
kombitüp tasarlanmıştır. Kombitüp uygulama endotrakeal tüp uygulamaya göre daha az 
uzmanlık gerektirdiğinden acil durumlarda hava yolu açıklığını sağlamada son yıllarda 
kullanımı artmıştır. 

 

Özofagial Obturator Tüp (ÖOT) : 34 cm. uzunluğunda distal ucunda balonu olan 
bir tüptür. Tüp özofagus içerisine sokularak balon burada şişirilir. Tüp, mandibula yukarı 
doğru çekilerek, orogastrik tüp takılıyormuş gibi özofagusa yerleştirilir ve balon 30 ml. hava 
ile şişirilir. Tüpün dışarıda kalan kısmı özel bir yüz maskesine takılır, uç kısmı kapalıdır. 
Ventilasyon, bu maskeden yapılır. Akım tüpün proksimal kısmındaki deliklerden (onaltı 
kadar delik) larinkse dolar ve oradan da özofagus tıkalı olduğundan akciğerlere geçer. 
Özofagus rüptürü, trakeal tüp yerleşilmesi ile hava yolunun tıkanması gibi komplikasyonları 
vardır 

 
Resim 1.34: Özefagial obturatuar tüp kiti 
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 Kombitüp (ÖTT) Özellikleri 
 
Özofageal-Trakeal Kombitüp, proksimal uçlarında 15 mm.’ lik konnektörleri olan 

yapışık iki tüpten oluşur. Daha uzun olan mavi tüpün distal ucu tıkalıdır ve bu ucun kapalı 
olması, gazı tüpün yan tarafında bulunan deliklerden dışarı çıkmaya zorlar. Daha kısa olan 
şeffaf tüpün uç kısmı açıktır ve yanlarında delikler yoktur. Kombitüpün 100 cc.’ lik 
proksimal ve 15 cc.’ lik distal olmak üzere iki kafı bulunmaktadır. Yerleştirildikten sonra 
kafların ikisininde tam volümle şişirilmesi gerekir. 

 
Kombitüp iki boyutta büyük erişkin (5 ½ feet’ten daha uzun, 1feet 0.30 cm dir.) ve 

küçük erişkin (4-5 ½ feet) olmak üzere iki boyutta tek kullanımlık tüptür. Uzun lümeni kaflı 
endotrakeal tüpe; kısa lümeni ise obturatuar havayoluna benzemektedir. 

 
Kombitüp, zor havayollarında ve acil durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Bazı durumlarda kombitüp kullanılmamalıdır. Bu durumlar şunlardır. 
 

 Üst havayolunda tıkayıcı yabancı cisim varlığı, 
 Farinks ve larinks tümörü, 
 Geçirilmiş trakeostomi, 
 Özefagus stenozu,  
 Havayollarında deformite varlığında, 
 Lateks allerjisi olanlarda,  
 Öğürme refleksi olanlarda, 
 Boyu 4 feet(1.30 m.)’ten kısa olanlarda kullanılmaz. 

 

   

Resim 1.35: Kombi tüp 

 
Şekil 1.3: Kombi tüp yerleşimi 



 

 28

 Kombitüp Hazırlama  
 
Kombitüp aşağıdaki basamaklara uygun olarak hazırlanır. 
 

 Hasta, öğürme refleksi ve kombitüp kullanılmasına engel durumlar 
açısından değerlendirilir. 

 Hastanın yaşına ve boy uzunluğuna uygun boyutta kombitüp seçilir. 
 Kombitüpün paketini açılır. 
 Tüpün kaflarını kontrol edilir. 
 Kombitüp, kullanıma hazır durumda bekletilir. 

 
1.5. Hazır Bulundurulması Gereken Araç-Gereç ve Malzemeler 
 

Malzeme hazırlığında ilaç masası veya ulaşılabilecek en yakın bir masa üzerinde 
aşağıdaki malzemelerin eksiksiz olarak ve yedekleri ile birlikte bulundurulması gerekir. 

 
 Damar yolu açmada kullanılan malzemeler (intraket, turnike, antiseptik 

solüsyon, pamuk tampon veya spanç flaster), 
 Tespit malzemeleri (gaz bezi rulosu, flaster, bağlama kemerleri), 
 EKG paletleri, 
 Magill pensi,  
 Makas, 
 Etiket veya asetat kalemleri, 
 Aspiratör sondaları ve nazogastrik sondaları, 
 Çeşitli boylarda enjektörler, 
 Çeşitli boylarda airwayler, 
 Steteskop,  
 Gayd (stile) 
 

1.5.1. İnvaziv Girişimler İçin Gereken Malzemeler 
 

Anestezi uygulamalarının yapılabilmesi için gerekli olan vazgeçilmez girişimlerden 
biri damar yolunun açılmasıdır. Ameliyathanede uygulanan anestezi uygulamalarında damar 
yolu ihtiyacı gerektirmeyen durumlarda bile oluşabilecek komplikasyonlara karşı damar yolu 
açılır. Rutin yapılan damar yolu açma işleminden başka hastaların durumlarına göre çeşitli 
kateter ve sondalarının da uygulanması gerekebilmektedir. Anestezi teknisyeni gerekli olan 
durumlarda hastanın yaşına, genel durumuna ve girişimin özelliğine göre gerekli çeşitli 
intraket, kateter ve bunların uygulanmasında kullanılan malzemeleri hazırlar. 

 
Hastaya uygulanacak invaziv girişimlerde kullanılan malzemelerin başında intraketler 

gelmektedir. Bebek boyundan yetişkin boyuna kadar çeşitli numaralarda intraketler 
bulunmaktadır. Uluslararası renk standartlarına göre en büyük çaplı 16 numaralı gri renkten 
başlayıp,18 numaralı yeşil, 20 numaralı pembe, 22 numaralı mavi renkli ve en ince çaplı 24 
numaralı sarı intrakette kullanılabilir.  
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Arteriyel kateter, akut ve labil hipotansiyon /hipertansiyonda kan basıncı 
monitorizasyonu için yapılmaktadır. Sık kan gazı ölçümü ve intraaortik balon pompası 
yerleştirmek için de kullanılır. Kateterizasyon için radial, brakial ve femoral arter tercih 
edilir. 

 

Girişim için hastanın genel özellikleri göz önünde bulundurularak standart 
intraketlerden biri tercih edilir. Bu işlem için gerekli olan diğer malzemeler şunlardır; 
100ml’lik izotonik solüsyon, heparin, enjektör, tespit malzemeleri, invaziv ölçümde 
kullanılan solüsyon seti, antiseptik solüsyon ve monitör bağlantısı için basınç ölçüm bağlantı 
kablosudur. 

 
Santral venöz kateter (SVK) uygulamaları hastaların genel durumları veya 

uygulanacak anestezi yöntemine göre tercih edilmektedir. Santral venöz kateter genellikle 
subklavyen venden, internal juguler venden ve femoral venden uygulanır. Aşağıdaki 
durumlarda tercih edilmektedir.  

 
 Periferik damar yolu bulunamayan durumlar 
 Kardiyo vasküler cerrahi girişimler 
 Kanama riski yüksek hastalar 
 Durumu kritik ve birden çok yandaş hastalığı olanlar 
 Periferik damar yolunun zayıf olduğu durumlarda güvenirliliğin artırılması için  
 Büyük cerrahi girişim gerektiren durumlar  
 Yoğun bakım hastalarının beslenmesinde, sıvı ihtiyaçlarının karşılanması 
 Uzun süreli intravenöz yol ihtiyacı durumları 
 Hemodinamik monitörizasyon ihtiyacı (CVP) 
 Kemoterapi 
 Diyaliz, plazmaferez 
 Kardiyak pacemaker 
 
Venöz kateterizasyon için; 1 adet intraducer iğne (kataterizasyon intraketi), 
1 adet 12 cc enjektör, 
1 adet kateter guide (gayd), 
1 adet kateter, 
1 adet musluklu uzatma hat kullanılıp set hâlinde steril olarak bulunur. Tek 

lümenliden beş lümenliye kadar çeşitleri vardır. 

 
Resim 1.36: Santral venöz kateterizasyon malzemeleri 



 

 30

Santral venöz kateterlerin kullanımında set hâlindeki kateterden başka infüzyon 
sıvısına, aseptik solüsyona, steril spaçlara ve flastere ihtiyaç vardır. 

 
İnvaziv işlemlerde yukarıda bahsedilen malzeme ve girişimlerden başka uygulanacak 

anestezi yöntemine göre spinal veya epidural kateterlerde kullanıma hazır halde 
bulundurulmalıdır. 

 
1.5.2. Tespit Malzemeleri 

 
Tespit malzemeleri damar yolu ve entübasyon tüpünün tespiti ve güvenliği amacı ile 

kullanılır. 
 
Damar yolunun tespiti ve güvenliğinin sağlanması için çeşitli özellikte flasterler 

kullanılır. Genellikle sarı, beyaz bez ve tek tarafı ayrılabilen kâğıttan olan flasterler tercih 
edilmektedir. Bez flasterler hastaya kullanmadan önce çeşitli uzunluk ve genişlikte kesilip uç 
kısımlardan bir tarafı katlanarak flaster tahtasına yapıştırılır. Anti alerjik özellikte, tek tarafı 
ayrılabilen kâğıttan olan flasterler ise çeşitli boyutlarda kesilerek uygun bir yerde muhafaza 
edilir.  

 
Oral ve nazotrakeal tüplerin tespitinde, çoğunlukla çeşitli uzunluklarda ve teknikle 

hazırlamış olan sarı ve beyaz renkli anti alerjik flasterler kullanılmaktadır. Kullanım 
kolaylığı ve cilde daha az zararlı olması ve daha kolay sökülmesi gibi üstünlükleri 
olduğundan beyaz flasterler daha sık ve güvenle kullanılmaktadır. Bu tespitlerinde önceden 
hazırlanması ve kullanıma hazır şekilde bulundurulması yapılan işleri kolaylaştırmaktadır. 
Ayrıca kullanımı yaygın olmasa da entübasyon tüpü tespitinde kullanılan özel tespitler 
bulunmaktadır. 

 

 
Resim 1.37: Entübasyon tüpü ve tespitinde kullanılan malzemeler 
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Resim 1.38: Özel entübasyon tüpü tespitleri 

 
Verilecek pozisyona bağlı olarak hastanın masadan düşmemesi ve girişimin 

kolaylaştırılması için ameliyat masasına tespitini sağlayan aparatlar vardır. Bunların bir 
kısmı standart olarak masada bulunmaktadır. Bu tespitler hastayı bacak, bel ve gövde 
kısmından kavrar. Ayrıca kol tahtalarında da bağcıklar bulunabilir. Eğer yok ise hastanın 
koluna zarar vermeyen cinsten malzeme ile hastaya anestezi uygulandıktan sonra masaya 
bağlanır.  

 

1.5.3. Pozisyon Destekleme Malzemeleri 
 
Anestezi uygulamalarında ve cerrahi girişim sırasında; cerrahi müdahalenin 

kolaylaştırılması, genel anestezi uygulamasının güvenliğinin artırılması ve genel anestezi 
sırasında pozisyona bağlı ortaya çıkabilecek komplikasyonların önlenmesi amacıyla 
pozisyon destekleme ve tespit malzemeleri kullanılır. 

 
Pozisyon destekleme malzemeleri, deri, vinleks, içi jelle doldurulmuş, anti alerjik, 

dezenfeksiyona uygun maddelerden yapılmış olabileceği gibi çoğu zaman anestezi ekibi 
tarafından işlem esnasında (gaz bezi, rulo, vb.) hazırlanan (emprovize) özelliktedir. Piyasada 
bu amaçla tasarlanmış çeşitli koruyucular ve pozisyonerler bulunmaktadır. Ancak bunların 
kullanımı henüz yaygınlaşmamıştır. 

    
Kapalı baş simidi Açık baş simidi Yüz pedi Topuk pedi 

  

Göğüs pedi Kol tahtası pedleri Pozisyonlama 
kemeri 

Kubbe 
pozisyoner 

Şekil 1.4: Çeşitli koruyucu ve pozisyonerler 
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Pozisyon destekleme malzemelerinin kullanım amaçları şunlardır: 
 
 Başı, yüzü ve kulakları korumak, 
 Kolay entübasyon sağlamak, 
 Basınç dağılımı ve sinir koruması sağlamak, 
 Sabitleme ve destek sağlamak, 
 Hasta güvenliği sağlamak, 
 
Baş simidi veya yastığı; hastaya verilen prone pozisyonda; hastaya cerrahi girişim 

pozisyonu verildiğinde baş, göz, burunda oluşabilecek basıncı azaltarak bu bölgeleri 
güvenlik altına almak, supin pozisyonda boynu koruyarak basınç dağılımını kolaylaştırmak, 
lateral pozisyonda kulağı korumak amacıyla kullanılır. Kullanım öncesi temizliği kontrol 
edilerek masaya yakın yerde bulundurulur.  

 

 
Resim 1.39: Emprovize baş simidi 

 
Kol tahtası; hastanın masaya alınmasını kolaylaştırmak için hasta ameliyat masasına 

alındıktan sonra takılır. Kol tahtası hastaya damar yolu açmada ve hastayı rahatlatmada 
cerrahi müdahalede kolaylık sağlar. Hasta uyuduktan sonra, hastanın kolları kol tahtasına 
bağlanarak tespit edilir. Böylelikle kolun aşağıya düşmesi engellenir. Ameliyat sonrası 
pozisyona bağlı kol ağrılarını da önlemiş olur. 

 
Resim 1.40: Kol tahtası 

 
Pozisyona vermede kullanılan yastıklar ise; hastanın anesteziye geçiş süreci 

tamamlanıp cerrahi ekibinin işlerinin başlama aşamasında hastaya pozisyon verilirken 
kullanılır. Vücudun hangi bölgesine kullanılacakları yapılacak girişimin şekline göre 
farklılık gösterir (“Pozisyonlar” modulünü tekrar ediniz). Yastıkların kullanım öncesi 
mutlaka temizliği kontrol edilmeli, kullanım sonrasında dezenfeksiyonu yaptırılmalıdır. 
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Resim 1.41: Pozisyon destek yastıkları 
 
Ayak destekleme aparatları genellikle doğum, jinekolojik, gastroenterolojik, 

işlemlerde girişim öncesi pozisyon verilirken kullanılır. Cerrahi ekip veya ameliyathane 
çalışanı tarafından ameliyat masasına yerleştirilir. 

 
Resim 1.42: Ayak destekleme aparatı 

 
Pozisyon destek malzemeleri her zaman ameliyat odasında temiz şekilde kullanıma 

hazır olarak bulundurulmalıdır. Anestezi teknisyeni anestezi uygulamasında kullanılacak 
malzemeleri hazırladıktan sonra destek malzemelerini kontrol ederek masaya yakın koyar. 
Malzemenin özelliğine ve konulan bölgede terleme yapmaması açısından gerekirse 
malzemenin üzerine kompres kapatılarak hastada oluşabilecek alerjik ve psikolojik 
rahatsızlıklar engellenir. 

 
1.5.4. Sondalar ve Bağlantı Hortumları 

 
Aspiratör, anestezide sekresyon temizleme, solunum yollarındaki daralmaları ve 

tıkanıklıkları açmak amacıyla kullanılır. Cerrahi işlemlerde cerrahi alandaki kan, cerahat, 
yıkama sıvısı gibi durumlarda kullanılır. 

 
Aspiratörü kullanabilmek için hastanın yaşına ve anatomik yapısına uygun sonda 

gerekir. Aspiratör sondaları numaralandırılmış ve renk kodları oluşturulmuş şekilde bulunur. 
Bebek ve küçük çocuklarda gastrik boşaltım içinde kullanılabilmektedir. Masa hazırlarken 
birkaç adet çeşitli büyüklükte sonda hazır bulundurulmalıdır. Tercih edilen sonda aspiratöre 
takılmalı, kirlenmemesi için ambalajından ayrılmamalıdır (Aspirasyon modülünü tekrar 
edebilirsiniz). 

 
Nazogastrik sondalar, her hastada rutin olarak kullanılmamaktadır. Bazı hastalarda 

solunum gazlarının mideye geçerek baskıya sebep olması sonucu kullanılmaktadır. 
Kullanılmak üzere çeşitli boylarda sondalar masa çekmecesinde bulundurulurken, birkaç 
tanesi buzdolabının buzluğunda muhafaza edilmelidir. 
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Anestezi uygulamalarının bazılarında hastaların ventilasyonlarının yapılması 
güçleşmektedir. Çünkü hastalara yapılan cerrahi girişim solunum yollarına yakın yerde 
yapılıyorsa anestezi ve ekibin bu sahadan uzakta bulunması gerekir. Bu durumda solunum 
devrelerine eklenen bağlantı hortumu ile ventilasyon yapılır. Bazen de trakeal girişimlerde 
endotrakeal tüp cerrahi girişim sırasında çıkartılarak yerine trakeostomi kanülü takılır. Bu tür 
işlemlerde de steril uzatma hortumu ile ventilasyon yapılır. 

 
Diğer hortum, kablo ve setler hastaya yapılacak anestezi yöntemine ve cerrahi 

girişimin özelliğine göre farklılık gösterir. Üç yollu muslukların sık kullanılır. Tek damar 
yolundan başka sıvı takmak, arterial kateter uygulamak, diğer uygulanan kateterlerden ilaç 
uygulayabilmek veya kan alabilmek için kullanılır. Uzatma için kullanılan serum seti 
uzatmaları yine hastanın damar yolunun anesteziye uzak olduğu durumlarda kullanılır. Bu 
malzemeler, anestezi masasına yakın dolap veya çekmecelerde, yedekleri depoda 
bulundurulur. Kullanılacaklarsa kullanıma hazır şekilde masada veya yakınında, steril 
olanların steriliteleri bozulmadan bulundurulur. 

 
1.6. Malzemelerin Hazırlığı 

 
Hazırlıkta kullanılan masa genellikle ulaşımı en kolay olan anestezi cihazının 

sehpasıdır. Ayrıca portatif, tekerlekli, çekmecelerinde en sık kullanılan ilaç ve malzemelerin 
bulunduğu masalar da kullanılabilmektedir. 

 
Anestezi teknisyeni malzemeleri hazırlarken aşağıdaki işlem basamaklarını takip 

etmelidir; 
 
 Anestezi cihazı ve ekleri kullanıma hazır hâle getirilir. 
 Hastanın yetişkin veya pediatrik oluşuna göre solunum hortumu ve rezervuar 

balon hazırlanır.  
 Monitör ve bağlantıları kullanıma hazır hâle getirilir (TA aleti manşonu ve 

bağlantıları, pulse oksimetre probu ve kablosu, EKG kablosu gibi). 
 EKG paletleri derivasyon sayısı kadar masaya konulur. 
 Depo veya buzdolabından gelecek malzemeler odaya getirilir. 
 İlaç masası hazırlamadan önce masanın temizliği kontrol edilir. 
 Kas sinir stimülatörü ve nöroljik sistem monitörü kullanılacaksa elektrik 

seviyeleri kontrol edilip, paletleri hazırlanarak kullanıma hazır şekilde 
bulundurulur.  

 Doktor istemi ve hasta özelliğine göre istenen infüzyon sıvıları aseptik şartlara 
göre hazırlanarak serum askısına takılır. 

 İnfüzyon pompası (perfüzör) cihazı kullanılacaksa, infüzyon sıvısı takılı olarak 
kullanıma hazır halde bulundurulur. 
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Resim 1.43: Enjektörlü İnfüzyon pompası 

 
 Kan seti ve arteriyel kan basıncı ölçülecekse basınç setleri ile birlikte kabloları 

kullanıma hazır şekilde bulundurulur. 
 Damar yolu açmada ve tespitinde kullanılan malzemeler eksiksiz olarak masaya 

konulur, yedekleri de çekmecede hazır bulundurulur.  
 Hastaya uygun yüz maskesi ile airway, bir boy büyüğü ve bir boy küçüğü 

masaya konulur. 
 Laringoskopun pili ile tercih edilecek bleyd lambası kontrol edilerek masaya, 

yedekleri anestezi cihazı üstüne konulur. 
 Hastaya uygun entübasyon tüpü ambalajının üst kısmı açılarak masaya bir boy 

büyüğü ve bir boy küçüğü anestezi cihazı üstüne konulur. 
 Tüpe uygun gayd ve kaf enjektörü entübasyon tüpünün yanına konulur. 
 Tüp tespitinde kullanılan flaster, boyun bağı denilen, tüp tespitinde kullanılan 

bağ veya özel tüp tespiti masaya konulur. 
 Bir adet makas ve magil pensi anestezi cihazını üst kısmında veya 

çekmecesinde bulundurulur. 
 Aspiratör ve nazogastrik sondalar anestezi cihazı veya ilaç masası yanında 

bulundurulur. Masa hazırlanırken aspiratör kontrol edildikten sonra aspiratör 
sondası takılır. Nazogastrik sonda cihaz üstüne konulur. 

 Genel anestezi alacak hastaların gözlerini korumak amacıyla kullanılan pomad 
veya bandaj masaya konulur. 

 Stetoskop masanın uygun yerine asılır. 
 Anestezide order edilen ilaçlar masa üzerine alınır. 
 İlaçlara uygun enjektörler açılarak üzerlerine hangi ilaca ait olacağını belirten 

etiket yazılarak yapıştırılır. 
 Sulandırılacak ilaçlar uygun sulandırıcılarla doğru şekilde sulandırılır ve diğer 

ilaçlarla birlikte masa üzerine kullanım sırasına göre dizilir. 
 Yapılacak işlemler sırasında kullanılacak klemp veya tespit malzemeleri masada 

hazır bulundurulur. 
 Anestezi formu ve diğer formlarla birlikte asetat kalemi ve tükenmez kalem 

kullanıma hazır şekilde bulundurulur. 
 Baş simidi ve diğer pozisyona yardımcı malzemeler kullanıma hazır şekilde 

masanın yanında bulundurulur. 
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 Acil hava yolu ekipmanlarının çantası (acil çantası) kontrol edilerek varsa 
eksikleri tamamlanır. 

 Siper masaya monteli ise anestezi uygulamasını engellemeyecek pozisyona 
getirilir, portatif ise kullanıma yakın yerde bulundurulur. 

 
Yukarıda anlatılan işlemlerin yapılış tarzı anestezi kliniklerinde farklılık gösterse de 

yukarıda sayılan işlem basamakları hemen her yerde yapılmaktadır. Önemli olan 
uygulamalardan önce masanın ve malzemelerin eksiksiz ve doğru hazırlanmasıdır. 
Malzemelerin birinin eksik olması ve doğru hazırlanmaması hastayı ve anestezi 
uygulayıcısını ciddi sıkıntılara sokar. Uygulamanın seyri değişebilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Genel anestezi uygulamasında kullanılacak malzemeleri hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Eldiven giyiniz.  Yapacağınız her uygulamadan önce giymeyi 
alışkanlık hâline getirmelisiniz. 

 Anestezi cihazını kullanıma hazır 
hâle getiriniz. 

 Anestezi cihazını kullanma modülünü tekrar 
edebilirsiniz 

 Anestezide kullanılacak anestezik 
ve solunum gazlarının yeterliğini ve 
çalışmasını kontrol ediniz. 

 Eksik olan gazları doldurmalısınız. 

 Monitör ve bağlantılarını 
hazırlayınız. 

 Öncelikle monitörün çalışıp çalışmadığını 
kontrol etmelisiniz. 

 Manşonu kontrol etmelisiniz. 
 Bağlantıların sağlamlığını kontrol 

etmelisiniz. 
 Monitörizasyon araçlarının temizliğini her 

hastadan sonra yapmaya özen 
göstermelisiniz. 

 EKG elektrotlarını yeterli sayıda 
hazırlayınız. 

 Tansiyon aleti manşonunu 
hazırlayınız. 

 Pulse oksimetre probunu 
hazırlayınız. 

 Isı probunu hazırlayınız. 

 Sinir kas stimülatörünü 
hazırlayınız. 

 Pilli veya şarjlı olma özelliklerine göre 
elektrik kapasitelerini kontrol ediniz. 

 Nörolojik sistem monitörünü doktor istemine 
göre hazırlamalısınız.  Nörolojik sistem monitörünü 

hazırlayınız. 

 Hastanın ve cerrahinin özelliğine 
göre doktor isteminde yazılan 
infüzyon sıvıları, serum seti ve 
serum askısını hazırlayınız. 

 Aseptik kurallara göre hazırlamalısınız. 
 İnfüzyon pompasını hazırlayınız. 

 Kan tranfüzyon malzemelerini 
hazırlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Damar yolu açma malzemesini 
hazırlayınız (intraket, turnike, 
alkollü pamuk). 

 İntraket ve diğer malzemeleri hastanın yaşı 
ve genel özelliklerini göz önünde 
bulundurarak seçmelisiniz. 

 Damar yolu tespitini hazırlayınız. 

 Hastanın yaşına ve kilosuna uygun 
3 boy maske hazırlayınız. 

 Maskelerin yastık havalarını kontrol 
etmelisiniz. 

 Laringoskop ve 2 boy bleyd 
hazırlayınız. 

 Pil ve ampullerin kontrolünü yapmalısınız. 
 Düz ve eğri bleyd seçimine dikkat 

etmelisiniz. 

 Hastanın yaşına ve kilosuna uygun 
2 veya 3 boy airway hazırlayınız.  Disposble airwayleri tercih etmelisiniz. 

 Hastanın yaşına ve kilosuna göre 2 
veya 3 boy endotrakeal entübasyon 
tüpü veya tercih edilen diğer hava 
yolu ekipmanını hazırlayınız. 

 Steril malzeme kullanmalısınız. 
 Tercih edilecek ilk tüpün ambalajını yapışkan 

kısmından açmalısınız.  
 Tüplerin kaflarını kaf enjektörüyle kontrol 

etmelisiniz. 
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 Kaf enjektörü hazırlayınız.  10 cc’lik enjektör tercih etmelisiniz. 

 Kılavuz tel (gayd) hazırlayınız. 
 Gaydın uç kısmının yuvarlak ve tercih 

edilecek tüpün uzunluğuna uygun olmasına 
dikkat etmelisiniz. 

 Endotrakeal tüp tespiti hazırlayınız.  Özel bir tespit kullanılmıyorsa flaster ve 
bağcığı birlikte kullanabilirsiniz.  

 Nazogastrik sonda hazırlayınız. 

 Kullanılmadığı zamanlarda birkaç adet 
buzdolabında saklarsanız uygulama kolaylığı 
sağlayacaktır. 

 Hastanın özelliğine göre kullanımı kesin 
değilse size en yakın bir çekmecede 
bulundurabilirsiniz.  

 Aspiratör ve sondasını hazırlayınız. 

 Aspiratörü çalıştırarak sağlamlığını ve emiş 
gücünü kontrol etmelisiniz. 

 Aspiratör sondasını aspiratör hortumuna 
takmalısınız. 

 Sondanın kirlenmesini önlemek için 
ambalajı üstünde bırakmalısınız. 

 Aspiratörün yanına yıkama solüsyonu 
hazırlamalısınız. 

 Göz koruyucu bant ve doktor 
istemine göre göz pomadı 
hazırlayınız. 

 Operasyon süresince hastanın gözlerini açık 
bırakmamalısınız. 

 Gözleri, anestezi sırasında korumanın 
amaçlarını araştırabilirsiniz.  

 Stetoskobu hazırlayınız.  Temizliğini ve çalışmasını kontrol ederek 
anestezi cihazına asabilirsiniz. 



 

 40

 Anestezi uygulama esnasında 2, 5, 
10 ve 20cc’lik enjektörleri 
hazırlayınız. 

 Enjektör ambalajlarını sterilize ve son 
kullanma tarihi yönünden kontrol 
etmelisiniz. 

 Enjektörleri ilaç çekerken açıp, üzerlerine 
ilaç etiketi yapıştırdıktan sonra 
kullanabilirsiniz. 

 Doktor istem kâğıdına göre anestezi 
uygulamasında kullanılacak ilaçları 
seçiniz. 

 İlaçları özelliklerine göre buzdolabından 
veya depodan temin edebilirsiniz. 

 Kullanılacak narkotik ilacı istenen 
dozda enjektöre çekiniz. 

 Aseptik kurallara uymalısınız. 
 Enjektörler üzerinde hangi ilaç olduğunu 

belirten etiket yapıştırmayı ihmal 
etmemelisiniz. 

 Yedek kullanılabilecek ilaç 
bulundurmalısınız. 

 Anestezi cihazı yakınında acil ilaç dolabı 
veya çekmeceli acil ilaç masası 
bulundurmalısınız. 

 Kullanılacak kas gevşetici ilacı 
istenen dozda enjektöre çekiniz. 

 Kullanılacak hipnotik ilacı istenen 
dozda enjektöre çekiniz. 

 Kullanılacak kas gevşetici ilaç 
çeşidine göre antagonist ilacını 
istenen dozda enjektöre çekiniz. 

 Kullanılacak hipnotik ilacın 
çeşidine göre antidot ilacı istenen 
dozda enjektöre çekiniz. 

 Acil durumlarda kullanılabilecek 
ilaçları kolay ulaşılabilecek yere 
hazır bulundurunuz. 

 Kol tahtası hazır bulundurunuz.  Kol tahtası üzerine kompres örtebilirsiniz. 

 Anestezi çalışma alanını cerrahi 
alandan ayıran siper hazırlayınız. 

 Siperi hastanın pozisyonu verdikten sonra 
yerleştirmelisiniz. 
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 Cerrahi alan kompresini (perde) 
sipere tespit etmek için tespit 
malzemesi hazırlayınız. 

 Flasterin metal bölgelerde ve kompreslerde 
leke yapacağından klemp kullamaya özen 
göstemelisiniz. 

 Baş boyun destek simidi 
hazırlayınız. 

 Dezenfekte edilebilen malzemeleri tercih 
edebilirsiniz. 

 Hastaya verilecek pozisyona uygun 
pozisyon destek malzemeleri 
hazırlayınız. 

 Temizliklerini kontrol etmelisiniz. 

 Gerekli olabilecek uygun hava yolu 
ekipmanlarını hazırlayınız. 

 Anestezi cihazı yakınında ulaşılabilecek 
yerde bulundurmalısınız. 

 Anestezi ve kullanılacak diğer 
formları hazırlayınız. 

 Kayıt işlemlerinin çalışan, hasta için hukuki 
avantajlarını araştırabilirsiniz. 

 En çok kullanılan formların yedeklerini de 
hazır bulundurmalısınız. 

 Hazırlanan malzemelerin tam olup 
olmadığını kontrol ediniz. 

 Düzenli ve tertipli çalışarak hazırlık sürenizi 
kısaltabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. ( ) Pozisyon destekleme malzemeleri basınç dağılımı ve sinir koruması sağlamak 

amacı ile kullanılır. 

2. ( ) Adrenalin, ilaç masasının üzerinde, enjektöre çekili bir şekilde bekletilmesi 

gereken bir ilaçtır. 

3. ( ) Sodyum bikarbonat, ilaç masasının üzerinde, enjektöre çekili bir şekilde 

bekletilmesi gerekli bir ilaçtır. 

4. ( ) İlaç masasının üzerinde, mutlaka steteskop bulunmalıdır. 

5. ( ) Beyaz flasterler, cilde daha az zarar verdikleri için daha sık kullanılır. 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 
 
 
Hastayı genel anestezi uygulaması için doğru şekilde ve en kısa sürede 

hazırlayabileceksiniz.   
 
 
 
 
Anestezi uygulamalarına yönelik hasta hazırlığını yakınınızdaki hastanelere giderek 

öğreniniz ve farklılıkları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

2. HASTANIN GENEL ANESTEZİ 
UYGULAMASINA HAZIRLIĞI 

 
Genel anestezi uygulama hazırlığının ikinci aşaması ameliyat masasına alınan hastanın 

anestezi uygulamasının başlayabilmesi için yapılan hazırlıktır. Bu faaliyette hastanın 
ameliyathaneye sevkinden uyutulma aşamasına kadar olan süreçte yapılan hazırlıkla ilgili 
bilgi ve becerileri öğreneceksiniz. 

 
2.1. Hastanın Ameliyathaneye Nakli  

 
Anestezi yöntemleri uygulanarak girişim yapılacak hastalar, genellikle cerrahi 

kliniklerinden, yoğun bakım ünitelerinden ve acil servislerden gönderilerek anestezi 
kliniğine teslim edilir.  

 
Cerrahi kliniklerden ameliyathaneye gelen hastalar genellikle operasyonları 

planlanmış ve anestezi öncesi hazırlıkları yapılmıştır. Hastalar, ameliyathaneye, 
ameliyathane kurallarına göre giyindirilerek sedye veya tekerlekli sandalye ile gönderilir. 
Premedikasyon odasında premedikasyonu yapılarak premedikasyon süresi beklenir. 

 
Yoğun bakım ünitelerinden gelen hastalar, genel durumlarına göre sedye üzerinde acil 

hava yolu ekipmanları ile gerekirse monitörize edilmiş şekilde ameliyathaneye sevk edilir. 
Yoğun bakımdan gelen hastalar çoğunlukla genel vücut fonksiyonları bozulmuş, ameliyat 
nedeninden başka hastalık ve sendromları mevcuttur. Bu hastaların yatak, sedye ve masa 
arasındaki nakilleri özenle yapılmalıdır. Hastada birçok damar yolu, kateter ve sondalar 
mevcut olabilir. Örneğin, küçük bir dikkatsizlik idrar sondasının, drenaj hortumları (dokular 
ve organlar içinde biriken kan, iltihap ve sıvı gibi oluşumları boşaltmak için hastaya takılan 
boşaltma aracı) ve kateterlerin çıkmasına neden olabilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 2.1: Hastanın sedyeye nakli 

 
Acil servislerden gelen hastaların büyük kısmı yaralanma ve midesi dolu şekilde gelir. 

Acil hastalarda bilincinin açık veya kapalı oluşu önemlidir. Genellikle hasta dosyasında 
bulunması gereken bilgiler eksiktir ve hasta ameliyata alındıktan sonra bilgiler öğrenilir. 
Kanama durumlarında hastaların kan ihtiyacı vardır. Hasta, kan olmadan veya eksik olarak 
ameliyata alınmak durumda kalınabilir. Böyle hastalara, anestezi uzmanının onayı ile 
anestezi uygulanır. 

 
Premedikasyon yapılarak veya yapılmadan ameliyathaneye sevk edilen her hasta, 

ameliyathanenin hasta giriş kapısından ameliyathane içindeki sedyeye alınır. Hastaya ait 
dosya, varsa kanları ve diğer malzemeleri kontrol edilerek hastayı getiren görevliden teslim 
alınır. Hastanın ameliyathane personelinin yardımı ile sedyeden ameliyat masasına 
yatırılması sağlanır. 

 

  
Resim 2.2: Hastanın ameliyathane sedyesine alınması 

 
Ameliyat masasına alınan hastaların, ameliyathane kurallarına göre iç çamaşırları 

dâhil çıkartılarak ameliyat gömleği giydirilmiş, ameliyathane bonesi takılmış, terlik, yüzük, 
takıları ve çıkartılabilen protezleri varsa çıkartılmış olması gerekir. Bunlardan herhangi biri 
varsa, çıkartılıp tutanakla birlikte hasta yakınına teslim edilmesi sağlanır. 
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Ameliyat masasına alınan hastaya açık ve anlaşılır bir dil kullanılarak kendisine 
yapılacak işlemler hakkında bilgilendirilir. Hastanın merak ettiği sorular cevaplandırılarak 
rahatlaması sağlanır.   

 
2.2. Hastanın Monitörizasyonu 

 
Anestezi uygulamak amacıyla masaya alınan hastalar monitörize edilir. Monitörden 

elde edilen veriler, anestezi başlangıcından sonlandırmasına kadar takip olanağı ve ani 
değişikliklerde müdahale imkânı sağlar. 

 
Hastanın bilgilendirilmesi yapıldıktan sonra mahremiyeti göz önünde bulundurularak 

üstündeki ameliyat gömleğinin üst kısmı açılır. Hastaya yapılacak girişimin özelliğine ve 
genel durumuna göre masada oturur veya sırtüstü pozisyon verilerek EKG paletlerinin 
(elektrot) yapıştırılacağı yerler belirlenir. Standart olarak beş veya üç derivasyonlu EKG 
kabloları kullanılmaktadır. Bunlar, hastaya yapılacak girişimin özelliğine göre standart 
yapıştırma yerlerinden farklı olarak kalp atım derivasyonlarını bozmayacak şekilde de 
yapıştırılabilir. 

  
Resim 2.3: Toraks veya batın bölgesinden ameliyat olacak hastanın beşli EKG bağlantısı 

 
Üç derivasyonlu EKG kablo elektrotları (paletler) kullanılıyorsa;  
 
 RA (sağ kol) elektrodu: Sağ omuz yanına, köprücük kemiği altına, 
 LA (sol kol) elektrodu: Sol omuz yanına veya kalbin alt kısmının sol ucuna 

denk gelen yere (meme altı), 
 LL (sol bacak) elektrodu: Sol hipogastrium üzerine yerleştirilir (“Hastanın 

Monitörizasyonu” modülünü tekrar edebilirsiniz). 
 
Beş derivasyonlu EKG kablosu kullanılıyorsa; 
 
 AVR (RA) sağ kol elektrodu: Sağ omuzun yanına, köprücük kemiğinin hemen 

altına, 
 AVL (LA) sol kol elektrodu: Sol omuzun yanına, köprücük kemiğinin hemen 

altına, 
 AVF (LL) sol bacak elektrodu: Sol hipogastrium üzerine, 
 RL sağ bacak elektrodu: Sağ hipogastrium üzerine, 
 V (prekordiyal) elektrodu: Göğse yerleştirilir. 
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Şekil 2.1: Beşli (5) derivasyon yerleşim yerleri 

 
Bu bilgiler ışığında ülkemizde en çok kullanılan renkteki EKG kablolarının yerleşim 

yerleri şöyledir; 
 
 Kırmızı renkli EKG kablosu sağ omuz yanı köprücük kemiği altına, 
 Sarı renkli EKG kablosu sol omuz yanı köprücük kemiği altına,  
 Siyah renkli EKG kablosu sağ hipogastium üzerine,  
 Yeşil renkli EKG kablosu sol hipogastium üzerine yerleştirilir. 
 
EKG paletleri yapıştırıldıktan sonra, EKG kabloları paletlere tutturulur. Gerekirse 

flasterlerle kapatılır. 
 
Tansiyon aleti, hastaya verilecek pozisyona ve yapılacak cerrahi işlemin özelliğine 

göre sol kola veya lateral pozisyonda üst kısımda bulunan kola takılır ve ilk tansiyonu 
ölçülür. Üst tarafta kalan kola takılmasının amacı, basınç altında kalan kolda ölçüm hatasını 
azaltmaktır. 

 
Pulse oksimetre probu genellikle tansiyon ölçülmeyen tarafa ( damar yolunun açık 

olduğu taraf), ışık kaynağı tırnak üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Eğer tırnaktan ölçüm 
yapılamıyorsa, kulak memesi, burun üstü veya ayak parmağı tercih edilebilir. Pulse 
oksimetre probunun yerleştirilmesi yapıldıktan sonra, monitörden ölçüm sonucu ve trase 
(grafik) görüntüsü kontrol edilir. 

 
Yapılan monitörizasyon sonucu elde edilen ilk veriler anestezi formuna kaydedilerek 

sonraki ölçümlerle arasındaki farklılığın gözlemlenmesi sağlanır. 
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Resim 2.4: Anestezi cihazında hastanın yaşamsal göstergeleri ve traseleri 
 
Monitörizasyon işleminde yukarıda bahsedilen standart takiplerden farklı olarak, 

arteriyel kan basıncı ölçümü yapılacaksa işlem için gerekli malzemeler hazır bulundurulur. 
İşlemi anestezi doktoru yapar. Anestezi teknisyeni doktora yardımcı olur. Fakat aralıklı 
olarak arterin açık kalarak tıkanmasını önlemek için sistemi heparinli solüsyonla yıkar. 

 

 
Resim 2.5: Areteriyel kan basıncı için ölçüm yeri ve kateteri 

 
Hastanın ve hastaya yapılacak girişimin özelliğine göre ihtiyaç durumunda, ısı probu, 

non ivaziv şekilde ise kullanıma hazır olarak hastanın uygun vücut bölgesine yerleştirilir.  
 
Nörolojik sistem stimülatörü ve kas sinir stimülatörü hazırlanarak kullanıma hazır 

şekilde hastaya yakın yerde bulundurulur, ihtiyaç halinde kullanılır. 
 

2.3. Hastada İnvaziv Girişim Gerektiren Durumlar 
 
Anestezi öncesi hastaya yapılacak invaziv işlemler, preanestezik vizitte anestezi 

uzmanı tarafından belirlenir. Bunlar, CVP açma arteriyel kateterizasyon gibi işlemlerdir ve 
hastalara yapılacak girişimin özelliğine göre farklılık gösterebilir. Anestezi teknisyeni 
yapılacak girişimlerde anestezi uzmanı malzeme hazırlayarak ona yardımcı olur. Eğer 
anestezi uzmanı olmadan çalışıyorsa damar yolu açma dışındaki invaziv işlemlerde cerrahtan 
yardım ister. 



 

 48

Anestezi uygulaması için hazırlıkta, monitörizasyon işlemi bittikten sonra hastanın 
yaşamsal bulguları ve oksijenasyonu kontrol edilir. Damar yolu açma konusunda hasta 
bilgilendirilerek yardımcı olması söylenir. Uygulanacak kateterizasyon işlemleri hastanın en 
uygun damar açma yeri tespit edilerek, aseptik şartlarda yapılır.  

 
Damar yolu açmak için kullanılacak kateter ve intraketler, hastanın yaşına, yapılacak 

girişimin ve damar yapısının özelliğine uygun olmalıdır. Örneğin; 6 yaşında, tonsillektomi 
geçirecek gelişimi normal bir çocuğa 18 numaralı yeşil intraket uygulanmaz. Tercih 
edilebilecek intraket 22 numaralı mavi veya 20 numaralı pembe renkli intrakettir. Çok zayıf 
ve damarları bulunamayan hastalara 24 numaralı sarı intrakette kullanılabilir. Kanama riski 
yüksek, büyük bir operasyon geçirecek yetişkin bir hastada 18 numaralı yeşil ve 16 numaralı 
gri intraket tercih edilmelidir. 

 

  

 
Resim 2.6: Damar yolu tespiti ve infüzyon sıvısının takılması 

 
Damar yapıları bozuk ve zor tespit edilen hastalara; kout- down açmak veya kalın bir 

venden venöz kateter takmak gereklidir. Bu işlemi ise doktor steril şartlarda yapar, teknisyen 
yardımcı olur. 

 
Hastalara arteriyel kateter veya CVP kateteri takılacak ise bu işlemler damar yolu 

açıldıktan ve hastaya sedasyon uygulandıktan sonra yapılmalıdır. 
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Şekil 2.2: Santral kateter yerleri 

 
Şekil 2.3: Juguler ven kateter yerleşimi 

 

 

 
Resim 2.7:Juguler kateter takılmış hasta 

 
Genel durumları bozuk ve ağrıları çok olan hastalara ameliyat sonrası aneljezi ve 

başka işlemler yapmak amacıyla epidural veya başa kateterler takılması gerekebilir. Anestezi 
teknisyeni anestezi öncesi bu tür bilgileri öğrenerek kullanılacak malzemeleri hazırlayarak 
doktora yardım eder. 
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2.4. Genel Anestezi Uygulaması İçin Hazırlık Aşaması 
 
Genel anestezi uygulamasının başlangıcında kullanılacak malzemelerin, ilaçların ve 

hastanın tam olarak hazır hâle getirilmesi gerekir. Kullanılacak bütün malzemeler ve ilaçlar 
ulaşılabilecek en yakın yerde bulundurulmalıdır. Malzemeler ve ilaçlar tamamlandıktan 
sonra sırasıyla aşağıdaki işlem basamakları takip edilir. Bu işlem basamakları planlanmış 
anestezik ve cerrahi girişimler ile özel durum göstermeyen rutin hazırlıklar içindir. 

 
 Hasta yardımcı bir personel ile birlikte hasta nakil kapısından ameliyathane 

sedyesine alınır. 
 Hasta için hazırlanan kanlar ve girişim sırasında kullanılacak malzemeler 

eksiksiz olarak hastayı teslim eden personelden teslim alınır. 
 Hasta ameliyat odasına getirilerek sedye ve ameliyat masa boyları eşit hâlde 

ameliyat masasına alınır (Hastanın bilinci açıksa ameliyat masasına geçmesi 
istenebilirken bilinci kapalı hasta için ameliyathane çalışanları ile birlikte o 
masaya alınır).  

 Hastanın kimlik bilgileri öğrenilerek, hastaya yapılacak operasyon ve hangi 
taraftan yapılacağı, dosya bilgileriyle karşılaştırılır.  

 Protez varlığı, geçirmiş olduğu veya bulaşıcı bir hastalığının olup olmadığı 
uygun bir dille sorularak dosya bilgileriyle karşılaştırılır.  

 Hasta uyanıkken yapılacak işlemler hakkında bilgilendirilir.  
 Hastaya yapılacak her işlem öncesi eldiven giyilir. 
 Hastanın ameliyat gömleğinin üst kısmı mahremiyet duygusu korunarak bel 

kısmına kadar indirilir (Kadınlarda sırtüstü yattığında gömleğin önü hastanın 
göğsüne kapatılabilir). 

 EKG kablosu sayısınca EKG elektrodu alınarak önceden belirlenen yerlere 
yapıştırılır. Elektrotlarla EKG kablo bağlantısı yapılarak monitörden trase ve 
değerler gözlenerek ayarları yapılır. 

 Hastanın kolu kol tahtasına uzatılarak tansiyon aleti manşonu ve kablosu 
bağlanır. İlk ölçüm yapılarak ölçüm değeri anestezi formuna kaydedilir. Ölçüm 
aralıkları monitörde belirlenir. 

 Pulse oksimetre probu, hastanın uygun vücut bölgesine yerleştirilerek 
monitörden ilk değer ve trase kontrolü yapılır. Gözlenen değer anestezi formuna 
kayıt edilir.  

 Isı probu için uygun vücut bölgesi belirlenerek uygun prop yerleştirilir. İlk 
ölçüm yapılarak anestezi formuna kaydedilir. Ölçüm aralıkları belirlenir. 

 Hastanın tansiyon ölçülmeyen kolu masanın diğer tarafındaki kol tahtasına 
uzatılarak aseptik koşullarda kateter takılarak damar yolu açılır. 

 Açılan damar yoluna hazırlanan infüzyon sıvısı takılır. 
 İlk yarım saatte gidecek sıvının akış hızı sıvı hesaplaması yapılarak ayarlanır.  
 İkinci bir damar yolu açmak gerekiyorsa, hastanın acı hissetmemesi için 

genellikle hastaya anestezi uygulandıktan sonra açılmaktadır. 
 Hastaya yapılacak arteriyel girişimler ağrılı olduğundan anestezi uygulama 

sonrası yapılır. 
 Damar yolu açılamayan veya kateter uygulanacak hastalar için malzemeler 

hazırlanarak doktora yardımcı olunur. 
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 Eğer genel anestezi ilave olarak epidural ve spinal girişimler için malzemeler 
kullanıma hazır hâle getirilip, hastaya girişime uygun pozisyon verdirerek, 
işlem süresince anestezi uzmanına yardımcı olunur. 

 Hasta anestezi uygulaması için uygun pozisyona alınır. 
 Anestezi teknisyeni hastanın baş kısmına geçerek son kez anestezi cihazı 

kontrollerini ve balon kontrolünü yapar. 
 Laringeskop ve kaf enjektörü hastanın baş kısmının soluna, airway sağa alınır. 

Uygulamalarda genellikle endotrakeal tüp veya tercih edilen hava yolu aracı 
hastanın göğsünün üzerine konulur. Bunun nedeni ulaşım kolaylığı sağlayarak 
işlem zamanını azaltmaktır. Fakat hastalarda tedirginlik oluşturmamak için 
anestezi çalışanı tek değil ise diğer kişiden yardım istenerek hastanın görüş 
alanı dışında bulundurulabilir. 

 Anestezi cihazından %100 oksijen açılarak hastaya solutulur. 
 Anestezi uygulamasında yardımcı diğer anestezi çalışanı kullanılacak ilaçların 

kontrollerini yaptıktan sonra uygulamayı başlatır. 
 

2.5. Genel Anestezi Uygulaması İçin Hazırlık Yapılırken Dikkat 
Edilecek Noktalar 

 

Güvenli bir anestezi ve cerrahi süreci hastalarla birlikte çalışanlar için de önemlidir. 
Bu sürecin iyi geçmesi için genel anestezi uygulamasına hazırlığın eksiksiz ve tam olarak 
yapılması gerekir. Hazırlıklar yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda 
sıralanmıştır. 

 

 Bilinci açık hastalarda kimlik bilgileri ve operasyon geçireceği bölge mutlaka 
doğrulanmalıdır. Bilinci kapalı hastalarda hasta bilekliği ve dosyası 
karşılaştırılmalıdır. 

 Hastanın dosyası kontrol edilerek eksik bilgilerin varlığı araştırılmalıdır. 
 Hastanın mahremiyetine ve bilgilendirilmesine önem verilmelidir. Böylelikle 

hastanın rahat bir şekilde anesteziye geçişi ve uyanması sağlanabilecektir. 
 Malzeme hazırlığı ve ihtiyaç duyulacak yedek malzemeler hasta masaya 

alınmadan önce yapılmalı odadayken yapılmamalıdır. 
 Ameliyat odasında anestezi uygulama öncesi kalabalık oluşturarak hasta 

rahatsız edilmemelidir. 
 Hastanın bulunduğu ortamda gürültü yapılmamalıdır. 
 Monitörizasyon işlemleri doğru ve dikkatli yapılmalıdır. Kablo bağlantıları 

mutlaka kontrol edilmelidir. Girişim sırasında çıkma, kopma veya yanlış değer 
gösterme durumları oluşturmamalıdır. 

 İnvaziv işlemler yapılırken hastanın canının acıtılmamasına azami dikkat 
gösterilmelidir. Izdırabı artırıcı uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

 İlaç ve infüzyon sıvılarının doğru hazırlanıldığından emin olunmalıdır.  
 Anestezi cihazı ve solunum gazlarının varlığı yeniden kontrol edilmelidir. 
 İnhalasyon anestezikleri ve karbondioksit absorbanı yeniden kontrol edilmelidir. 
 Kullanılacak malzemeler anestezi uygulama öncesi son kez mutlaka kontrol 

edilmelidir. 
 Aspiratörün çalışıp çalışmadığı yeniden kontrol edilmelidir. 
 Yapılan uygulamalarda hasta ve çalışan güvenliği önlemleri alınmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Hastayı genel anestezi uygulaması için hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı nakil kapısından 
ameliyathane sedyesine alınız.  

 
 Hastanın kimliğini, hangi klinikten geldiğini 

ve hangi doktorun hastası olduğunu ameliyat 
listesiyle, hasta dosyası ve hastadan alınan 
bilgilerle karşılaştırırsanız hastayı hangi 
ameliyat odasına almanız gerektiğini 
doğrularsınız. 

 Hastanın kanları ile birlikte girişim 
sırasında kullanılabilecek 
ameliyathane dışından gelen 
malzemeleri eksiksiz olarak teslim 
alınız.  

 Hastanın eksiklerinin hastanın ameliyatının 
iptaline sebep olabileceğini unutmamalısınız. 

 Hastayı, ameliyat masasına alınız. 

 

 
 Masa ve sedye boylarını aynı hizada 

tutarsanız hasta geçişini kolaylaştırırsınız. 

 Hastanın kimlik bilgilerini dosya 
bilgileri ile karşılaştırarak 
doğrulayınız. 

 Bilgi eksikliğinden kaynaklanan uygulama 
hatalarının, komplikasyonlar için önemli 
olduğunu unutmamalısınız.  

 Hastayı yapılacak işlemler 
hakkında bilgilendiriniz.  

 Hastanın endişelerini gidererek rahat bir 
anesteziye geçiş sağlayabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Hastaya sırtüstü pozisyon veriniz.  Hastada solunum sıkıntısı varsa uyuyuncaya 
kadar fowler pozisyon verebilirsiniz. 

 Hasta başını, simit yastık ve 
ameliyat masasının baş kısmını 
kaldırarak rahatlatınız. 

 Hastaya rahat olup olmadığını sorabilirsiniz. 

 Eldiven giyiniz.  Eldiven kirlendikten sonra değiştirirseniz 
kontaminasyonu önleyebilirsiniz. 

 Hastanın ameliyat gömleğinin 
kollarını çıkartıp üst kısmını 
mahremiyet duygusunu koruyarak 
bel kısmına indiriniz. 

 EKG elektrotlarını yapıştıracağınız yere göre 
gömleği indireceğiniz mesafeyi 
kısaltabilirsiniz.  

 EKG kablosunun sayısınca EKG 
elektrotunu alarak önceden 
belirlenen yerlere yapıştırınız. 

 Gerekirse elektrotlara (palet) jel sürerek 
iletkenliği artırabilirsiniz.  

 Elektrotlarla EKG kablo 
bağlantısını yapıp, monitörden trase 
ayalarını yapınız.  

 Parazitlenme ve bağlantı hatalarının önüne 
geçmek için güvenli bir bağlantı 
oluşturmalısınız. 

 Gözlem için en iyi görüntü oluşturan 
derivasyon görüntü alanını tercih etmelisiniz. 

 Hastanın kolunu kol tahtasına 
uzatarak tansiyon aleti manşonu ve 
kablosunu bağlayınız.  Tansiyon aletinin manşondaki hortum 

kısmının ucunu brakeal arter üzerine 
yerleştirirseniz daha iyi algılama sağlarsınız. 

 Ölçüm aralığı olarak 3 veya 5 dakikayı tercih 
edebilirsiniz. 

 İlk tansiyon ölçümünü yaparak elde 
edilen değeri anestezi formuna 
kaydediniz. 

 Tansiyon ölçüm aralıklarını 
monitöre girerek belirleyiniz. 

 Pulse oksimetre probunu, hastanın 
uygun vücut bölgesine yerleştirerek 
monitörden ilk değer ve grafik 
kontrolünü yapınız. 

 Doğru ölçüm için, probu doğru yerleştirmeli 
ve hastanın dolaşımının iyi olduğu yerden 
ölçüm yapmalısınız. 

 Nabız atımlarını da duymanız gerektiğini 
unutmamalısınız. 

 Yapılan bütün ilk ölçüm ve değerlendirmeleri 
kayıt ederseniz anestezi sürecindeki 
değişikliklerin seviyelerini görebilirsiniz. 

 Gözlenen değeri anestezi formuna 
kayıt ediniz. 

 Isı probu için hastanın uygun vücut 
bölgesini belirleyerek uygun probu 
yerleştiriniz. 

 Prop seçerken hastanın yaşını göz önünde 
bulundurmalısınız. 

 Ölçüm aralığı için hastanın genel durumunu 
ve yapılacak cerrahi girişimi göz önünde 
bulundurmalısınız. 

 Anestezide kayıt sisteminin önemini 
unutmamalısınız. 

 İlk ısı ölçümünü yaparak anestezi 
formuna kaydediniz. 

 Monitörden ısı ölçüm aralıklarını 
belirleyiniz. 

 Monitörden hastanın vital 
bulgularını kontrol ediniz. 

 Bütün hemodinami gösterge bağlantıları 
yapıldıktan sonra hepsini tek tek gözden 
geçirerek kontrol etmelisiniz. 
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 Hastanın tansiyon ölçülmeyen 
kolunu masanın diğer tarafındaki 
kol tahtasına uzatarak aseptik 
koşullarda damar yolu açınız. 

 
 Tasiyon aleti manşonunu ve damar yolunu 

aynı kola takmamaya özen göstermeliniz. 

 Açılan damar yoluna hazırlanan 
infüzyon sıvısını takınız.  

 Üç yollu musluk kullanırsanız hem yedek bir 
damar yolunuz olacağını hem de ilaçları 
uygulama kolaylığı sağlayacağınızı 
unutmamalısınız. 

 Sıvıyı açarak akış hızını 
ayarlayınız. 

 Akış hızını, sıvı hesaplamasını yaparak 
ayarlamalısınız. 

 Damar yolu açılamayan veya 
santral kateter uygulanacak hastalar 
için malzemeleri kullanıma hazır 
hâle getirerek doktora yardımcı 
olunuz. 

 Kateter uygulamalarının birçoğunun hasta 
uyutulduktan sonra yapılması hastaların acı 
çekmesini önlemektedir. Bu yüzden 
malzemelerin kirlenmemesi için sadece 
malzemeleri göz önünde hazır 
bulundurmalısınız. 

 Hastayı anestezi uygulaması için 
uygun pozisyona alınız. 

 
 Sırtüstü düz pozisyonu tercih etmelisiniz. 
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 Hastanın baş kısmına geçerek son 
kez anestezi cihazının ve balonun 
kontrollerini yapınız. 

 
 Farkına varmadan gaz akımı kesilebilir, cihaz 

arızaya geçmiş olabilir. Bu olumsuzlukları 
yaşayabileceğinizi unutmamalısınız. 

 Larengoskop ve kaf enjektörünü 
hastanın baş kısmının soluna, 
airwayi sağ kısmına alınız. 

 
 Malzemelerin, kullanımını kolaylaştıran 

ulaşabileceğiniz yerde olması işlem zamanını 
kısaltacaktır, unutmamalısınız. 

 Endotrakeal tüp veya tercih edilen 
hava yolu aracını ulaşılabilecek en 
yakın yere koyunuz. 

 Tüpün kafını kontrol etmelisiniz. 

 Anestezi cihazından %100 oksijen 
açarak hastaya solutturunuz. 

 
 Maskeyi tam oturtarak hastayı ajite 

etmemelisiniz. 
 Maskeyi yaklaştırarak hastanın oksijen 

solumasını sağlamalısınız. 
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 Anestezi uygulamasında yardımcı 
diğer anestezi çalışanına 
kullanılacak ilaçların kontrollerini 
yaptıktan sonra uygulamayı 
başlatmasını söyleyiniz. 

 
 Tek başınıza hem ilaç vermek hem hastayı 

takip ederek solutmak zorunda 
kalabileceğinizden, uzatma hortumu 
kullanarak bu işlemi tek başınıza 
yapabilirsiniz. Bu konuyla ilgili araştırma ve 
maket üzerinde egzersiz yapabilirsiniz. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi ameliyata alınacak hastaların ameliyathaneye alınışları ile 
ilgili doğru bir ifadedir? 
A) Hastalar iç çamaşırları ile ameliyathaneye alınabilir. 
B) Sadece ameliyat gömleği yeterlidir. 
C) İç çamaşırları dahi çıkartılarak ameliyat gömleği giydirilmiş ve bone takılmış 

olmalıdır. 
D) Ameliyat gömleği giyilmiş ve bone takılmış olmalıdır. 
E) İç çamaşırlar çıkarılmış ve ameliyat gömleği giydirilmiş olmalıdır. 
 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Ameliyat masasına alınan hastaya ilk olarak damar yolu açılır. 
B) Monitörizasyon hastadaki ani fizyolojik değişikliklerde müdahale imkânı sağlar. 
C) Ameliyat masasına alınan hastanın tansiyonu yükseldiğinde hızlı şekilde anestezi 

uygulanır. 
D) Siyah renkli EKG kablosu sol omuz yanı köprücük kemiği altına yerleştirilir. 
E) Pulse oksimetre probu tansiyon ölçülen kola takıldığında doğru ve kesintisiz 

değerlendirme yapar. 
 

3. EKG elektrotlarının yerlerini sağlamlaştırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? 
A) Olduğu gibi bırakılır. 
B) Hastanın üzerine yatması sağlanır. 
C) İletken jel artırılır. 
D) Elektrot üzerine flaster yapıştırılır. 
E) Elektrot üzerine kompres kapatılır. 
         

4. 6 yaşında, tonsillektomi yapılacak bir çocuğa aşağıdaki intraketlerden hangisini 
uygulamak gerekebilir? 
A) 18 numaralı yeşil intraket 
B) 22 numaralı mavi intraket 
C) 16 numaralı gri intraket 
D) 24 numaralı sarı intraket 
E) Herhangi bir kelebek iğne kullanılmalıdır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi hasta ameliyathaneye alındıktan sonra dikkat edilecek 
hususlardandır? 
A) Hastanın bulunduğu ortamda gürültü yapılmamalıdır. 
B) Malzeme ve diğer hazırlıklar hasta masaya alındıktan sonra yapılmalıdır. 
C) Karbondioksit absorbanı hasta alındıktan sonra değiştirilmelidir. 
D) İlaç ve mayiler hasta alındıktan sonra hastaya göre hazırlanmalıdır. 
E) Kateterizasyon işlemlerinin hepsi hasta uyutulmadan yapılmalıdır. 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz. 

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

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Hasta nakil kapısından ameliyathane sedyesine alınır. 
B) Hasta tekerlekli sandalye ile ameliyathaneye alınır. 
C) Premedikasyon serviste yapılarak hasta ameliyathaneye alınır. 
D) Hasta ameliyathaneye alındıktan sonra hastanın kanları istenir. 
E) Hasta nakil kapısından alındıktan sonra herhangi bir ameliyat odasına alınır. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi anestezide, primer olarak kullanılan ilaçlardan değildir? 
A) Hipnotikler 
B) Opioidler 
C) Aneljezikler 
D) Kas gevşeticiler 
E) Atropin 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi anestezi masasında bulunması gereken malzemelerden 

değildir?  
A) Pozisyon yastıkları 
B) Laringoskop 
C) Tespit malzemeleri 
D) EKGpaletleri 
E) Airwayler 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi anestezi cihazıyla ilgili hazırlıklardandır?  

A) Cihaz bakımının yapılması 
B) Cihaz dezenfeksiyonunun yapılması 
C) Teknik servisin çağırılarak bakımının yaptırılması 
D) Karbondioksit absorberinin kontrolü 
E) Vaporizötörlerin sökülerek kontrolü 

 
5. Hasta monitörizasyonunda pulse oksimetre probunun kontrolü nasıl yapılır? 

A) Hasta masaya alındıktan sonra probu hastaya takılarak 
B) Hasta masaya alınmadan ameliyathane personeline probu takarak 
C) Probu kabloya takarak 
D) Kabloyu cihaza takarak 
E) Cihazı fişe takarak 

 
6. Aşağıdakilerden hangisi destek malzemelerinin kullanım amaçlarından değildir? 

A) Başı, yüzü ve kulakları korumak 
B) Kolay entübasyon sağlamak 
C) Hasta güvenliği sağlamak  
D) Cerrahi pozisyonlara yardımcı olmak 
E) Basınç dağılımını engellemek 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi baş simidinin kullanım amaçlarındandır? 
A) Supine pozisyonda gözü korumak  
B) Prone pozisyonda boynu korumak 
C) Kolay entübasyon sağlamak 
D) Supine pozisyonda kulakları korumak  
E) Prone pozisyonda baş, göz ve burunda basıncı azaltarak güvenlik altına almak 

 
8. Aşağıdakilerden hangisi ayak destekleme aparatlarının kullanım alanlarındandır?  

A) Troit ameliyatları 
B) Jinekolojik muayeneler 
C) Toraks ameliyatları 
D) Batın ameliyatları 
E) Nörolojik muayeneler  

 
9. Aşağıdakilerden hangisi anestezi uygulamalarında yapılacak en son hazırlıktır?  

A) Hastaya anestezi cihazından %100 oksijen solutulur. 
B) Hastaya damar yolu açılır.  
C) Hastaya pulse oksimetre probu takılır.  
D) Hastaya tansiyon aleti bağlanır. 
E) Takılan sıvının hesaplaması yapılır.  

 
10. Aşağıdakilerden hangisi anestezi teknisyeninin arteriyel kan basıncı işlemleri ile ilgili 

yapmaması gerekenlerdendir?  
A) Malzemeleri hazır bulundurur. 
B) Doktora yardımcı olur. 
C) Arteriyel kateter uygular. 
D) Sistemi heparinli solüsyonla yıkar. 
E) Monitör bağlantılarını yapar. 

 
 
DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 
2 Yanlış 
3 Yanlış 
4 Doğru 
5 Doğru 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 B 
3 D 
4 B 
5 A 

 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 
2 C 
3 A 
4 D 
5 C 
6 E 
7 E 
8 B 
9 A 
10 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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