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Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.  

 PARA İLE SATILMAZ. 

 

 

 

 



 

 i 

 

 
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 
1. KANAMAYI GEÇİCİ DURDURMA ................................................................................. 3 

1.1. Kanama ......................................................................................................................... 3 
1.1.1. Kanamanın Çeşitleri .............................................................................................. 3 
1.1.2. Kanamanın Nedenleri ............................................................................................ 4 

1.2. Kanamayı Spontan Durdurma ....................................................................................... 5 
1.2.1. Pıhtılaşma Mekanizması ........................................................................................ 5 
1.2.2. Pıhtılaşmayı Engelleyen Faktörler ......................................................................... 7 

1.3. Kanamayı Mekanik Yöntemlerle Durdurma ................................................................. 7 
1.3.1. Parmakla Yerel (Lokal) Basınç Yapma ................................................................. 7 
1.3.2. Basınçlı Sargı ......................................................................................................... 8 
1.3.3. Kanayan Kısmın Kalp Seviyesinde veya Üzerinde Tutulması (Elevasyon) ........ 10 
1.3.4. Yaranın Üstünde Yer Alan Arterin Damar Köküne (Femoral Arter, Brakial Arter, 

Temporal Arter, vb.) Basınç Yaparak Kanamanın Durdurulması ................................. 10 
1.3.5. Turnike (Bandaj) Uygulayarak Kanamanın Durdurulması.................................. 11 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 14 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 17 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 18 
2. KANAMANIN SÜREKLİ OLARAK DURDURULMASI .............................................. 18 

2.1. Sürekli Kan Durdurma ................................................................................................ 18 
2.2. Sürekli Kan Durdurma Yöntemleri ............................................................................. 18 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 22 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 22 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 24 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 25 
3. KANAMANIN İLAÇLA DURDURULMASI .................................................................. 25 

3.1. İç Kanamanın Semptomları ........................................................................................ 25 
3.2. Semptoma Bağlı Kullanılacak İlaçlar ......................................................................... 26 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 30 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 31 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 32 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 35 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 37 
 

 

İÇİNDEKİLER 



 

 ii 

AÇIKLAMALAR 
ALAN Hayvan Sağlığı 

DAL/MESLEK Veteriner Sağlık 

MODÜLÜN ADI Kanamayı durdurma 

MODÜLÜN TANIMI 

Operatif müdahalelere yardımda ve acil durumlarda kanamayı 

durdurabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  
YETERLİK Kanamayı durdurmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Öğrenci; bu modül ile gerekli ortam ve donanım sağlandığında 

kanamayı durdurabilecektir. 

Amaçlar: 

Asepsi ve antisepsi kurallarına uygun; 

1. Kanamayı geçici olarak durdurabileceksiniz. 

2. Kanamanın sürekli olarak durdurulmasını 

yapabileceksiniz. 

3. Kanamanın ilaçla durdurulmasını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, vcd, dvd, elektrikli koter, 

pamuk, steril gazlı bez, makas, pens, lastik ligatür, hayvana acil 

müdahale ilaçları,  hemostatik ilaçlar, gözlem odası, ağızlık, ip 

vb. 

Ortam: Sınıf, açık alan, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, 

hayvan barınakları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden 

sonra, verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz.  

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve beceriler öğretmeniniz 

tarafından ölçülerek değerlendirilecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modülde; Hayvan Sağlığı Alanı’nın operatif müdahalelerde temel işlemlerinden 

olan kanamayı durdurmayı öğreneceksiniz.  

 

Kanama, travmaya bağlı ölümlerin başta gelen nedenidir. Travma ya da operasyonla 

oluşan kanamanın mutlaka durdurulması gerekir. Kanamanın özelliğine göre kanamayı 

durdurmanın değişik yöntemleri vardır. Kanama esnasında uygulanabilecek en uygun 

yöntem tercih edilerek kanama durdurulmalıdır. Kanamanın durdurulmasına “hemostaz” 

denir. 

 

Bu modülü tamamladığınızda; travmaya bağlı olarak veya cerrahi girişim planlanan 

bir hayvanın operasyon sürecinde ve sonrasında karşılaşacağınız kanamalarda hemostazın 

sağlanması hakkında bilmeniz gereken önemli noktaları, kanamaların muhtemel 

komplikasyonlarını, kanamanın durdurulmasında yapılması gerekenler hakkında genel bilgi 

ve beceriye sahip olacaksınız. Yetenek ve tecrübelerinizi geliştirerek bu alanda donanımlı ve 

başarılı bireyler olmanızı dilerim. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

  

 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında operasyon esnasında veya ilk yardım 

gerektiren acil durumlarda meydana gelen kanamayı geçici olarak durdurabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Hayvanlarda geçici kanama durdurma yöntemlerini araştırınız.  

 Araştırma sonuçlarınızı sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. KANAMAYI GEÇİCİ DURDURMA 
 

Kanama, tartışmasız belli başlı acil sorunlardan biridir.  Kanama mutlaka kısa sürede 

belirlenmeli ve ciddiyeti değerlendirilerek kontrol altına alınmalıdır.   

 

1.1. Kanama 
 

Travma veya operasyon sırasında damarların yaralanması, kopması ya da kesilmesi 

sonucu kanın içinde bulunduğu kalp ve damarlardan dışarıya çıkmasına kanama, travma 

veya operasyonla oluşan kanamanın durdurulmasına hemostaz denir.  

 

1.1.1. Kanamanın Çeşitleri 
 

Kanamaları zedelenmiş damar çeşidine göre üçe ayırabiliriz. 
 

 Kılcal damar kanamaları: Kılcal damarlar hücrelere ulaşan son damar 

uzantılarıdır. Çok ince olup içlerinde çok az kan bulunduğu için zedelenme ya 

da kesilmelerinde ancak sızıntı tarzında ve hafif bir kanama olur. Bir kesi ya da 

darbe sonrası ortaya çıkabilir. Hemen her zaman, dış müdahale olmasa bile 

kendiliğinden sona erer. Hayati tehlikeye neden olmaz. 
 

 Toplardamar kanamaları: Toplardamarlar hücrelerden dönen kanı kalbe 

taşıyan, düşük basınçlı kan akımı olan damarlardır. Cilde yakın, yüzeysel 

toplardamarlar kol, bacak, el ve ayak sırtında rahatça seçilebilir. Toplardamar 

kesileriyle olan kanamalarda koyu renkli, taşma tarzında kan kaçışı görülür. 

Çoğu kez doğrudan baskı uygulayarak kontrol altına alınabilir. Genellikle 

yaşamı tehlikeye sokmaz. 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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 Atardamar kanamaları: Atardamarlar kalpten yüksek basınçla pompalanan 

kanı hücrelere ileten, toplardamarların tersine kol ve bacakta derinde yol alan 

damarlardır. Atardamardan olan kanamalarda, açık renkli kanın, yara ağzından 

kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir. Genellikle durdurulması 

daha zor olan, hayati tehlike yaratan kanamalardır. 

 

Şekil 1.1: Damar çeşidine göre kanamalar 

Kanamaları konumu ve yönüne göre de ikiye ayırmak mümkündür. 

 

Kanın kaçışının gözle izlenebildiği kanamaya dış kanama adı verilir. İç organlara ait 

damarlar ya da vücut içinde kafa, göğüs ve karın boşluklarında yerleşik damarların bir darbe 

ya da kesici delici bir aletle parçalanmasıyla ortaya çıkan kan kaçışı dışarıdan görülmez. 

Bunlar iç kanama olarak adlandırılır. İç kanamalar, gözle görülemeyen kanamalar olmasına 

rağmen dışa açılan bir iç organda meydana gelmişse, daha kolay ve çabuk fark edilirler. 

Mide, akciğer, böbrek kanamaları bu duruma örnek gösterilebilir. 

  

İç kanamalar gözle görülemediklerinden, belirlenmeleri ve en kısa zamanda müdahale 

edilmeleri önemlidir. Hâlbuki dış kanamalar gözle görülebilir olduğundan çeşitli durdurma 

yöntemleri ile kontrol altına alınabilirler. Kanama başlangıçta halsizlik yapar, eğer kontrol 

altına alınmazsa şok ve ölümle sonuçlanır. 

 

1.1.2. Kanamanın Nedenleri 
 

Kanamalar trafik kazası, kesici delici aletle darp, silahla yaralanma gibi çeşitli 

travmatik nedenlerden oluşabilir. Kanamalar travmatik bir nedenle oluşabildiği gibi operatör 

hatası da bazen birçok kanamalara yol açar. 

 

Kanama travma veya operasyon gibi bir neden olmadan herhangi bir hastalığa bağlı 

olarakta meydana gelebilir. Nedeni ve yeri ne olursa olsun, durmayan ya da durdurulamayan 

her kanama, şoka hatta ölüme yol açar. Kanamanın şiddeti kesilen damarın niteliğine, çapına 

ve damardaki yönüne göre değişir. 

 

Damardaki yara, damar uzunluğu yönünde düz bir hat veya kırık çizgiler şeklinde ise 

ya da damar ezilmiş ise kanama az olur. Damar tamamen kopmuş, kesilmiş ya da damar 

duvarından bir parça doku ayrılarak orada bir delik oluşmuşsa yahut damardaki yara hattı 

damar uzunluğuna dikey bir yönde ise kanama şiddetli olur. 
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Operasyonlarda önemli damarların bulunduğu bölgelerde ensizyonlar yaparken 

dikkatli davranmak zorunludur. Bunun için de operasyon yapılan bölgenin topografik 

anatomisini iyi bilmek gerekir. Dokuları ayırt ederken küt diseksiyona uygun davranmak 

kanamanın düşük düzeyde kalmasını sağlar. 

 

Kanamaya müdahalede en basit, risksiz, malzeme gerektirmeyecek yöntemden, daha 

etkili ancak uygulaması daha zor ve riskler taşıyan yönteme doğru bir sıra izlenir.  

 

1.2. Kanamayı Spontan Durdurma 
 

Kanamanın kendi kendine durması (spontan) kapillar veya küçük venöz kanamalarda 

çoğu kez 10-15 dk. içinde olur. Önemli arteriyel kanamalarda spontan olarak hemostazın 

oluşması beklenemez. Hemen diğer yöntemlerle kanamayı durdurarak kan kaybına engel 

olmak gerekir. 

 

1.2.1. Pıhtılaşma Mekanizması 
 

Kanamayı durduran savunma mekanizmaları damarın kesilmesi sonucu hava ile temas 

edince faaliyete geçerek önce kesilen damar uçlarının büzülmesini sağlarlar. Daha sonra 

kesik damar uçlarında pıhtı oluşur, pıhtı büyüyerek damarı tıkar ve böylece kanama durur. 

 
Herhangi bir darbe sonucu hasar gören doku, yırtılan kan damarlarının çeperleri ve 

kan pulcukları (trombositler) tarafından pıhtılaşma mekanizmasını başlatacak olan 

trombokinaz (tromboplastin) enzimi salgılanır. 

 

Şekil 1.2:Trombosit tıkacının oluşumu 

Karaciğer tarafından salgılanan ve üretimi için K vitaminine ihtiyaç duyulan aktif 

olmayan plazma proteini protrombin, trombokinaz enzimi tarafından trombin'e çevrilir. 

Trombin, kan pulcuklarını da yapışkan yapar. Böylece trombositler, yırtılan damarı tıkamak 

için damarın iç çeperine yapışmaya başlar. 
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Şekil 1.3: Pıhtılaşma mekanizması 

Trombin, kalsiyum tuzlarının varlığında bir enzim gibi görev yaparak karaciğerin bir 

salgısı olan plazma proteini fibrinojen'i, ince uzun iplikçikler şeklinde teşekkül eden fibrin'e 

dönüştürür. 

 

Şekil 1.4: Fibrin iplikçikleri 

Fibrin iplikçikleri, kırmızı kan hücrelerini, kan pulcuklarını ve proteinlerini bir ağ gibi 

sararak çökeltir. Yaranın içini dolduran bu çökeltiye pıhtı denir. Pıhtı, yavaşça büzülerek 

küçülür ve temiz sarı bir sıvı açığa bırakır. Bu sıvıya serum adı verilir. Pıhtı bir süre sonra 

kurur. Yara, fibroblast hücreleri ve deriye ait dış tabaka hücreleri tarafından onarılır. 
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1.2.2. Pıhtılaşmayı Engelleyen Faktörler 
 

 Mekaniksel nedenler: Kanayan damarın bulunduğu bölgenin devamlı hareketi 

ile çevredeki kasların kontraksiyonları, ağız boşluğundaki yaralarda dilin 

devamlı hareketleri, derideki yararların duvara sürtülmesi, dille yalanması, 

ayaklar ile kaşınması veya tırmalanması mekanik nedenlere örnek verilebilir. 

 

 Hormonal nedenler: Böbreküstü bezinin kan dolaşımına yeterli oranda 

adrenalin salgılayamaması sonucu damarların tunica muscularis katlarının 

kasılma yeteneğinin azalmasıdır. 

 

 Patolojik nedenler: Trombositlerin çok az olması veya yokluğu, kandaki 

kalsiyum tuzlarının yokluğu, fibrin oluşum mekanizmasını yetersiz kılan diğer 

faktörlerdir. 

 

Damarların iç yüzeyleri kaygan olduğundan, kan buralara yapışıp pıhtılaşamaz. Ayrıca 

normal kan dolaşımı esnasında çeşitli maddeler pıhtılaşmayı önler. Bunlardan biri karaciğer 

tarafından üretilen heparin'dir. Heparinin çokluğu, K vitamini eksikliği, karaciğer hastalıkları 

pıhtılaşmayı geciktirir. Bu gibi durumlarda, bedende nokta halinde kanamalar görülür.  

 

K vitamini, sıcaklık, asitler, kalsiyum tuzlarının çokluğu da pıhtılaşmayı hızlandırır. 

 

1.3. Kanamayı Mekanik Yöntemlerle Durdurma 
 

Vücuttaki pıhtılaşma mekanizmalarını dokular ve doku sıvıları uyarır. Normalde 

atardamar ve toplardamardaki kan, aradaki damar duvarı nedeniyle doku ve doku sıvıları ile 

temas etmediğinden, damar yaralanmadıkça pıhtılaşma olmaz. Damar yaralandığında 

kanama fazla olacağından pıhtılaşma gecikebilir. Bu nedenle pıhtılaşmayı hızlandırmak için 

kanama durdurma yöntemlerine başvurulur. 

 

Kanamayı oluşturan neden ister travmatik isterse operatif olsun öncelikle kanayan 

damar üstüne eller dezenfekte edildikten sonra parmakla basınç yapılır. Bu işlem fazla kan 

kaybına engel olan ve ilk yapılması gereken bir davranıştır. 

 

Operasyonlarda tampon olarak kullanılan gazlı bezleri sık sık değiştirmeden bunların 

emdiği fazla kanı sıkarak yeniden kullanılması pıhtılaşma mekanizmasına yararlı olmaktadır. 

 

1.3.1. Parmakla Yerel (Lokal) Basınç Yapma 
 

Yara küçükse ve kanama az ise yaranın üzeri steril gazlı bez veya gazlı bez içine 

pamuk konarak hazırlanmış tampon parmakla bastırılmak suretiyle kapatılır.  
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Şekil 1.5: Kanayan yara üzerine basınç yapma 

5-20 dakika kadar bastırma işlemine devam edilebilir. Kanama durduktan sonra 

yaranın üzerinde oluşan pıhtı silinmemelidir. Aksi halde kanama tekrar başlayabilir. 

 

Resim 1.1:Kanaması olan bir köpekte elle basınç uygulaması 

1.3.2. Basınçlı Sargı 
 

Geçici olarak kan durdurma yöntemlerinden en çok başvurulanı ise “basınçlı sargı” 

uygulamasıdır. Gazlı bez ve üzerine pamuk konarak hazırlanan bir pansuman materyali, 

kanamanın olduğu yara üzerine konarak üzeri sargı bezi ile sıkıca sarılır. Böylece kanamanın 

durmasına yardımcı olunduğu gibi yara enfeksiyon etkenlerinden de korunmuş olur.  

 

Aşağıdaki resimlerde basınçlı sargının adım adım uygulaması görülmektedir.  
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Resim 1.2: Kanamanın olduğu damarların yerleri  

 

Resim 1.3: Pamuklu gazlı bezle sargı uygulanışı 

 

Resim 1.4: Bir önceki sargının üstüne basınçlı sargı uygulanışı 
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Resim 1.5: Kanama devem ettiği için sargılar çözülmeden 2. bir basınçlı sargı uygulanışı 

1.3.3. Kanayan Kısmın Kalp Seviyesinde veya Üzerinde Tutulması (Elevasyon)  

 
Kanayan bölge kalp seviyesinden yukarıda tutulduğunda kanama azalır hatta durabilir.  

 

Şekil 1.6: Kedide ön ayağın kalp seviyesinde tutulması 

1.3.4. Yaranın Üstünde Yer Alan Arterin Damar Köküne (Femoral Arter, 

Brakial Arter, Temporal Arter, vb.) Basınç Yaparak Kanamanın Durdurulması  
 

Genelde atardamarlar vücudun iç kısımlarındadır. Şakak, kol, bacak, baş gibi bazı 

bölgelerde atardamarlar derinin hemen altından geçer. Aynı zamanda bu bölgelerde damar 

altında kemikler vardır.  

 

Bunlardan yararlanarak kanayan yere kan götüren atardamara deri ile kemik arasında 

elle basınç yapılarak damar sıkıştırılır. Böylece kan kaybı durdurulabilir veya azaltılabilir.  
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Şekil 1.7: Basınç yapılacak arterlerin yerleri 

Basınç noktası tekniğini kullanmak için, uygun basınç noktasına sıkı ve eşit basınç 

uygulanmalıdır. 
 

 Ön uzuvlardaki kanama: 
 

Üç parmak, kanayan uzvun olduğu bölgedeki koltuk altının üstüne ve içine 

yerleştirilir. 
 

 Arka uzuvlardaki kanama:  
 

Üç parmak, kanayan uzvun olduğu bölgede, bacağın vücut duvarı ile birleştiği yer 

olan iç uyluk bölgesine yerleştirilir. 
  
 Başın kanaması: 
 

Üç parmak, kanamanın olduğu yerin altındaki ve aynı yandaki alt çenenin tabanına 

(kulağın hemen altındaki açı) yerleştirilir. 
 

 Boyun kanaması: 
 

Üç parmak, yaranın hemen altına, kanamanın olduğu boyun tarafındaki soluk 

borusunun (yuvarlak ve sert olarak hissedilir) yanındaki yumuşak girintiye yerleştirilir. 
 

Kanamayı kontrol altına almak için basınç noktalarını kullandığınızda, en az her 10 

dakikada birkaç saniye, basınç az miktar uygulanır bu, uzun süreli hasarı engelleyecektir. 
 

Hayvanın yaşamının doğrudan bir tehlikede olduğunu hissetmedikçe, baş 

yaralanmasından şüphelenilen herhangi bir hayvana “boyun basınç noktasını” uygulamaktan 

sakınılmalıdır. Solunumun kısıtlanmadığından emin olunmalıdır.  

 

1.3.5. Turnike (Bandaj) Uygulayarak Kanamanın Durdurulması 
 

Kol ve bacaklardaki büyük kanamalarda, atardamarın deri ile kemik arasına 

sıkıştırılarak kanamanın durdurulmasına turnike denir. Turnike kollarda dirsekle omuz 

arasında, bacaklarda diz ile kalça arasında uygulanır. 
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Tek kemikler üzerinde bilinçli bir şekilde uygulanan turnike, hasta için hayat kurtaran 

bir yöntemdir. Sadece uzuvlar üzerinde kullanılan turnike asla boynun etrafına uygulanmaz. 

Bu teknik, çok hasara neden olabilir ve ölüm kalım durumunda (örneğin hayvan bilincini 

yitirecek kadar kan kaybettiğinde)  son çare olarak kullanılmalıdır. 

  

 Turnikenin uygulanması 

 

 Bir kumaş parçasını veya sargı bezini (yaklaşık 5 cm kadar) kanayan 

bölgenin yukarısındaki uzvun etrafına iki kere sarınız.  

 Düğüm atmayınız. 

 Sargı bezini ya da kumaş parçasını bezin (kumaşın) her bir ucunu çubuk 

gibi sert bir nesneye sararak sıkılaştırınız. 

 Çubuğu yavaşça ve kan akışını durduracak şekilde döndürünüz. Haberdar 

olabilesiniz diye turnikenin üzerindeki şeride zamanı yazınız. 

 Uzun süren turnikeye bağlı doku hasarını önlemek için, en az her 10 

dakikada bir birkaç saniye bağı gevşetiniz. 

 Kanın durdurulmasından dolayı hayvanın uzvunu kaybedileceğinin 

farkında olunuz. 

 

Şekil 1.8: Turnike uygulanışı 

Basınç noktaları ve turnikeler, bölgeye giden kan akışının devamlı düşürülmesi ( 

devamlı azaltılan kan akışı ) sonucu ciddi hasara yol açabilir. 

 

 Atelleme  

 

Kanamayı doğrudan durdurma yöntemi değildir. Kırıkların sabitlenmesi sonucunda 

kanamanın da kontrol altına alınmasını sağlar. 

 

Kanayan bölge, extremitelerde veya kuyrukta ise, kanayan bölgenin üst tarafına bir 

garo, esmarch’ın sargısı, gazlı bez veya temiz bir bez sarılması fazla kan kaybına karşı 

önemli bir önlemdir. Ancak böyle bir sargının bir saatten fazla yerinde bırakılması 

uygulandığı yerin alt tarafına kan gitmesine engel olur ve oradaki dokularda nekroz 

oluşturur. 
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Garo, esmarch sargısı veya lastik ligatür amputasyonlar ve kaudotomie’lerden önce 

operasyon bölgesinin üst tarafına uygulanarak operasyon sırasındaki kanamaya geçici olarak 

engel olunur. 

 

 Esmarch yöntemi  

 

Kanı yavaş yavaş vücuda  doğru itecek şekilde dokular üzerinde bir basınç yapmayı 

amaçlar. Bunun için esmarch sargısı bacak yahut kuyruk gibi organın serbest ucundan 

başlayarak sarılır. Çok kanama olasılığı olan operasyonlarda, küçük hayvanda bacak 

amputasyonu yapılmak istendiğinde bu yöntem çok yaralıdır.  

 

Resim 1.6: Esmarch bandajı 

Kullanılacak sargı amerikan bezinden olabilir. Bu yöntemle ampute edilecek bacak 

veya kuyruğun ucundan başlayarak sargı yapılır. Bu sargı kanı dokular itecek basınçta 

olmalıdır. Böylece kan serbest dokulara gittikten sonra hemen sargının üst tarafına kauçuk 

bir ligatür konur. Bu garo görevini görür. İlk konan sargı kaldırılır ve ligatürün altından 

kansız amputasyon yapılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak kanamalı bir hasta üzerinde 

kanamayı geçici olarak durdurunuz.  

 

Uygulamada kullanılan araç gereçler: antiseptik, pamuk, ağızlık, lastik ligatür, 

makas, pens, flaster, steril gazlı bez, sargı bezi, eldiven, önlük. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hayvanın zapturaptını uygun teknik ve 

araç gereçle sağlayınız. 
 İş güvenliğine uyunuz. 

 Kişisel hijyen kurallarına uygun olarak 

kişisel hijyeni sağlayınız. 

 Ellerin dezenfeksiyonunu yapınız. 

  

 Kanaması olan hayvanın genel durumunu 

nabız, solunum sayısı gibi fizyolojik 

değerleri ölçerek kontrol ediniz. 

 Kanayan damarı doğru tespit ederek  

üzerine parmakla basınç yapınız. 

 

 Steril bir gazlı bezle veya içine pamuk 

koyulmuş gazlı bezle yara üzerine 

basınçlı tampon yapınız. 

 Kanamanın azalmadığı durumlarda el 

ayasını kullanarak basınç yapınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Eğer kanama extremitelerden herhangi 

birinde ise kalp seviyesinden yukarı 

kaldırınız. 

            

 Tampon olarak kullanılan gazlı bezleri 

değiştirmeden üzerine basınçlı sargı 

uygulayınız. 

 Sargının sıklığının kanamayı durduracak 

kadar sıkı fakat sargının uç tarafında renk 

değişikliğine sebep olmayacak kadar 

gevşek olmasına dikkat ediniz. 

 Sargının düğümünü yaranın aksi yönünde 

atınız.   

 Bu uygulamalara rağmen kanama 

durmadı ve hayvanın hayati tehlikesi 

varsa turnike uygulayınız.  

 Turnikeyi 20 dakika aralıklarla 

gevşeterek tekrar uyugulayınız. 
 

 Oluşan tıbbi atıkları güvenli şekilde imha 

ediniz. 

 Uygulamalar esnasında asepsi ve 

antisepsiye dikkat ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendiniz 

değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. İş önlüğünüzü ve eldiveninizi giydiniz mi?   

2. Hayvanın zapturaptını sağladınız mı?   

3. Kanaması olan hayvanın genel durumunu kontrol ettiniz mi?   

4. Kanayan damarı doğru tespit ettiniz mi?    

5. Kanayan damarın üzerine parmakla basınç yaptınız mı?   

6. Yara üzerine steril bir gazlı bezle veya içine pamuk koyulmuş gazlı 

bezle basınçlı tampon yaptınız mı? 
  

7. Kanama extremitelerden herhangi birinde ise kalp seviyesinden 

yukarı kaldırdınız mı? 
  

8. Tampon olarak kullanılan gazlı bezleri değiştirmeden üzerine basınçlı 

sargı uyguladınız mı? 
  

9. Bu uygulamalara rağmen kanama durmadı ve hayvanın hayati 

tehlikesi varsa turnike uyguladınız mı? 
  

10. Turnikeyi 20 dakika aralıklarla gevşettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Travma veya operasyon sırasında damarların yaralanması, kopması ya da 

kesilmesi sonucu kanın içinde bulunduğu kalp ve damarlardan dışarıya çıkmasına 

kanama denir. 

2. (   ) Atardamarlar hücrelerden dönen kanı kalbe taşıyan, düşük basınçlı kan akımı olan 

damarlardır. 

3. (   ) Kılcal damar kanamalarında, açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımına uyumlu 

şekilde fışkırarak çıktığı izlenir.  

4. (   ) Cilde yakın, yüzeysel toplardamarlar kol ve bacak, ayak sırtında rahatça 

seçilebilir.  

5. (   ) İç kanamalar, gözle görülemeyen kanamalar olmasına rağmen, dışa açılan bir iç 

organda meydana gelmişse, daha kolay ve çabuk fark edilirler.  

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Herhangi bir darbe sonucu hasar gören doku, yırtılan kan damarlarının çeperleri ve 

kan pulcukları (trombositler) tarafından pıhtılaşma mekanizmasını başlatacak olan 

…………………… enzimi salgılanır. 

 

7. Karaciğer tarafından salgılanan ve üretimi için K vitaminine ihtiyaç duyulan aktif 

olmayan plazma proteini protrombin, trombokinaz enzimi tarafından ………………'e 

çevrilir.  

 

8. Fibrin iplikçikleri, kırmızı kan hücrelerini, kan pulcuklarını ve proteinlerini bir ağ gibi 

sararak çökeltir. Yaranın içini dolduran bu çökeltiye ………… denir.  

 

9. Trombositlerin çok az olması veya yokluğu, kandaki kalsiyum tuzlarının yokluğu, 

fibrin oluşum mekanizmasını yetersiz kılan diğer faktörler pıhtılaşmayı engelleyen 

……………..faktörlerdir. 

 

10. Kol ve bacaklardaki büyük kanamalarda, atardamarın deri ile kemik arasına 

sıkıştırılarak kanamanın durdurulmasına………………… denir.   

 

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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 
Gerekli ortam ve donanım sağlandığında, tekniğine uygun olarak kanamayı sürekli 

durdurabileceksiniz. 

 

 

 

 Veteriner operasyon alanındaki elektro şirurji yöntemlerini ve kullanılan araç 

gereçleri araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. KANAMANIN SÜREKLİ OLARAK 

DURDURULMASI 
 

Sürekli kanamayı çok kısa süre içerisinde durdurmak hayati tehlike nedeniyle büyük 

öneme sahiptir. Sürekli kanamanın erken tanısı ve cerrahi kontrolü, travmalı hastanın 

tedavisinin düzenlenmesinde kritik ilk adımdır.  

 

2.1. Sürekli Kan Durdurma 
 

Travma, darp veya silahla yaralanma gibi herhangi bir nedenle kopan veya operasyon 

sırasında kesilen damarların kanaması süreklilik arz eder. Bu gibi durumlarda hemostazın 

kendiliğinden (spontan) sağlanması beklenemez ve hemostatik (kanamayı durduran) 

ilaçlarda yetersiz kalır. Sürekli kan durdurma yöntemleri uygulanarak en kısa süre içinde 

kanama durdurulmalıdır. 

 

2.2. Sürekli Kan Durdurma Yöntemleri 
 

Kesilmiş damarların uçları, pean pensi veya uçları dişli ve dişsiz pens hemostatiklerle 

tutulur. Küçük çaplı damarları, bu penslerle birkaç dakika sıkarak ezip bırakmak kanamanın 

durması için yeterlidir. Penslerle kanayan uçları tutulan damarların burularak da kanama 

durdurulabilir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Pens hemostatikler 

En güvenli yöntem, pensle tutulan damara ipek iplikle ligatür uygulamasıdır. 

 

Resim 2.2:Damara ligatür uygulaması 

Eğer kanayan damar dokular içine çekilmiş ve yeri tam olarak saptanamadığı için pens 

hemostatikle tutulamıyorsa etrafındaki dokularla birlikte katgütle bağlanır. Bu amaçla 

Deschamp’ın iğnesinden yararlanılır. 

 

Resim 2.3: Deschamp’ın iğnesi ve katgüt 

Damarı da içine alacak şekilde dokular arasından geçirilen Deschamp’ın iğnesinin 

deliğine kat-güt geçirilerek damar ile etrafındaki dokuların çevresine katgüt yerleştirilir. 

Katgüt uçları sıkıca bağlanarak kanama durdurulur. Katgüt yerine ipek iplik kullanılması, 

damar çevresindeki dokulara sürekli olarak yapacağı basınç ile o bölgede nekroz 

oluşturabilir. Oysa katgüt belirli bir süre sonunda etkisiz kalır. Bu arada ise kanama tam 

olarak durur ve dokular nekroze olmamış olur. 



 

 20 

 

Resim 2.4: Kanayan damarlara katgüt yerleştirilmesi 

Kapiller sızıntılı kanamaların durdurulması için otokoter, elektrokoter veya 

termokoter’den yararlanılır. Kanayan bölgeye koter uygulandığında orada oluşan yanığa 

bağlı kabuk ile hemostaz sağlanır. 

 

Resim 2.5: Elektrokoter ve kedide uygulanışı 

Günümüzde elektro şirurji yöntemleri kan kaybını en düşük düzeye indirmiştir. 

Elektrikli bistüri ile dokuları kanamadan kesmek veya beliren bir kanamayı elektrokoter ile 

anında durdurmak bu yöntemlerle mümkündür.  

 

Ancak operasyonlarda küt diseksiyon yöntemiyle, kasları lifleri boyunca ayırarak 

ensizyon yapmak suretiyle önemli kanamaya neden olmamak, oluşabilecek küçük 

kanamaların da kolaylıkla durdurulma olanağını sağlar. 

 

Operasyon sırasında kesilen damarlarda kanamayı durdurmak amacıyla kesilen 

damarın sentral ve perifer uçlarının bir iplikle bağlanarak düğümlenmesine ligatür etme 

denir. Ligatür için en çok katgüt, ipek ve keten iplikler kullanılır. 

 

Damarın tıkanması, düğümün sıkıştırılmasıyla damar duvarında oluşan değişiklikler 

sayesinde gerçekleşir. İntima ve media tabakası kopar ve bükülerek damar iç boşluğunda 

birbirlerine yapışırlar. Tunica adventia, basınç karşısında kopmayarak çöker birbirine 

yaklaşır. Düğümü tutan dış tabakadır. Böylece damar katları kapanır. Katgüt rezorbe olduğu 

zaman artık damarın her iki ucu körleşmiştir. Bununla beraber damar duvarında enfeksiyon 

veya travma sonucu oluşan değişiklikler birleşmeye engel olursa kanamalara neden olur. İşte 

bunun içindir ki, kanamayı durdurma aseptik olmalı ve damarın sağlam kısmından 

yapılmalıdır. 
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Ligatür koymak için pensin ucu damarın yönüne dik olarak tutulur. Kanayan alan 

genişse damar tüm katlarıyla tutulur, fazla genişse iki pense gerek vardır. 

 

Şekil 2.1: Ligatür tekniği 

Bundan sonra damarın ucu dokulardan çekilerek yukarı kaldırılır ve operatöre 

bağlanacak uç gösterilir. Sonra iplik pensin altından geçirilerek düğümlenir. Bağlamada üç 

düğüm gerekir. Bunlar sıkıştırma, destek ve emniyet düğümleridir. 

 

Şekil 2.2: Damara dikiş atılması 

Önemli bir arterin veya kalın çaplı bir venanın kesilmesi halinde ligatür uygulaması 

yerine damar dikişine başvurmak daha olumlu bir davranış olur.  

 

Şekil 2.3: Raney klipsi ve uygulaması 

Ayrıca saçlı derideki yırtıklar, yaralanmalar ve operatif müdahaleler sonucu meydana 

gelen kanamaların kontrolünde Raney klips’lerinden yaralanılır. Uygulaması oldukça kolay 

ve pratiktir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak sürekli kanamayı durdurunuz.  

 

Uygulamada kullanılan araç gereçler: uygun boyda tepsi, pens hemostatikler, pean 

pensi, katgüt, ipek iplik, makas, iğne tutan, iğne, deschamp’ın iğnesi, ligatür,  elektrokoter, 

alkol, pamuk, eldiven, önlük,  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hayvanın zabturaptını sağlayınız.  İş güvenliğine uyunuz. 

 Ellerinizi yıkayınız, eldiven ve 

önlüğünüzü giyiniz. 

 

 Kesilmiş damarların uçlarını pens 

hemostatik ile tutunuz. 

 Birkaç dakika bu penslerle damarı 

eziniz. 

 Kanama durmadıysa pensle tutulan 

damara ligatür uygulayınız. 

 Dokunun nekroze olmaması için katgüt 

tercih ediniz.  

 Kanayan damar derinde ise etrafını 

dokularla birlikte katgütle bağlayınız 
 Deschamp’ın iğnesinden yararlanınız. 

 Kanayan kapillar damarlara koter 

uygulayınız. 

 Atıkları güvenli şekilde atıp; ellerinizi 

yıkayınız. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 
1. İş önlüğünüzü ve eldiveninizi giydiniz mi?   

2. Elleriniz dezenfekte ettiniz mi?   

3. Hayvanın zapturaptını sağladınız mı?   

4. Gerekli aletleri steril ettiniz mi?   

5. Kanayan damarı pens hemostatikle tutup ezdiniz mi?   

6. Pens uygulamasına rağmen kanama durmadıysa kanayan damara 

ligatür attınız mı? 
  

7. Deschamp ın iğnesini kullandınız mı?   

8. Kanayan kapillar damarlara koter uyguladınız mı ?   

9. Uygulamalar esnasında asepsi ve antisepsiye dikkat ettiniz mi?   

10. Oluşan tıbbi atıkları güvenli şekilde imha ettiniz mi?   

 

 

  

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Travma, darp veya silahla yaralanma gibi herhangi bir nedenle kopan veya 

operasyon sırasında kesilen damarların kanaması süreklilik arz eder. 

2. (   ) Küçük çaplı damar kanamalarını pean pensi veya uçları dişli ve dişsiz pens 

hemostatiklerle birkaç dakika sıkarak ezip bırakmak kanamanın durması için 

yeterlidir.  

3. (   ) Dokular içene çekilmiş yeri tam olarak saptanamayan damarlardaki kanamaları 

kontrol altına alırken ipek iplik geçirilmiş Deschamp’ın iğnesinden yararlanılır. 

4. (   ) Kanayan bölgeye koter uygulandığında orada yanığa bağlı kabuk oluşur. Meydana 

gelen kabukta hemostazı sağlar. 

5. (   ) Önemli bir arterin veya kalın çaplı bir venanın kesilmesi halinde ligatür 

uygulaması yerine damar dikişine başvurmak daha olumlu bir davranış olur.  

6. (   ) Operasyon sırasında kesilen damarlarda kanamayı durdurmak amacıyla, kesilen 

damarın sentral ve perifer uçlarının bir iplikle bağlanarak düğümlenmesine ligatür 

etme denir.  

 

 

 

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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında, tekniğine uygun olarak ilaçla kanamayı 

durdurabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Veteriner kliniklerine giderek hemostatik ilaçların neler olduğunu araştırınız.  

 

3. KANAMANIN İLAÇLA DURDURULMASI 
 

İç kanama ve parankimatöz kanamalarda, kanama yeri tam olarak saptanamadığında, 

mekaniksel yöntemlerin uygulanamadığı durumlarda, kan durdurucu (hemostatik) ilaçlar 

kullanılır. 
 

Bunların kullanım yolları, kanamanın durumu ve ilacın uygulanma özelliğine göre 

lokal, peros veya parenteral enjeksiyon şeklinde olabilir. 

 

3.1. İç Kanamanın Semptomları 
 

İç kanama da dış kanama kadar önemlidir. Kan vücuttan gerçekten kaybolmamasına 

rağmen, dolaşım sisteminde yeterince kan bulunmadığı zaman hayati organların oksijene 

olan ihtiyacı karşılanamaz. İçeride kan toplanmasında aynı zamanda toplanan kan hayati 

yapılara baskı yapabilir. Örnek olarak kafatasının içinde toplanan kan beyne baskı yaparak 

bayılmalara sebep olur. Göğüs içindeki kanama, ciğerlerin genişlemesine engel olur. 

 

Resim 3.1: İç kanaması olan bir köpekte bayılma hali 

İç kanamanın vücut dışında en sık görülen belirtileri ezikler ve çürüklerdir. Bu 

belirtiler yumuşak doku içine kanama olduğunun göstergesidir. İç kanamalar, gözle 

görülemeyen kanamalar olmasına rağmen, dışa açılan bir iç organda meydana gelmişse, daha 

kolay ve çabuk fark edilirler. Mide, akciğer, böbrek kanamalarında kanın vücut dışına 

çıkmasıyla iç kanama teşhisi konulabilir. İç kanamayı düşündüren bulgular genellikle 

hipovolemik şoka ait bulgulardır.  

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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 İç Kanama Bulguları 

  

 Nabız zayıf ve süratlidir. 

 Deri soğuk ve nemlidir. 

 Gözler donuk, gözbebekleri genişlemiş ve ışık refleksi zayıftır. 

 Hastada genelde susuzluk hissi ve huzursuzluk vardır. 

 Bulantı, kusma olabilir. 

 Geç bulguda ise kan basıncı düşer. 
 

İç kanamalar, şiddetli travma, darbe, kırık, silahla yaralanma nedeniyle oluşabilir. 

Hastada şok belirtileri vardır. İç kanama şüphesi olanlarda aşağıdaki uygulamalar 

yapılmalıdır. Hastanın bilinci ve ABC!si değerlendirilir. 

 

 A (Airway)     : Solunum yolunu açılması 

 B (Breathing)  : Solunumun sağlanması 

 C (Circulation): Dolaşımın sağlanması 

 

Resim 3.2: ABC’nin sağlanması için ilk yardım uygulaması 

Asla yiyecek ve içecek verilmez, hareket ettirilmez (özellikle kırık varsa), yaşamsal 

bulguları incelenir. 

 

3.2. Semptoma Bağlı Kullanılacak İlaçlar 
 

Geleneksel cerrahi kanama kontrolü yöntemlerine ek olarak günümüzde bazı ileri 

hemostatik ajanlar da kullanılmaktadır. 

 

Kanamayı durduran ilaçlar etkilerine göre iki grupta toplanır. Bunlar; damarları 

sıkıştırarak (vasokonstrüktör) kanı durduran ve kanın pıhtılaşma yeteneğini artıran ilaçlardır. 

 

 Damarları sıkıştırarak kanı durduran ilaçlar 

 

Bunlar sempatik sinir uçlarını uyararak damarları daraltırlar. 

 Amp. Adrenalin: %0,1 ‘lik solüsyonu derialtı yolla at ve sığırlarda 5-10 

ml, küçük geviş getirenlerde 0,5-1 ml, köpekte: 0,3-1 ml enjekte edilir. 
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Resim 3.3:Ampul Adrenalin 

 Amp. Ergotin: Piyasada 1-5 ml’lik ampuller halinde satılır. Derialtı yolla 

uygulanır. Büyük hayvanlarda 10 ml tay ve buzağılarda 5 ml keçi ve 

koyunda 1 ml köpekte 0,1-0,5 ml kullanılır. 

 

 Amp. Cynergen: Derialtı ve damar içi yolla uygulanır. 

 

 Amp. Clavipurin: Subkutan ve intramuskuler kullanılır. Büyük 

hayvanlarda 5-10 ml küçük ruminantlarda 1-3 ml köpeklerde 0,2 ml 

uygulanır. 

 

 Amp. Sympatol: Etkisi adrenaline benzer. 

 

 Kanın pıhtılaşma yeteneğini artıran ilaçlar 

  

 Kalsiyum klorür (Chlorure de calcium): Özellikle parankimatöz 

kanamalarda çok iyi etkir. Operasyonlarda önce kullanılması yararlı olur. 

At ve sığırlarda ağızdan (peros) olarak 30-60 gr Parenteral olarak 20-40 

gr küçük ruminantlarda 3-10 gr köpeklerde 0,5-2 gr kedilerde 0,25-0,50 

gr kullanılır.  

 

Resim 3.4: Kalsiyum tuzu 

Ancak damar içi enjeksiyonda damar ve çevresine veya deri altına kaçmamasına 

dikkat edilmelidir. Çünkü thrombo-phelebitis oluşturabilir. Deri altı enjeksiyonlarda fazla 

ağrı oluşturur. 
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 Amp. Manetol: İç kanamalarda başarıyla kullanılır. Köpek ve kedilerde 

1-2 ampul, at ve sığırlarda 5-10 ampul kas içi enjeksiyon şeklinde 

uygulanır.  

 

 Amp. Coagulen, Amp. Clauden: Trombokinaz içeren ilaçlardır. Lokal, 

deri altı veya damar içine atlarda 30-50 ml, köpeklerde 5-10 ml kullanılır. 

 

Resim 3.5: K Vitamini preparatı 

Kanamalarda ayrıca vitamin K preparatları da kullanılır. Permeabilite faktörü olarak 

vitamin C de kullanılan ilaçlar arasındadır. Hemostazın sağlanmasında rol oynadığı için 

kullanılan C vitamini piyasada değişik isimler altında bulunur. 

 

Resim 3.6: Vitamin-C 

Ayrıca oksidize selüloz, fibrin yapıştırıcı ile sentetik yapıştırıcılar, lokal hemostatik 

ajanların öncelikli grubunu oluşturmaktadır.  
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Resim 3.7:Lokal hemostatik uygulanışı 

Autohemotherapie ve Autoserotherapie yöntemlerine de kanamalarda başvurulabilir. 

 

Resim 3.8: Toz şeklindeki lokal hemostatik ilacın kısa sürede hemostaz oluşturması 

Ancak unutulmamalıdır ki, hemostaz sağlanıncaya kadar geçen süre içinde 

organizmadan önemli oranda kan kaybı olmuşsa kan transfüzyonuna başvurmak gerekir. Bu 

gerçekleştirilemiyorsa hipovolemik şok oluşmasını önlemek için likit enfüzyonu veya 

enjeksiyonu gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla serum fizyolojik, serum glikoz, periston, 

laktatlı ringer solüsyonu vb. kullanılabilir. 

  

Kan kaybeden hayvanda kanama durdurulduktan sonra bu kanama hastayı kansız 

bıraktıysa o zamanda kansızlığın tedavi edilmesi gerekir. Önemli operasyonlardan sonra 

veya kanamalı bazı hastalıklar sırasında opoterapik (organoterapie) olarak kedi ve köpeklere 

karaciğer, dalak, böbrek üstü bezi, thyroid bezi yedirilmesi yararlı olmaktadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak kanamalı bir hasta üzerinde 

ilaçla kanamayı durdurunuz. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereçler; uygun boyda tepsi, tek kullanımlık enjektör, 

çeşitli hemostatik ilaçlar, alkol, pamuk, makas, eldiven, önlük  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş elbisesi giyiniz. 
 Ellerinizi yıkayınız, eldiven ve 

önlüğünüzü giyiniz. 

 Hayvanın zapturaptını sağlayınız. 
 Hayvanın türüne göre gerekli önlemleri 

alınız. Hayvanı uysal hale getiriniz. 

 İç kanama tespitini yapınız.  İç kanama belirtilerini hatırlayınız. 

 Veteriner hekimin önerdiği ilacı 

uygulayınız. 

 Hayvanın durumuna göre en uygun 

verilme yolu ve dozunu seçiniz. 

 Tıbbi atıkları imha ediniz.   Atıkları uygun atık kutularına atınız. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendiniz 

değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 
1. İş önlüğünüzü ve eldiveninizi giydiniz mi?   

2. Gerekli araç gereciniz var mı?   

3. Hayvanın zapturaptını sağladınız mı?   

4. İç kanama olduğunu anladınız mı?   

5. Veteriner Hekimin önerdiği ilacı uyguladınız mı?   

6. İlacın üzerindeki son kullanma tarihini kontrol ettiniz mi?   

7. Hayvanın durumuna göre en uygun verilme yolu ve dozunu seçtiniz 

mi? 
  

8. Oluşan tıbbi atıkları güvenli şekilde imha ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

  = 135° 

 r = 5 

 s = 6 

 r/s = 5/6 = 0,83  

 y = 0,6 (Şekil 3.7) 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) İç kanamaları durdurmada kullanılan hemostatik ilaçlar kanamanın durumu ve 

ilacın uygulanma özelliğine göre lokal, peros veya parenteral enjeksiyon şeklinde 

olabilir. 

2. (   ) İç kanamada nabız kuvvetli ve kan basıncı yüksektir. 

3. (   ) İç kanamalar, gözle görülemeyen kanamalar olmasına rağmen, dışa açılan bir iç 

organda meydana gelmişse, daha kolay ve çabuk fark edilirler. 

4. (   ) Kanamayı durduran ilaçlar etkilerine göre iki grupta toplanır. Bunlar; damarları 

sıkıştırarak (vazokonstrüktör) kanı durduran ve kanın pıhtılaşma yeteneğini artıran 

ilaçlardır.  

5. (   ) Hemostazın sağlanmasında permeabilite faktörü olarak vitamin B de kullanılan 

ilaçlar arasındadır. 

6. (   ) Ampül Manetol iç kanamalarda, köpek ve kedilerde 1-2 ampul, at ve sığırlarda 5-

10 ampul kas içi enjeksiyon şeklinde uygulanır. 

7. (   ) Chlorure de calcium’un damar içi enjeksiyonunda damar ve çevresine veya deri 

altına kaçmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü thrombo-phelebitis oluşturabilir. Deri 

altı enjeksiyonlar da fazla ağrı oluşturur. 

8. (   ) Ampül Ergotin damar içi yolla büyük hayvanlarda 30 ml. tay ve buzağılarda 20 

ml.  

9. uygulanır. 

10. (   ) Önemli oranda kan kaybı olmuşsa hipovolemik şok oluşmasını önlemek için likit 

enfüzyonu veya enjeksiyonu gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla serum fizyolojik, serum 

glycose, periston macrodex, laktatlı ringer solüsyonu v.d. kullanılabilir. 

11. (   ) Kanamalı bazı hastalıklar sırasında opoterapik (organoterapi) olarak kedi ve 

köpeklere karaciğer, dalak, böbreküstü bezi, thyroid bezi yedirilmesi yararlı 

olmaktadır. 

  

 

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 Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisinin geçici kanamayı durdurma yöntemlerinden biri değildir? 

A) Basınçlı sargı 

B) Turnike   

C) Elevasyon yöntemi  

D) Ligatür atmak 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi pıhtılaşma esnasında fibrinojeni fibrine çeviren enzimdir? 

A) Trombin 

B) Protrombin 

C) Lipaz  

D) Trombokinaz 

   

3. Genellikle durdurulması daha zor olan, hayati tehlike yaratan kanamalar hangisidir? 

A) Atardamar kanamaları 

B) Kılcal damar kanamaları 

C) Toplardamar kanamaları 

D) Kapillar kanamalar  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi pıhtılaşmayı engelleyen faktörlerden değildir? 

A) Ca eksikliği  

B) Heparin fazlalığı 

C) Adrenalin fazlalığı  

D) K vit. eksikliği 

 

5. Hayvanın yaşamının doğrudan tehlikede olmadığı kanamalarda aşağıdaki basınç 

noktalarından hangisini uygulamaktan sakınılmalıdır? 

A) Koltuk altı basınç noktası 

B) Boyun basınç noktası  

C) Çene altı basınç noktası 

D) İç uyluk basınç noktası  

 

6. Amputasyonlar ve kaudotomi’lerden önce operasyon bölgesinin üst tarafına 

uygulanarak operasyon sırasındaki kanamayı geçici olarak engellemeyen yöntem 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Garo  

B) Lastik ligatür  

C) Esmarch sargısı 

D) Atelleme 
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7. Saçlı derideki kanamalarda pratik olarak kullanılan alet aşağıdakilerden hangidir? 

A) Raney clipsi   

B) Elektrokoter 

C) Pean pensi 

Deschamp’ın iğnesi 

 

8. Aşağıdaki dikiş materyallerinden hangisi kanamanın durdurulmasında uygulanırsa 

dokuda nekroza yol açmaz? 

İpek iplikle dikiş  

B) Katgütle dikiş 

C) Garo uygulaması 

D)Keten iplikle ligatür uygulaması 

 

9. İç kanamayı düşündüren bulgular genellikle aşağıdakilerden hangisine ait bulgulardır?  

A) Asidoz 

B) Solunum syncopu 

C) Hipovolemik şok 

D)Exitasyon 

 

10. İç kanaması olan bir hayvana hangi işlem yapılmaz?  

A) Yiyecek içecek vermemek   

B) İntravenöz veya intraperitoneal olarak serum vermek  

C) Hareket ettirmemek  

D)Hayvanı kusturmaya çalışmak 

 

11. Kanamayı durduran ilaçlara genel olarak ne ad verilir? 

A) Anestezik 

B) Hemostatik 

C) Analjezik 

D) Diüretik 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi deri altına uygulanırsa thrombo-phelebitise yol açar? 

A) Chlorure de Calcium  

B) Amp. Cynergen  

C) Amp. Coagulen  

D) Amp. Clauden  

 

13. İç kanamalarda başarıyla kullanılan Amp. Manetol’ün kedilerdeki dozu ve uygulama 

şekli nasıldır? 

A) 3-5 ampul- kas içi 

B) 1-2 ampul- kas içi 

C) 5-10 ampul- damar içi 

D)5-10 ampul- kas içi 
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14. Aşağıdakilerden hangisi önemli kan kayıplarında organ yedirerek tedavi etme 

yöntemidir? 

A) Autohemotherapie 

B) Fototherapie 

C) Opoterapie  

D) Autoserotherapie 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” 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 

6 Trombokinaz   

7 Trombin 

8 Pıhtı 

9 Patolojik 

10 Turnike 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. Yanlış 

6. D oğru 

7. Doğru 

8. Yanlış 

9. Doğru 

10. Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 A 

4 C 

5 B 

6 D 

7 A 

8 B 

9 C 

10 D 

11 B 

12 A 

13 B 

14 C 
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