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AÇIKLAMALAR 

ALAN Hayvan Sağlığı 

DAL/MESLEK Veteriner Sağlık 

MODÜLÜN ADI  Punksiyon ve Sonda 

MODÜLÜN TANIMI  

Evcil hayvanların teşhis ve tedavilerinin yapılabilmesi için 

klinikte uygulanan punksiyon ve sonda işlemlerinin 

öğretildiği eğitim materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL 
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon modülleri ile Anatomi 

Fizyoloji dersinin modüllerini başarmış olmak 

YETERLİK Hayvana punksiyon ve sonda uygulamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında punksiyon 

ve sonda uygulamalarını yapabilecektir. 

Amaçlar 

1. Punksiyon yapabileceksiniz. 

2. İdrar sondası (kateter) uygulayabileceksiniz. 

3. Mideye sonda uygulayabileceksiniz. 

4. Memeye sonda uygulayabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Hayvan barınakları, klinikler, açık alan, sınıf 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon cihazı, muşamba önlük, 

tulum, beyaz önlük, çizme, maske, muşet, makas, traş 

makinesi, bistüri ve ucu, penset, eldiven, dezenfektan 

maddeler, kayganlaştırıcı madde, kapaklı cam kavanoz, 

plastik enjektör, sabun, havlu, trokar, iğne, antiseptik 

maddeler, padan, muşet, yavaşa, burun meri sondası, gaz 

sondası, içerik sondası, idrar sondası, meme sondası 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Hayvan dokularında oluşan şişkinliklerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak ve en 

doğru müdahale yöntemini uygulamak için punksiyon yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Tıkanan kanalların açılması, toplanan sıvıyı boşaltmak yada boşluk içerisine ilaç 

uygulamaları için sonda uygulamaları bir zorunluluktur. Veteriner sağlık teknisyenleri bu 

görevlerin yürütülmesinde veteriner hekimlerin en büyük yardımcılarıdır. 

 

Punksiyon ve sonda uygulamaları sırasında, teşhis ve tedaviye yönelik girişimsel 

uygulamalarda ve bu işlemlerde kullanılan araç gereçlerin hazırlanmasında nitelikli 

yardımcılara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Bu modülde teşhise ve tedaviye yönelik punksiyon ve sonda uygulamaları yer 

almaktadır. 

 

Modülü tamamladığınızda; hayvana punksiyon yapma ve çeşitli sondaları uygulama 

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

başarılı meslek elemanı olmanızı dilerim. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 

 

Bu faaliyet kapsamında punksiyon yapılmasını öğrenecek ve hayvana işlemin 

özelliğine uygun değişik punksiyon yöntemlerini uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Bulunduğunuz yerdeki veteriner kliniklerindeki veteriner hekimler ile görüşerek 

punksiyon yapılma nedenlerini araştırınız. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. PUNKSİYON YAPMA 
 

1.1. Punksiyonun Tanımı 
 

Punksiyon sivri uçlu bir aletle yapılan delme işlemidir. Vücuttaki normal veya 

patolojik bir boşluğun içindeki sıvı ya da gazı boşaltmak ve içeriği hakkında bilgi edinmek 

amacıyla punksiyon yapmaya ihtiyaç duyulur. 

 

Resim 1.1: Punksiyon işlemi 

1.2. Punksiyon Yapılmasını Gerektiren Durumlar  
 

Özellikle vücudun yüzeyinde oluşan bir şişkinliğin (apse, kist, hematom, ur ya da 

koleksiyon gibi) içeriğinin özelliklerini belirlemek için özel punksiyon iğneleri ile steril 

şekilde şişliğin içine girilerek şişkinliğin içeriğini oluşturabilecek kan, irin, eksudat, kan 

serumu, salya benzeri berrak yapışkan sıvı varlığı incelenir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Eğer apse ise kanülden irin, yeni oluşmuş haematom ise kan, kist ise beyaz yapışkan 

sıvı, koleksiyon sero-sanguin   (Herhangi bir nedenle deri bütünlüğü bozulmaksızın deri altı 

bağ dokularının yırtılma ve yıkımlanmalarına bağlı olarak kan serumu, kan ve serözitenin 

bağ doku yırtıklarında toplanmasıdır) ise sarımtırak berrak bir sıvı akar. Tümör veya içi doku 

ile dolu üremelerden ise hiçbir şey akmaz. 

 

Resim 1.2: Boyun bölgesinde abse 

Göğüs ve karın boşluklarında irin, kan, eksudat, transudat toplanmasından 

şüphelenildiğinde deneysel punksiyona başvurulur. Göğüs boşluğunun punksiyonuna 

torakosentez, karın boşluğunun punksiyonuna abdominal parasentez, bağırsakların 

punksiyonuna enterosentez, sidik kesesinin punksiyonuna sistosentez, eklem kapsulasının 

punksiyonuna artrosentez gibi isimler verilir.  

 

Resim 1.3: Sistosentez ve artrosentezin yapılışı 

1.3. Punksiyonda Kullanılan Aletler 
 

Punksiyonun çeşidine bağlı olarak yapılan işlemlerde; sivri bistüri, oluklu sonda, 

trokar, enjektör, iğne ya da kanül, makas, tıraş makinesi, alkol, pamuk, tentürdiyot vb. araç 

gereçler kullanılır. 

 

Öncelikle punksiyon yapılacak bölgenin dezenfeksiyon modülünde açıklandığı şekli 

ile sabunlu su ile temizliği ve traşı yapılır. Bölge derisinin antisepsisi sağlanır. Daha sonra 

punksiyon işlemine geçilir. 
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1.4. Sivri Bistüri ile Punksiyon 
 

Sivri bistüri baş ve işaret parmakları arasında keman yayı tarzında tutulur. Bistürinin 

ucu bölgeye dikey olarak bir darbede batırılır. İstenilen derinliğe kadar girildikten sonra 

bistüri aynı yönde geri çekilir.  

 

Yukarıdan aşağı yönde bir punksiyon yapmak gerektiğinde sivri bistüri kalem tarzında 

tutulmalıdır. Deri üzerine serçe parmak dayandırılarak destek alınır ve diğer parmaklar 

arasında kalem gibi tutulan sivri bistüri bir darbede yukarıdan aşağı doğru dikey olarak 

batırılır. 

  

Şekil 1.1: Sivri bistüri ile punksiyon yapılışı  

Basit şekilde yapılan punksiyondan sonra, deride ensizyon yapılarak punksiyon 

deliğinin genişletilmesi istenirse rehberli ensizyon kuralına uymak gerekir.  

 

Bu amaçla,  oluklu sonda, punksiyon deliğinden sokularak, ensizyon yapılacak yönde 

ilerletilir. Bistürinin sırtı sondanın oluğuna dayandırılarak içten dışa doğru ensizyon yapılır.  

 

1.5. Bistüri ve Oluklu Sondayla Punksiyon 
 

Deri altından daha derinde ve önemli damar veya organların yer aldığı bir bölgedeki 

derin apselerin açılmasında bu yönteme başvurulur. Öncelikle şişliğin en derin yeri üzerinde 

deriye bistüri ile basit bir punksiyon yapılır. Derideki bu punksiyon deliğinden oluklu sonda 

sokularak ucu ile apse duvarı delinir. Deliğin genişletilmesi için oluklu sondadan 

yararlanılabilir. Ayrıca genişletilecek deliğe kapalı olarak sokulan ucu küt bir makasın 

kolları açılır ve makas kuvvetle dışarı çekilerek işlem gerçekleştirilir. Bu şekildeki uygulama 

ile apse çevresinde veya altında yer alan organların zarar görmeleri önlenmiş olur. 

 

Derin ve boru şeklindeki yaralarda, fistüller ve boşluklu lezyonlarda; boşlukların içi, 

kanalların seyri, derinliği, yabancı bir cismin ya da kırık kemik parçasının varlığı araştırılır. 

Bu amaçla; paslanmaz çelik, kalay, kauçuk, gümüş vs.den yapılan oluklu veya oluksuz 

silindirik yapıda, ucu küt sondalardan yararlanılır. 
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1.6. Trokar ile Punksiyon 
 

Vücuttaki daha büyük boşlukların punksiyonu için trokardan yararlanılır. Örneğin 

parasentez, enterosentez, torakosentez veya rumen punksiyonu için trokar kullanılır. Pratikte 

en fazla rumenin trokarla punksiyonu uygulanır.  

 

Rumenin punksiyonu için sol açlık çukurluğunun en kabarık yeri ya da tuber coxae, 

son kaburga ve bel omurlarının yan çıkıntılarının eşit uzaklıktaki noktası seçilir. 

 

Resim 1.4: Trokar çeşitleri 

Trokar, sapı avuç içine alınarak ucu ise işaret parmağı ile 3-4 cm sınırlandırılarak 

sağlamca tutulur. Trokarın ucu sağ ön ayağın tuber olecranisi doğrultusunda olacak şekilde 

trokar sapı üzerine yapılan basınç ve döndürme hareketleri ile dikey olarak batırılır. Timpani 

veya meteorismus gibi acil olgularda ucu batırılacak bölgeye dayandırılarak tutulan trokarın 

sapına diğer elin ayası ile kuvvetlice vurarak bir darbede punksiyon yapılır.  

 

Kalın derili hayvanlarda, stilet (bir kanül içine yerleştirilmiş sivri uçlu alet) ile kanül 

çapı geniş olan trokarın batırılması çok güçtür. O nedenle önceden trokarın batırılacağı yerde 

deriye bisturi ile küçük bir punksiyon yapılır. Daha sonra bu delikten trokar sokularak delme 

işlemi tamamlanır.  

 

Resim 1.5: Trokarın kanülü ve stileti 
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Trokar sokulduktan sonra bir elin baş ve işaret parmakları ile kanül tutulurken diğer 

elle trokarın sapından tutularak kanül içerisindeki stilet geri çekilmek suretiyle dışarı 

çıkarılır. Böylece kanülden sıvı veya gaz dışarı çıkmaya başlar. Bazen fibrin ve membran 

parçaları, köpüklü gaz kanülü tıkayabilir. Bu durumda stilet tekrar kanül içine sokularak 

tıkanıklık giderilir. 

 

Resim 1.6: Sığırda trokar uygulama noktası 

İşlem tamamlandıktan sonra stilet tekrar kanüle sokulur. Bir elin parmakları ile 

punksiyon yapılan yerin çevresine basınç yaparken diğer elle tutulan trokar, kanülü ile 

birlikte çekip çıkarılır. 

 

1.7. İğne ile Punksiyon 
 

Bazı küçük şişliklerin içeriği hakkında bilgi edinmek veya küçük apseleri açmak için 

geniş çaplı enjektör iğnesi veya kan alma kanülünden yararlanılır. Parmaklar arasında tutulan 

iğne, şişkinliğin en kabarık veya derin noktasına tek darbede sokulur. 

 

Özellikle deneysel punksiyon dediğimiz işlemde daha çok iğnelerden yararlanılır. 

Ancak bazı durumlarda iğne veya kan alma kanülü yetersiz görülürse ince bir trokardan da 

yararlanılır. Bu işlem ile şüpheli durumlarda herhangi bir şişliğin apse, kist, hematom veya 

kanlı serözlü bir koleksiyondan hangisi olduğu hakkında kesin bir bilgi elde edilir.  
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Resim 1.7: İğne ile punksiyon yapılışı ve çıkan sıvının alınması 

1.8. Deri Altı Punksiyon 
 

Bu yönteme eklem kapsulası ya da tendo kınının punksiyonunda başvurulur. Bu işlem 

üç zamanda gerçekleştirilir.  

 

 Yeterli uzunlukta bir punksiyon iğnesi delinecek eklem kapsulası ya da tendo 

kınından yukarı yönde ve 2–3 cm uzakta deriye dikey olarak batırılır.  

 İğne aşağı doğru yönlendirilerek ucu delinecek noktaya gelinceye kadar deri altı 

bağ dokuda ilerletilir.  

 İğnenin konusu aşağı doğru basküle edilerek biraz itilmek suretiyle eklem 

kapsülası veya tendo kını delinir. 

 

Delme işlemi gerçekleştiğinde iğnenin konusundan synovia akmaya başlar. Gerekli 

işlem tamamlandığında, batırılmada olduğu gibi ters yönde yapılan manipülasyonlarla iğne 

çekip çıkarılır. Böylece kapsüla artikülariste açılan delik ile deride açılan delik aynı hizada, 

karşı karşıya gelmez. Bu kurala uyulduğu takdirde, punksiyondan sonra herhangi bir 

enfeksiyon tehlikesi ile karşılaşılmaz. 

 

Resim 1.8: İğne ile punksiyon yapılışı ve çıkan sıvının alınması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak hayvan üzerindeki şişliğe iğne 

ile punksiyon yapınız. 

 

 
Kullanılacak araç gereçler: İğne, makas ve tıraş makinesi, sabun, alkol, pamuk, 

tentürdiyot 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel hijyeni sağlayınız. 

 Hayvanı uysal hale getiriniz. 

 Kişisel hijyen kurallarına 

uyunuz. 

 Güvenlik önlemlerinizi alınız. 

 Punksiyon yapılacak deri yüzeyini tıraş ediniz. 

 
 

 Aynı bölgeyi ılık su ve sabun ile yıkayınız. 

 Temizlenmiş bölgedeki ıslaklığı steril havlu ya da 

tampon ile ovuşturarak kurulayınız. 

 Punksiyon bölgesine antiseptik solüsyon 

uygulayınız. 

 
 

 Dezenfeksiyon modülüne 

bakınız. 

 

 Antiseptik solüsyon olarak 

tentürdiyod  kullanabilirsiniz. 

 

 Punksiyon işlemi öncesi 

bölgeyi hazır hâle getiriniz. 

 İğnenin parmaklar arasında tespitini yapınız. 

  
 

 Geniş çaplı enjektör iğnesi ya 

da kan alma kanülünden 

yararlanabilirsiniz. 

 İğne ya da kan alma kanülünün 

yetersiz olduğu durumlarda 

ince bir trokardan 

yararlanabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İğneyi şişkinliğe bir darbede batırınız. 

  
 

 Batırma işlemini dikkatli 

yapınız. 

 İğneyi şişkinliğin en kabarık ya 

da derin noktasına sokunuz. 

 İğneye enjektör takarak çekme işlemi 

yapınız.

 
 

 Sıvı çıkışını kontrol ediniz. 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak sol açlık çukurluğundan 

rumene trokar ile punksiyon yapınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: trokar, makas ve tıraş makinesi; sabun, alkol, pamuk, 

tentürdiyot, bistüri 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kişisel hijyeni sağlayınız. 

 Hayvanı uysal hale getiriniz. 

 
 

 Kişisel hijyen kurallarına uyunuz. 

 Güvenlik önlemlerinizi alınız. 

 Punksiyon yapılacak bölgenin 

antisepsisini yapınız. 
 Bölgeyi punksiyona hazır hâle getiriniz. 

 Üçgen şeklindeki açlık çukurluğunun 

açıortaylarının kesiştiği noktayı 

belirleyiniz. 

 
 

 Punksiyon yapılacak noktayı belirlerken 

dikkatli olunuz. 

 
 

 Trokarın sapını avuç içinde tutunuz. 

 
 

 Trokarın sapını avuç içinde sağlamca 

tutunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 12 

 Trokarın ucu sağ ön ayağın Tuber 

olecranisi doğrultusunda trokarı batırarak 

tek darbede rumene giriniz. 

 
 

 Kalın derili hayvanlarda trokarın 

gireceği noktadaki deriye bistüri ile 

küçük bir ensizyon yapabilirsiniz. 

 Deri ile altındaki dokularda oluşacak 

deliklerin işlem sonrasında karşılıklı 

gelmemesi için punksiyondan önce deri 

bir miktar kaydırılmalıdır. 

 Trokarın stiletini çıkarınız. 

 
 

 Gaz çıkışının kontrollü olarak yavaş bir 

şekilde olmasını sağlayınız. 

 Tıkanma hâlinde stileti takarak 

tıkanıklığı açınız. 

 Gaz ya da sıvı çıkışından sonra stileti 

tekrar takınız. 

 
 

 Trokarı stiletsiz çıkarmayınız.  Stileti ile birlikte trokarı çıkarınız. 

 
 

 Bölgeye antiseptik madde uygulayınız. 
 Bölgenin enfekte olmaması için gerekli 

önlemleri alınız. 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak sivri uçlu bistüri ile punksiyon 

yapınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: Sivri uçlu bistüri, makas ve tıraş makinesi; sabun, alkol, 

pamuk, tentürdiyot 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kişisel hijyeni sağlayınız. 

 
 

 Kişisel hijyen kurallarına uyunuz. 

 Hayvanı uysal hale getiriniz. 

 
 

 Güvenlik önlemlerinizi alınız. 

 Uygulama bölgesini oluşturan deride 

bulunan kıl ve tüyleri makas ile kesiniz. 

 Bölgeyi punksiyona hazır hâle 

getiriniz. 

 Deri yüzeyini sabun ile yıkayarak yeterli 

genişlikte tıraş ediniz. 

 Tıraş işlemini yaparken deriyi 

yaralamamaya dikkat ediniz. 

 Uygulama bölgesini ılık su ve sabun ile 

fırçalayarak yıkayınız. 

 
 

 Yıkama işlemini yeterince yapmaya 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Temizlenmiş bölgedeki ıslaklığı havlu ya 

da tampon ile ovuşturarak kurulayınız. 

 Yeterince kurulamaya özen 

gösteriniz. 

 Bölgeye alkol sürünüz. 

 Uygulama bölgesine antiseptik solüsyon 

sürünüz. 

 
 

 Sürme işlemini merkezden çevreye 

doğru olacak şekilde yapınız. 

 Bistüriyi baş işaret parmakları arasında 

tutunuz. 

 
 Bisturiyi dikey olarak batırınız. 

 Yukarıdan aşağı yönde bir punksiyon 

yapmak gerektiğinde sivri bistüriyi 

kalem tarzında tutunuz. 

 Batırma işlemini dikkatli yapınız. 

 
 Punksiyon işlemini oluklu sonda 

kullanarak güvenli hâle 

getirebilirsiniz. 

 Şişlikten çıkan sıvının özelliklerini 

gözlemleyiniz. 

 Bölgenin enfekte olmaması için 

gerekli önlemleri alınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunun punksiyonuna verilen isimdir? 

A) Sistosentez    

B) Parasentez 

C) Torakosentez 

D) Artrosentez 

E) Enterosentez 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi punksiyon işleminde kullanılan araç gereçlerden değildir? 

A) Oluklu sonda  

B) Gaz sondası 

C) Trokar 

D) İğne / Kanül 

E) Sivri bistüri 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi parasentez, enterosentez, torakosentez veya rumen 

punksiyonu için en sık kullanılan alettir? 

A) Oluklu sonda 

B) Trokar 

C) İğne / Kanül 

D) Sivri bistüri 

E) Enjektör 

 

4. Apseli bir şişliğe iğne ile yapılan punksiyon işleminde iğnenin konusundan aşağıdaki 

sıvılardan hangisi gelir? 

A) Kan 

B) Beyaz yapışkan sıvı 

C) Suya benzer sıvı 

D) İrin 

E) Sarımtırak berrak sıvı 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Deri altından daha derinde ve önemli damar veya organların yer aldığı bir bölgedeki 

derin apselerin punksiyonunda aşağıdaki aletlerden hangisi kullanılır? 

A) Oluklu sonda 

B) Trokar 

C) Kelebek set 

D) İçerik sondası 

E) Burunmeri sondası 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi punksiyon işlemi ile ilgili olarak söylenemez? 

A) Punksiyon sivri uçlu bir aletle yapılan delme işlemidir.  

B) Punksiyon işleminden önce bölge derisinin antisepsisi yapılmalıdır. 

C) Şişliğin sebebi hematom ise punksiyon sonrası beyaz renkli sıvı akışı görülür. 

D) Bistüri ile punksiyonda sivri bistüri baş ve işaret parmakları arasında keman yayı 

tarzında tutulur. 

E) Trokar ile punksiyon işlemi tamamlandığında stilet tekrar kanüle sokulduktan 

sonra trokar kanülü ile birlikte çekip çıkarılır. 

 

 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 
Bu faaliyet kapsamında erkek ve dişi hayvanlara idrar sondası (kateter) 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Boğa ve koçlardaki penis yapısını ilgili anatomi modülüne bakarak inceleyiniz. 

 Hayvanlarda kullanılan idrar sondası çeşitleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

2. İDRAR SONDASI (KATETER) 

UYGULANMASI 
 

İdrar muayenelerinde kullanılmak üzere idrarın alınması için, hayvanın idrarını 

yapamadığı hâllerde, üretra ve glans peniste idrar yolu taşlarının varlığını araştırmak 

amacıyla hayvanlara idrar sondası uygulanır. 

 

2.1. İdrar Numunesi Alınması  
 

İdrar muayeneleri yapılabilmesi için önce idrarın alınması gerekir. Hayvanlardan 

çeşitli yöntemlerle idrar alınabilmektedir.  

 

2.2. Gönüllü İdrar Alma 
 

Hayvanda ürinasyonun normal olduğu durumlarda kendiliğinden idrar yaparken idrar 

alınır. İneklerde vulvanın hemen altındaki perineum bölgesi hafifçe okşanıp kaşındığında 

hayvanlar genellikle gönüllü olarak idrar yaparlar. Atlar zeminde ot veya sap bulunan ahır ve 

bokslara çekildiğinde idrarlarını yaparlar. Koyunlar, 20-30 saniye süreyle burunlarından 

sıkılarak solunumları engellenirse hemen idrarını yaparlar.  

 

2.3 Kateter Kullanarak İdrar Alma (Sondalama) 
 

Sondayla idrar almak için önce uygun bir steril kateter (sonda) temin edilir. Hayvanın 

türüne, cinsiyetine ve büyüklüğüne göre uygun sonda seçilir. Yine hayvan türü ve cinsiyetine 

göre uygun teknikle üretra çıkış deliğinden (orificium urethra externa) girilerek idrar 

kesesine ulaşılır. İdrar alındıktan sonra sonda çıkarılır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.4 Küçük Hayvanlarda Sistosentezle İdrar Alma 
 

Küçük hayvanlarda idrar kesesinin punksiyonu ile idrar alınabilir. Bunun için 

punksiyon, karın duvarının ventralinde os pubis’e yakın ve kranialinde linea mediana’dan 

yapılır. Bu bölgede dolu olan sidik kesesi kolaylıkla palpe edilebilir.  

 

Seçim yerinin tıraş ve dezenfeksiyonu yapılarak antisepsisi sağlanır. İdrar kesesi elle 

kese tespit edildikten sonra enjektör ucuna takılı 3 veya 5 cm boyunda steril iğne dikey 

pozisyonda batırılarak idrar kesesinin punksiyonu gerçekleştirilir. Kese boşaltıldıktan sonra 

iğne çıkarılarak yerine tentürdiyot sürülür. 

 

Resim 2.1: Kediden sistosentez ile idrar alınması 

2.5. Hayvan Türlerine ve Cinsiyetlerine Göre İdrar Sondası Çeşitleri 
 

Erkek hayvanlar için mandrenli elastik kateterler, dişi hayvanlar için metalik kateterler 

kullanılır. 

 

Erkek köpeklerde üretranın da içinde bulunduğu ventral bir kanalla donatılmış os 

penis vardır. Bunlarda küçük çaplı bir sonda ya da kateter kullanılır. Bu sondaların 

numaraları 0,5’ten 12’ye kadardır. Köpek ve kediler için olguların çoğunda 0,5-5 numara 

aralığındaki sondalar kullanılır. Bazen kedi ve köpek yavrularında, küçük yapılı köpeklerde 

üretra kanalı çok dar olduğundan en küçük çaptaki kateterle dahi üretraya  girilemeyebilir.  

 

Resim 2.2: Değişik idrar sondaları 
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Resim 2.3: Foley kateteri 

2.6. Hayvanlarda İdrar Sondasının Uygulanma Tekniği 
 

Hayvanlarda idrar sondasının uygulanış tekniği anatomik yapıdan kaynaklanan 

nedenlerle farklılıklar gösterir. Uygulamada asepsi antisepsi kurallarına uyulmalıdır. 

Kullanılacak sondalar steril olmalı ve kullanılmadan önce kayganlaştırıcı madde 

sürülmelidir. Sondalama öncesi bölgenin temizliği yapılmalı, antiseptik maddeler 

uygulanarak hijyenik ortam sağlanmalıdır. 

 

2.7. Boğa ve Koçlara İdrar Sondası (Kateter) Uygulanması 
 

Boğa, koç ve erkek domuzlarda üretranın S şeklinde bir kıvrım oluşturması (Flexura 

sigmoidea) sidik kesesine kateter sokulmasını güçleştirir. Bu hayvanlarda üretranın 

sondalanması için önce penisin retraktör kaslarının gevşemesi sağlanmalıdır. Sonra penis 

prepisyum (praeputium) kesesinden dışarı çıkarılmaya çalışılmalıdır. Bu şekilde çekmekle az 

da olsa sigmoid kıvrım doğrultulmuş olabilir. 

 

Hayvana neuroleptique, üst ekstradural anestezi veya genel anestezi yapıldıktan sonra, 

penis bir gazlı bezle tutulup dışarı doğru çekilir. Üretraya olabildiğince düz bir yön 

verildikten sonra kateter, üretranın dış deliğinden sokularak sidik kesesine kadar ilerletilir.  

 

Genellikle kullanılan sondalar polietilen veya lastikten yapılmıştır. Boyları yeter 

uzunlukta, çapları 2,5–3 mm, yuvarlak ve yeterli esneklikte olmalıdır.  

 

2.8. Dişi Hayvanlara İdrar Sondası Uygulanması 
 

Kısraklar, inekler ve dişi köpeklerde sonda uygulamak çok kolaydır. Kısrak ve dişi 

köpeklerde idrar sondası spekulum ve parmak yardımıyla uygulanabilir.  

 

Dişi köpeklerde vajina spekulumu ile vajina açılır. Üretranın dış deliği, vulvanın alt 

köşesinden 3–5 cm uzakta ve vajinanın alt duvarının ortasındadır. Kateter buradan sokularak 

idrar kesesine kadar itilir.  
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Resim 2.4: Dişi köpeğe spekulum uygulanışı ve üretra dış deliğinin görünüşü 

Dişi kediler ayakta tutulur. Genital bölgenin dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra sol elin 

işaret parmağına steril bir parmaklık takılır. Vazelin veya pomat sürülerek vajinaya sokulur 

ve üretranın dış deliği belirlenir. Bundan sonra, işaret parmağı altından kaydırılan sonda 

yavaşça idrar kesesinin boynuna kadar ilerletilir. 

 

Resim 2.5: İneklerde kullanılan metal idrar sondası 

İneklerde üretranın dış deliğinin olduğu yerde kör kesenin bulunuşu sondanın üretraya 

girişini engeller. Kateterin buraya girmemesi için, vajinanın girişine sokulan sol elin işaret 

parmağı ile üretranın dış deliğinin üst kenarı yukarıya doğru kaldırılır. Kateter, bu parmağın 

rehberliğinde kolayca üretraya sokulur ve idrar kesesine kadar yavaşça itilir Koyunlarda 

vulvanın çok küçük olması nedeniyle spekulum kullanılır. Spekulumla açılan vulva içinden 

üretraya ve idrar kesesine kolaylıkla girilir.  
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Şekil 2.1: İneklerde idrar kesesine kateter uygulanması 

a) Vajinanın girişi, b) Vajina, c) Klitoris, ç) Kör kese, d) Üretra, e) Vulva 

Kısraklarda üretranın dış deliğine (orificium urethrae externus) ulaşmak oldukça 

kolaydır. Üretranın dış deliği vulvanın girişinden 10-15 cm uzaklıkta, vestibulum vaginanın 

ventral duvarı üzerinde ve bunun vajina ile birleştiği sınırda yer alır. Genital bölge ve 

vajinanın antisepsisi sağlanır. Bir yardımcı vulvanın dudaklarını iki yana açarak vajinanın 

girişinin iyice görünmesini sağlar. Sol elin işaret parmağı vulvadan sokularak üretranın dış 

deliğine ulaşılır. Diğer elle tutulan kateter, işaret parmağı üzerinden kaydırılarak üretraya 

sokulur ve idrar kesesine kadar kolayca itilir.  

 

Resim 2.6: Kısraktan sonda ile idrar alınması 
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2.9. Aygırlara ve Erkek Köpeklere İdrar Sondası (Kateter) 

Uygulanması 
 

Aygırlar ayakta iken üst dudağına veya kulağına yavaşa konduktan sonra art bacakları 

kösteklenir. Erkek tek tırnaklılarda üretraya sonda sokmak için penisin prepisyumdan dışarı 

çekilmesi gerekir. Bunu yapmak bazen güç olabilir. Bu durumda hayvana önce trankilizan 

etkili bir ilaç vererek penisin retraktör kaslarını gevşetmek gerekir.  

 

Rektum boşaltılır. İrrigatöre konan sabunlu su veya hafif bir antiseptikle prepisyumun 

içi iyice yıkanır. Uygulayıcı, hayvanın sağ açlık çukurluğu hizasında yer alır. Sol eliyle 

prepisyumu dışından kavrarken sağ elini prepisyumun deliğinden sokarak glans penisi 

yakalar. Penis dışarı çekildikten sonra kaymaması için bir gazlı bezle sol elle tutulur. Glans 

penisin antisepsisi sağlandıktan sonra sterilize edilmiş zeytin yağı veya bir pomat sürülerek 

kayganlaştırılmış mandrenli katater, üretranın dış deliğinden yavaş yavaş arcus ischiadicusa 

kadar itilir. Kateteri arcustan atlatmak için sert hareketlerden kaçınılmalıdır. Mandreni biraz 

geri çekip kateterin eğilerek ilerlemesi sağlanmalıdır. Daha sonra mandren tekrar itilerek 

kateter sidik kesesine kadar sokulur. Mandren çekilip çıkartıldıktan sonra kataterin ucundan 

akan idrar temiz bir kaba alınır. İdrar kesesi boşaltıldıktan sonra kateter hafifçe bükülüp 

geriye doğru çekilerek çıkarılır.  

 

Erkek köpekler masaya ön ayaklar yukarıda oturur pozisyonda ya da lateral 

pozisyonda yatırılarak tutulur. Sol elin baş ve işaret parmaklarıyla prepisyum, bulbus penisin 

gerisine doğru çekilir. Böylece açığa çıkarılan penisin serbest ucu antseptikli gazlı bezle 

silinip antisepsisi yapılır. Sonra uygun çapta bir kateter, üretranın dış deliğinden sokularak 

idrar kesesine kadar ilerletilir. Sondanın ucuna takılan enjektörle idrar çekilerek alınır. 

  

Şekil 2.2: Erkek köpeğe uygulanan kateter 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak erkek köpeğe kateter 

uygulaması yapınız. 

 

 

Kullanılacak araç ve gereçler; idrar sondası (kateter), kayganlaştırıcı, makas, sabun, 

alkol, pamuk, tentürdiyot, eldiven, idrar örneği kabı 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kişisel hijyeni sağlayınız. 

 Hayvanı uysal hale getiriniz. 

 
 

 Kişisel güvenlik önlemlerini alınız. 

 
 

 Uygun büyüklükteki sondayı 

belirleyiniz. 

 
 

 Sonda uzunluğunu ve çapını hayvanın 

büyüklüğüne göre ayarlayınız. 

 
 

 İdrar sondası uygulanacak bölgenin 

temizliğini yapınız. 

 
 

 Sondalama sırasında enfeksiyon 

oluşmaması için önlem alınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sol elin baş ve işaret parmaklarıyla 

prepisyumu bulbus penisin gerisine 

doğru çekiniz. 

 
 

 Glans penisin ortaya çıkmasını 

sağlayınız. 

 İdrar sondası uygulanacak bölgenin 

antisepsisini yapınız. 

 
 

 Dezenfeksiyon modülüne bakınız. 

 Sondanın ucuna kayganlaştırıcı sürünüz. 

 
 

 Sondalama sırasında dokuya zarar 

vermemek için gerekli önlemleri alınız. 

 
 

 Kateteri üretranın dış deliğinden 

sokunuz. 

 
 

 Uygun çapta kateter kullanınız. 
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 Kateteri idrar kesesine kadar ilerletiniz. 

 
 

 
 Katateri parmak uçlarınız arasında 

ilerletiniz. 

 Sondanın ucuna takılan bir enjektörle 

idrarı çekerek dışarı alınız. 

 
 

 Katateri çıkartırken yavaş hareket 

ediniz. 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak bir ineğe idrar sondası 

uygulaması yapınız. 

 

 

Kullanılacak araç gereçler: İdrar sondası (kateter), kayganlaştırıcı, makas, sabun, 

alkol, pamuk, tentürdiyot, idrar kabı 

 

 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel hijyeni sağlayınız. 

 Hayvanı uysal hale getiriniz. 

 Eldiven giyiniz. 

 Kişisel güvenlik önlemlerinizi alınız. 

 
 

 İdrar sondası uygulanacak bölgenin 

temizliğini yapınız. 

 Bölgeye antiseptik madde uygulayınız. 

 Asepsi ve antisepsi kurallarını 

uygulayınız. 

 Vajinanın girişine sokulan sol elin işaret 

parmağı ile üretranın dış deliğinin üst 

kenarını yukarıya doğru kaldırınız. 

  
 

 İneklerde üretranın dış deliğinin olduğu 

yerdeki kör kesenin, sondanın üretraya 

girişini engellemesini önleyiniz. 

 İdrar sondasına kayganlaştırıcı sürünüz. 

 
 

 Kullanılan kayganlaştırıcının 

mukozaları irrite edici özellikte 

olmamasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Vajinanın girişine sokulan elin işaret 

parmağı rehberliğinde kateteri üretraya 

sokunuz. 

 
 

 Ani ve sert hareketlerden kaçınınız. 

 Kateteri idrar kesesine kadar yavaşça 

ilerletiniz. 

  
 

 Kontrollü hareket ediniz. 

 İdrarı idrar kabına alınız.  Alınan idrarın etiket bilgilerini yazınız. 

 İdrarın muhafazasına dikkat ediniz. 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak boğa ya da koça idrar sondası 

uygulaması yapınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: Hayvanın büyüklüğüne uygun idrar sondası (kateter),  

lokal anestezik madde, enjektör, kayganlaştırıcı, makas, sabun, alkol, pamuk, tentürdiyot, 

idrar kabı 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel hijyeni sağlayınız. 

 Hayvanı uysal hale getiriniz. 
 Kişisel güvenlik önlemlerinizi alınız. 

 Üst epidural anestezi yapınız. 

 Lokal anestezik solüsyonu hayvanın 

büyüklüğüne göre yeteri miktarda 

duramater üzerine vermeye özen 

gösteriniz. 

 İdrar sondası uygulanacak bölgenin 

temizliğini yapınız. 

 İdrar sondası uygulanacak bölgenin 

antisepsisini yapınız. 

 Asepsi ve antisepsi kurallarını 

uygulayınız. 

 İdrar sondasına kayganlaştırıcı sürünüz.  Kullanılan kayganlaştırıcının 

mukozaları irrite edici özellikte 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Penisi gazlı bezle tutup dışarı doğru 

çekiniz. 
 Ani ve sert hareketlerden kaçınınız. 

 Üretraya olabildiğince düz bir yön 

vererek kateteri üretranın dış deliğinden 

sokunuz. 

 Kateteri üretranın dış deliğinden 

sokarken dikkatli olunuz. 

 Kateteri idrar kesesine kadar yavaşça 

ilerletiniz. 
 Kontrollü hareket ediniz. 

 Çıkan idrarı idrar kabına alınız.  Hijyen kurallarına uygun hareket ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi idrar alma nedenlerinden birisi olamaz? 

A) İdrar muayenelerinde kullanmak için 

B) Hayvanın idrarını yapamadığı hâllerde  

C) Üretrada idrar yolu taşlarının varlığını araştırmak için 

D) Glans peniste idrar yolu taşlarının varlığını araştırmak amacıyla 

E) Üreterdeki idrar yolu taşları varlığını araştırmak için 

 

2. Sondayla idrar alırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir? 

A) Hayvanın türüne uygun sonda seçilmelidir. 

B) Hayvanın cinsiyetine uygun sonda seçilmelidir. 

C) Hayvanın büyüklüğüne uygun sonda seçilmelidir. 

D) Orificium urethra internadan girilerek sonda ilerletilir. 

E) Asepsi antisepsi kurallarına uygun hareket edilmelidir. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi boğa ve koçlardan idrar alma ile ilgili doğru bir ifade 

değildir? 

A) Boğa, koçlarda penis S şeklinde bir kıvrım oluştur. 

B) Boğa, koçlarda üretranın sondalanması için önce penisin retraktör kaslarının 

gevşemesi sağlanmalıdır. 

C) Boğa, koçlarda üretranın sondalanması öncesi üst epidural anestezi yapılmalıdır. 

D) Boğalarda kullanılan sondalar polietilen veya lastikten yapılmıştır. 

E) Koçlarda kullanılan idrar sondaları metal malzemeden yapılmıştır.  

 

4. Dişi hayvanlarda idrar sondası uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Kısraklar, inekler ve dişi köpeklerde sonda uygulamak zordur.  

B) Kısraklarda üretranın dış deliğine ulaşmak oldukça kolaydır. 

C) İneklerde üretranın dış deliğinin olduğu yerde kör kesenin bulunuşu sondanın 

üretraya girişini engeller.  

D) Asepsi antisepsi kurallarına uygun hareket edilmelidir. 

E) Sonda uygulamalarında spekulumdan yararlanılır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Aygırlara ve erkek köpeklere idrar sondası (kateter) uygulanması ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Aygırlarda üretraya sonda sokmak için penisin prepisyumdan dışarı çekilmesi 

gerekir.  

B) Uygulama öncesi hayvan uysal hale getirilmelidir. 

C) Glans penisin antisepsisi sağlanmalıdır. 

D) Kataterin ucundan akan idrar temiz bir kaba alınmalıdır. 

E) Erkek köpeklerde rektum boşaltıldıktan sonra kateter buradan ilerletilerek sidik 

kesesine ulaşılmalıdır. 

 

 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 
Bu faaliyet kapsamında çeşitli hayvan türlerinde mideye sonda uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Veteriner malzemesi satan yerlere giderek piyasada bulunan mide sondası 

çeşitlerini inceleyiniz. 

 Veteriner kliniklerine giderek mideye sonda uygulamasını neden yaptıklarını 

öğreniniz. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

 

3. MİDEYE SONDA UYGULANMASI 
 

Mide içeriğinin incelenmesi amacıyla numune almak, bazı ilaçları sulandırarak 

içirmek, özefagusta kalan patates, elma ve pancar parçaları gibi yabancı cisimleri mideye 

itmek, mide içeriğini boşaltmak, midede toplanmış olan gazı çıkarmak ve çeşitli nedenlere 

bağlı olarak hayvanı sulu gıdalarla beslemek gerektiğinde mideye sonda uygulaması yapılır. 

 

Resim 3.1 Sonda yardımıyla ilaç içirilmesi 

3.1. Mideye Uygulanan Sonda Çeşitleri ve Özellikleri 
 

Mideye uygulanan sondalar hayvanın türüne, büyüklüğüne, kullanım amacına ve ağız 

ya da burundan uygulanışına göre değişiklikler gösterir. Kullanılan sondalar esnek özellikte, 

uygulanan hayvanın büyüklüğüne göre uygun çapta ve yeterli uzunlukta olmalıdır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 32 

  

Resim 3.2: Kedide mideye uygulanacak sondanın ölçülmesi 

Köpeklerde, burundan 9 kaburga arası boşluğa kadar olan mesafe ölçülür. Bu mesafe 

sondada olması gereken uzunluğu gösterir. 

 

Resim 3.3: Köpekte sonda uzunluğunun hesaplanması 

Ruminantlarda kullanım amacına uygun olarak mide içeriği alınması ya da sıvı (ilaç, 

su vs.) verilmesi gerektiğinde içerik sondası, rumende (işkembe) oluşan gazı çıkarmak için 

gaz sondası kullanılır. 

 

Sığırlarda çapı 1-2 cm, boyu 3,5-4 m, üzerinde küçük delikleri olan sondalar kullanılır.  

 

Resim 3.4: Rumene uygulanan içerik ve gaz sondaları 

Özefagusta kalan yabancı cisimleri (elma, patates, pancar gibi yumru bitkiler) 

çıkarmak için içinde spiral ve spiralin ucunda tirbuşon şeklinde mandreni olan sondalar 

kullanılır. 
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Atlarda özefagus ve midenin sondalanması için yaklaşık 1,5 cm çapında, 2 metre 

boyunda lastikten yapılmış burun özefagus sondası kullanılır. Bu sondaya burun meri 

sondası adı da verilir. 

 

Resim 3.5: Atlarda kullanılan burun özefagus sondası 

3.2. Mide Sondasının Burun Özefagus Yoluyla Uygulanması 
 

Hayvan sağlığında burun özefagus sondası en fazla tek tırnaklı hayvanlarda kullanılır. 

Atlarda burun boşluğu Concha nasalis aracılığı ile üç meatus'a ayrılmıştır. Dorsalde bulunan 

Meatus nasi dorsalis, kör bir yol olarak son bulur. Ortadaki Meatus nasi intermedius, yutağa 

açılır. Ancak sonda uygulaması için yeterli genişlikte değildir. Altta yer alan Meatus nasi 

ventralis, oldukça geniştir. Bu yol yutağa açılır ve sonda bu yolla yutağa uygulanır. 

 

Sonda sağ veya sol burun deliklerinin birinden sokulabilir. Sondanın sol sulcus 

jugularis'te ilerleyişini işlem sırasında gözlemleyebilmek için, pratikte daha çok sol burun 

deliği kullanılır. 

 

Resim 3.6: Ata burun özefagus sondasının uygulanışı 
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Sondalamaya başlamadan önce hayvanın kulağı veya burun ucuna yavaşa takılarak 

hayvanın zapturabtı yapılır. Uygulayıcı, sondayı buruna sokulacak ucu sol omzundan öne 

doğru sarkacak şekilde boynuna asar. Sonra sondanın ucuna kayganlaştırıcı sürer. 

Kayganlaştırıcı, mukoza ile sonda arasındaki sürtünmeyi azaltır. Bir elin baş ve işaret 

parmakları ile hayvanın sol burun deliğini genişçe açar. Diğer eliyle boynuna asılı olan 

sondanın buruna sokulacak ucunu tutar. Bu tutuşta işaret parmağı sondanın ucuna yukarıdan 

aşağıya basınç yapacak şekilde uzatılmış bir pozisyonda olmalıdır. Sondanın 

kayganlaştırılmış ucunu, burun deliği tabanına bastırarak meatus nazo ventralisten içeri 

sokar. Bu işlemde sonda ucunun Meatus nasi ventralise girmesi için, bir elin işaret parmağı 

ile sondanın ucu üzerine basınç yaparken diğer elle sonda yavaş yavaş ileriye itilir. Burun 

deliğini açan elin işaret parmağı sondanın burun içindeki ucunu hafifçe aşağı bastırarak ileri 

ve aşağı doğru gitmesini sağlar. İşaret parmağı ile sonda üzerine basınç yapılmaz ise sonda 

dorsalde bulunan kör olan meatusa girebilir. Bu durumda sondayı ileri doğru zorlayarak 

itmek sakıncalıdır. Çünkü burun mukozası yaralanarak kanama meydana gelir. Bu durumda, 

sonda yavaşça geri çekilerek çıkartılır. Burun içine bolca pamuktan bir tampon uygulanır. 

Biraz beklenerek işlem diğer burun deliğinden gerçekleştirilir. 

 

Sonda 20–25 cm ilerledikten sonra yutağa ulaşılır. Buraya geldiğinde hayvanın 

yutkunması beklenir. Yutkunma olduğunda sonda hemen ileri doğru itilerek özefagusa 

girilmiş olur. Eğer hayvan yutkunmuyorsa sonda hafifçe ileri geri oynatılarak veya hayvanın 

boğazı çimdiklenerek yutkunması sağlanır. Hayvan sondayı yutmamakta direnirse sondayı 

zorlamak doğru değildir. Aksi hâlde sonda özefagusa ucu kıvrılmış olarak girer. 

 

Sondayı sokarken hayvanın başını yukarı doğru kaldırarak tutma durumunda, 

sondanın soluk borusuna girme oranı artar. O nedenle, hayvanın başının çok hafif şekilde 

öne doğru uzatılmış olarak tutulması gerekir. Sonda soluk borusuna girdiğinde hayvanda 

öksürme belirtileri başlar ve sonda boş bir boru içindeymiş gibi gider. Böyle durumlarda 

sonda geri çekilerek çıkarılır ve yeniden denenir. Eğer sonda özefagusa girmişse itilirken 

hafif bir dirençle karşılaşılır ve sol sulcus jugulariste sondanın hareketi ve yaptığı kabartı 

gözlenebilir. Çok ender de olsa hayvanın özefagusu sağ sulcus jugularis içinde yer alabilir. 

Uygulama sırasında bu olasılığı da göz önüne almak gerekir.  

 

Sonda özefagusa sokulunca, dışta kalan ucundan üflenerek durum kontrol edilir. 

Sondanın ucu kıvrılmış ise üflenen hava içeriye gitmez. Sondanın soluk borusuna girmesi 

hâlinde, hayvan aksırır, öksürür ve başını sallar. Sonda ucu kulağa tutulduğunda, kabartı 

veya gurultu sesi geliyorsa sonda midededir. Soluk borusunda ise sondadan hava gelir. 

Sonda ucuna bir parça pamuk tutarak da kontrol yapılabilir. Bu uygulamada, sonda soluk 

borusunda ise hayvanın nefes vermesi ile pamuk hareket eder. Bunların dışındaki bir kontrol 

işleminde ise sondanın ucuna huni geçirilir. Huni mide düzeyinden daha aşağıda tutulur. 

Huni içine su konulur. Sonda soluk borusunda ise her soluk vermede hunideki su içinden 

hava çıkar. Sonda midede ise huni içindeki sudan bir iki hava kabarcığı dışında hiç hava 

gelmez. 

 

Sondanın yemek borusunda olduğu kesin olarak belli olursa hayvana içirilecek sulu 

ilaç veya sulu gıda sonda ucuna takılan huniye konarak huni yukarıya kaldırılır ve içindeki 

sıvı tamamen mideye aktarılır. Bu uygulama sırasında, hayvanın geri hareketi ile sondanın 

çıkmaması için, uygulayıcı burun deliğindeki sağ elinin başparmağını sondanın altından, 
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işaret parmağını da burun deliği kanadının dışından bastırarak tutar. İşlem bitince sağ elin 

parmakları ile sonda kıvrılarak yavaşça dışarıya çekip çıkartılır. 

  

3.3. Mide Sondasının Ağızdan Uygulanması 
 

Hayvanın zapturaptı yapılır. Sondalama öncesi sondanın ağızda çiğnenerek zarar 

görmemesi için yeterli büyüklükte tercihen sert plastikten yapılmış, hayvanın dil ve 

damağını zedelemeyecek özellikte boru şeklinde padan, ağız boşluğundan dil köküne kadar 

ilerletilerek yerleştirilir.  

 

Resim 3.7: Ağız içerisine padan yerleştirilmesi 

Hayvan için uygun özellikte olan sondaya kayganlaştırıcı sürülür. Sonda padanın 

ortasındaki delikten geçirilerek yutağa gelinir. Yutağa gelindiğinde hayvanın sondayı 

yutması sağlanır. Sonda özefagus boyunca ilerletilerek sulcus jugularisten sondanın ilerleyişi 

gözlemlenir. Sonda mideye kadar ilerletilir.  

 

Resim 3.8: Ağız yoluyla mide sondası uygulanması 

3.4. Rumen sıvısı alınması 
 

Ön mide hastalıkları, ruminantların sindirim sistemi hastalıkları içerisinde oldukça 

önemli bir yere sahiptir. Ön mide hastalıklarının tanısında en sık kullanılan muayenelerden 

biri de rumen sıvısının analizidir. Rumen sıvısının renk, koku, vizkozite, sedimentasyon-

flotasyon, pH kontrolü ve mikroorganizma özellikleri gibi muayeneleri her zaman 

yapılabilmektedir. 

 

Rumen içeriği, ruminantlardan uç kısmında metal bir ağırlığı olan rumen sondası 

yardımıyla alınır. Salya bulaşmasını en aza indirmek amacıyla sondadan ilk akan rumen 

içeriği atılarak arkadan gelen kısım ihtiyaca göre (ortalama 300 ml.) alınmalıdır. 
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Rumen sıvısının normal olarak, vakumlu sondalar ile alınması gereklidir. Ancak buna 

olanak bulunmadığı takdirde, sulu kıvamda rumen içeriği sonda uygulanmasını müteakip 

ileri geri oynatılarak sondanın ağzı elle kapatılarak dışarı alınır. Sonda içinde kalan sıvı bir 

cam kaba boşaltılarak bir miktar rumen sıvısı elde edilir. Bunun için hayvan biraz yüksekçe 

bir yere alınarak baş ve boynu aşağı eğilir, sondanın ucu aşağıda tutulur.  

 

Resim 3.9: Rumen sıvısının alınışı 

Ön midelerde mikrobiyel sindirim bozulduğunda rumen sıvısının kontrolü ile bu tip 

bozuklukların tanısı ve tedavisi yapılır. Muayene için alınacak örneğin en az 300 ml olması, 

alınırken tükürük salgısı ve suyla temas etmemesi, oda sıcaklığında süratle muayene 

edilmesi gerekir.  

 

Resim 3.10: Rumen sıvısının alınışı ve sıvının rengi 

Rumen içeriğinin rengi hayvana yedirilen gıdaya bağlıdır. Mera beslenmesinde renk 

yeşilimsi, ahır beslenmesinde gri-kahverengi, pancar ve benzeri yemlerle beslenmelerde gri 

renkte olmaktadır. Rumen asidozu olgularında tahin veya boza, putrefaksiyon olaylarında ise 

siyaha yakın yeşil renktedir.  

 

Sağlıklı hayvanlarda rumen sıvısının kıvamı viskozdur. Aktivitesi bozulduğu 

durumlarda ise kıvam sulanmaktadır.  

 

Mide içeriğinin kendine özel keskin bir kokusu vardır. Karbonhidratça zengin 

yemlerle beslenmeden sonra koku hafif ekşimsi, proteinden zengin yemlerle beslenmelerden 

sonra hafif amonyak kokusuna benzeyen bir kokudadır. Rumen asidozunda koku ekşimiş 

hamur kokusunda, alkalozislerde keskin amonyak, pütrefaksiyonda ise kokuşmuş ve ekşimiş 

yemek kokusundadır.  

 

Rumen içeriğin pH’sı özel pH kâğıtlarıyla ölçülür. Normal durumlarda rumen 

sıvısının pH değeri 6,2 – 7,2 arasındadır. Kolay sindirilebilen karbonhidratla beslenmelerde 

sıvının pH’sı 5’e kadar düşebilir. Sıvı örneği alınırken içine tükürük salgısı karışması halinde 
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pH yüksek çıkabilir. Rumen asidozu olgularında pH değeri 5 veya 5’in altına kadar düşer. 

Alkaloziste 7,5 - 8,0 ve putrefaksiyonlarda 8,0 - 8,5’e kadar yükselir.  

 

Bir mikroskop alanı içinde çeşitli büyüklükte infusoria bulunması ve ortalama 10-20 

adet kadar olması ve hareketlerinin fazla olması durumu normal olarak kabul edilir. Yetersiz 

ve kalitesiz rasyonlarla beslenmelerde yoğunluk azalır. pH’nın 5’ten aşağı düşmesi 

hallerinde ise infusorialar tamamen yok olur. pH’nın 7’den yukarı çıkması durumunda 

yoğunluk ve canlılık normal olduğu halde hareketleri azalır. 

 

Resim 3.11 Rumen sıvısının alınışı ve sıvı muhafaza kabı 

3.5. Numune Muhafaza Kapları 
 

Sondayla içerik alındıktan hemen sonra kaba gözenekli bir bezden bir cam silindire 

süzülür. İlk olarak süzülürken rengi, kokusu, kıvamı ve pH kontrolü gibi çok basit ve her 

yerde kolaylıkla yapılabilecek muayenelere geçirilir. Basit muayenelerden sonra küçük bir 

laboratuvarda infusorialar mikroskop altında kontrol edilir. Daha sonra sedimantasyon, 

flotasyon, selüloz sindirim deneyi, glikoz fermantasyon ve nitrit redüksiyon deneyleri ile 

uçucu yağ asitleri tayinleri yapılabilir.  

 

Resim 3.12: Rumen sıvısının muhafaza edildiği kaplar ve sıvının incelemeye alınışı 

 

3.6. Alınan numunenin muhafazası 
 

Rumen sıvısı alındıktan hemen sonra muayeneye geçilmelidir. Muayene mümkün 

olduğunca çabuk ve oda sıcaklığında yapılmalıdır. Çünkü alınan Rumen sıvısı bekletildiği 

takdirde biyolojik aktivitelerini belirleyen parametrelerde önemli değişmeler olur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak bir ineğe ağız özefagus 

yoluyla sonda uygulaması yapınız. 

 

 

Kullanılacak araç gereçler: Kişisel hijyeni sağlamada ve hayvanın zapturaptında 

kullanılan araç gereçler, gaz sondası, padan, kayganlaştırıcı 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kişisel hijyeni sağlayınız. 

 Hayvanı uysal hale getiriniz. 

 
 

 İş güvenliğine dikkat ediniz. 

 İşlem öncesi hayvanın hazırlığını 

yapınız. 

 Ağız içerisine ortası delik ısırmaya 

dirençli padan yerleştiriniz. 

 
 

 Hayvanın sondaya zarar vermemesi için 

gerekli önlemleri alınız. 

 Sondaya kayganlaştırıcı sürünüz. 
 Mukozalara zarar vermemek için gerekli 

önlemleri alınız. 

 Sondanın ucunu padanın ortasındaki 

delikten sokarak yutağa kadar ilerletiniz. 

 
 

 Sondayı kontrollü bir şekilde yavaş 

yavaş ilerletiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Hayvanın yutkunmasından sonra sondayı 

yemek borusuna doğru ilerletiniz. 

 
 

 Hayvanın yutkunmasını bekleyiniz. 

 Sondanın yemek borusunda olduğunun 

kontrolünü yapınız. 

 
 

 Sondanın sulcus jugularisten geçişini 

gözlemleyiniz. 

 Sondanın yemek borusunda olduğundan 

emin olunuz. 

 Sondayı mideye ulaşıncaya kadar 

ilerletiniz. 

 
 

 İşlem bittikten sonra sondayı yavaşça 

çıkarınız. 

 Sondanın rumende olduğundan emin 

olunuz. 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak rumen sondası uygulanmış 

hayvandan sonda yardımıyla rumen sıvısı alınız. 

 

 

 

Kullanılacak araç gereçler: Kişisel hijyeni sağlamada ve hayvanın zapturaptında 

kullanılan araç gereçler, rumen sondası, padan, kayganlaştırıcı, numune kabı 

 

 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel hijyeni sağlayınız. 

 Hayvanı uysal hale getiriniz. 

 İş güvenliğine dikkat ediniz. 

 İşlem öncesi hayvanın hazırlığını 

yapınız. 

 Uygulama faaliyeti 1’deki işlem 

basamaklarını uygulayarak hayvana 

rumen sondası uygulayınız. 

 
 

 Hayvanın sondaya zarar vermemesi için 

gerekli önlemleri alınız. 

 Rumende negatif basınç oluşturunuz. 

 
 

 Negatif basınç oluşturabilmek için 

tazyikli akan su sisteminden 

yararlanabilirsiniz. 

 Negatif basıncı vakum pompası 

yardımıyla sağlayabilirsiniz. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Rumen sıvısını dışarıya çekiniz. 

 
 

 Yeterli miktarda Rumen içeriği almaya 

özen gösteriniz. 

 Alınan sıvıyı saklama kabına koyunuz. 

 
 

 Rumen sıvısını uygun bir kaba koyunuz. 

 Rumen sıvısının uygun şartlarda ve kısa 

sürede incelenmesini sağlayınız. 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak burun özefagus yoluyla ata 

sonda uygulaması yapınız. 

 

 

Kullanılacak araç gereçler: Kişisel hijyeni sağlamada kullanılan araç gereçler, 

yavaşa, köstek, uygun çapta ve uzunlukta burun özefagus sondası, kayganlaştırıcı 

 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel hijyeni sağlayınız. 

 Hayvanı uysal hale getiriniz. 

 İşlem öncesi gerekli hazırlıkları yapınız. 

 
 

 Sondanın ucuna kayganlaştırıcı sürünüz. 

 Bir elinizin baş ve işaret parmakları ile 

hayvanın burun deliğini açınız. 

 
 

 Burun deliğini genişçe açınız. 

 Hijyen kurallarına uygun hareket ediniz. 

 
 

 Diğer elinizle sondanın burna sokulacak 

ucunu tutunuz.  

 
 

 Mukozalara zarar vermemek için gerekli 

önlemleri alınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sondayı burun deliğine sokunuz.  

 
 

 Sondayı burun deliği tabanına bastırarak 

sağ elinizin parmaklarının yardımı ile 

sokunuz. 

 
 

  Sonda ucunun Meatus nasi ventralise 

girmesi için, sağ elinizin işaret parmağı 

ile sondanın ucu üzerine basınç 

yaparken, sol elinizle sondayı yavaş 

yavaş yutağa kadar itiniz. 

 
 

 Sondanın geniş yapıda sondalamaya 

uygun olan alttaki meatusa girmesini 

sağlayınız. 

 Sondayı biraz geri çekip tekrar hafifçe 

ileri iterek hayvanın yutkunmasından 

sonra sondayı itiniz. 

 Hayvan yutkunmadan sondayı ileriye 

doğru zorlamayınız. 

 Sondanın yemek borusunda olduğunu 

kontrol ediniz. 

 Sondanın dışta kalan ucundan üfleyerek 

kontrol ediniz. 

 Sonda ucunu kulağa tutarak kontrol 

ediniz. 

 Sonda ucuna bir parça pamuk tutarak 

kontrol ediniz. 
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 Sondayı mide içerisine girinceye kadar 

ilerletiniz. 

 
 

 Hayvanın geri hareketi ile sondanın 

çıkmaması için gerekli önlemleri alınız. 

 İşlem bittikten sonra sondayı çıkarınız. 

 
 

 Sondayı yavaşça çıkarınız. 



 

 45 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

  

1. Aşağıdakilerden hangisi mideye sonda uygulanmasını gerektiren durumlardan 

değildir? 

A) Mide içeriğinin incelenmesi amacıyla numune almak    

B) Bazı ilaçları sulandırarak içirmek  

C) Midede toplanmış olan gazı çıkarmak  

D) Mide içeriğini boşaltmak  

E) Enterosentez 
 

 

2. Mideye uygulanacak sondayı seçerken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? 

A) Hayvanın türüne uygun sonda seçilmelidir. 

B) Hayvanın cinsiyetine uygun sonda seçilmelidir. 

C) Hayvanın büyüklüğüne uygun sonda seçilmelidir. 

D) Kullanım amacına uygun olan sonda seçilmelidir. 

E) Ağız ya da burundan uygulanışına göre sonda seçilmelidir. 
 

 

3. Atlarda özefagus ve midenin sondalanmasında en sık kullanılan sondaya verilen isim 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Oluklu sonda 

B) Gaz sondası 

C) Burun meri sondası 

D) Trokar 

E) Rumen sondası 
 
 

4. Mide sondasının ağızdan uygulanmasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru 

değildir? 

A) Uygulama öncesi hayvan uysal hale getirilmelidir. 

B) Sondalama öncesi sondanın ağızda çiğnenerek zarar görmemesi için uygun 

özellikte padan ağız boşluğuna yerleştirilmelidir. 

C) Sondaya kayganlaştıcı sürülmelidir. 

D) Sondayla yutağa gelindiğinde hayvanın sondayı yutması beklenmelidir. 

E) Sondanın soluk borusunda (trachea) olduğundan emin olunmalıdır.  
 

5. Aşağıdakilerden hangisi rumen sıvısı alınması işlemi ile ilgili olarak söylenemez? 

A) Rumen sıvısı sadece sığır cinsi hayvanlardan alınır.  

B) Rumen sıvısı ön mide hastalıkları hakkında bilgi verir. 

C) Rumen içeriği uç kısmında metal bir ağırlığı olan rumen sondası ile alınır.  

D) Rumen sıvısının normal olarak, vakumlu sondalar ile alınması gereklidir.  

E) Sondayla içerik alındıktan hemen sonra kaba gözenekli bir bezden bir cam silindire 

süzülmelidir. 

 

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–4 
 

 

 
Bu faaliyet kapsamında dişi memeli hayvanlarda meme içerisine sonda 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Veteriner malzemesi satan yerlere giderek piyasada bulunan çeşitli meme 

sondalarını inceleyiniz. 

 Veteriner kliniklerine giderek memeye sonda uygulamasının gerekli olduğu 

durumları araştırınız. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

 

4. MEMEYE SONDA UYGULANMASI 
 

Daha çok geviş getiren hayvanlarda meme başının tıkanması durumunda, meme 

içerisine ilaç verilmesi gerektiğinde, sütün boşaltılması amacıyla sonda uygulaması yapılır.  

 

4.1. Meme Sondası Çeşitleri ve Özellikleri 
 

Sürekli kullanıma uygun, sterilize edilebilir özellikte metal meme sondaları olduğu 

gibi plastikten yapılmış tek kullanımlık meme sondaları da piyasada mevcuttur. 

 

Resim 4.1: Metal ve plastik özellikte meme sondaları 

Kullanım amacına göre; tümöral oluşumların alınmasında, tıkanan meme kanalının 

açılmasında ve sondanın 2-3 gün kalmasına uygun özelliklere sahip sonda çeşitleri 

bulunmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.2: Tüylü meme sondaları 

 

Resim 4.3: Meme kanalındaki tümöral oluşumu çıkarmakta kullanılan sonda 

4.2. Meme Sondasının Uygulanma Tekniği 
 

Meme sondası uygulamadan önce sütün tamamen boşaltılabilmesi için damar içi yolla 

oksitosin hormonu enjekte edilmelidir. Oksitosin hormonu damar içi yolla uygulandığı 

zaman sütün meme kanallarından tamamen boşalmasını sağlayıcı bir etki gösterecektir.  

 

Meme ılık sabunlu su ile yıkanır, temizlenir ve temiz bir havlu ile kurulanır. Sonda 

uygulanacak meme başına antiseptik madde uygulanarak meme başının antisepsisi sağlanır. 

Memeye uygulanacak olan sonda steril olmalıdır. Uzun süre kullanıma uygun özellikteki 

metal meme sondaları sterilizasyon modülün de gösterildiği gibi sterilizasyon işlemine tabi 

tutulmalıdır. Tek kullanımlık plastik meme sondalarının da sterilitesinin bozulmamış 

olmasına dikkat edilmelidir.  

 

Temizliği ve antisepsisi yapılmış meme başı avuç içine alınıp sağılır gibi uç kısmına 

doğru sıkılır. Süt çıkışı kontrol edilir. Memenin tıkalı ya da memede daralma olup olmadığı 

tespit edilir. Diğer elle steril meme sondası yavaş yavaş meme başı deliğinden içeri doğru 

itilir ve meme kanalına girmeye çalışılır. Sonda kanala girdikten sonra mandreni/stileti 

çıkarılır. Böylece sütün kendiliğinden akması sağlanmış olur. 

 

Süt tamamen boşaldıktan sonra meme içerisine ilaç vermek için içerisinde ilaç 

bulunan enjektör sondaya takılır. Daha sonra ilaç meme içerisine enjekte edilir. İlaç 

verildikten sonra uygulanan ilacın meme lobuna iyice nüfuz edebilmesi için memeye masaj 

yapılmalıdır. 

Meme başı kanalında (Ductus papillaris) Furstenberg rozeti denilen oynak mukoza 

dürümünden oluşan bir yapı vardır. Bu yapı normal zamanda sütün memeden akmasını 

önler. Sondalama sırasında hassas olan bu yapıya zarar vermemeye özen gösterilmelidir. 

Füstenberg rozeti adı verilen bu yapı zarar görürse süt memeden kendiliğinden akar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını yerine getirerek inek ya da koyunun memesine sonda 

uygulayınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: Çeşitli tipte meme sondaları, sabun, havlu, antiseptik 

madde 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel hijyeni sağlayınız. 

 Kişisel hijyen kurallarına uyunuz. 

 
 

 Hayvanı uysal hale getiriniz. 

 
 

 Hastalık bulaşmasına yönelik 

koruyucu tedbirleri alınız. 

 Meme sondasını hazırlayınız. 

 
 

 Meme sondasının steril olmasına 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Memeyi ılık sabunlu su ile yıkayınız. 

 
 

 Memenin iyice temizlendiğinden ve 

kurulandığından emin olunuz. 

 Memeyi temiz bir havlu ile kurulayınız. 

 
 

 Meme başına antiseptik solüsyon 

uygulayınız. 

 
 

 Dezenfeksiyon modülüne bakınız. 

 

 Meme başını avuç içine alarak sağılır gibi uç 

kısmına doğru sıkınız.  

  
 

 Süt çıkışını kontrol ediniz. 
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 Sol elle meme başını tutarken sağ elle meme 

sondasını meme deliğinden içeri sokunuz. 

 
 

 Asepsi entisepsi kurallarına uyunuz. 

 Meme sondasını yavaşça ilerleterek 

fürstenberg rozetini geçiniz. 

 Fürstenberg rozeti adı verilen 

mukozal yapıya zarar vermemeye 

özen gösteriniz. 

 Sondanın stiletini çıkartarak sütü boşaltınız. 

 Sütün tamamen boşalması için sonda 

uygulamasından önce damar içi yolla 

oksitosin enjekte edebilirsiniz. 

 Meme içerisine ilaç verilecekse enjektörü 

sondaya takarak ilacı enjekte ediniz.  
 İlacı meme lobuna yavaşça veriniz. 

 Meme sondasını çıkarınız. 
 İşlemden sonra meme başını ve 

sondayı temizleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

1. Meme başı kanalında …………………. rozeti denilen oynak mukoza dürümünden 

oluşan bir yapı vardır. 

2. Memede enfeksiyona neden olmamak için kullanılacak olan sonda ………….. 

olmalıdır. 

3. Meme kanalına girdikten sonra sondanın ……………’i çıkarılır ve sütün 

kendiliğinden akması sağlanmış olur. 

4. ……………… özellikte olan sondalar sterilize edilebilirler. 

 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5.  (     ) Meme sondalama işlemi daha çok geviş getiren hayvanlarda uygulanır. 

6. (     )  Sütün tamamen boşalması için sonda uygulamasından önce deri içi yolla 

adrenalin enjekte edebilirsiniz. 

7. (     ) Fürstenberg rozeti adı verilen mukozal yapı zarar görürse memede süt 

tutulamayacağından devamlı bir süt akışı görülür. 

8. (     ) Metal meme sondaları gerektiğinde uzun süre çıkarılmadan memede kalabilir. 

 

 

 

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. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi meme sondasının uygulanma nedenlerinden birisi 

değildir? 

A) Meme başının tıkanması durumunda 

B) Meme içerisine ilaç verilmesi gerektiğinde 

C) Sütün boşaltılması 

D) Meme başı kanalındaki tümöral oluşumların alınmasında 

E) Fizyolojik meme ödeminde 

 

2. Meme sondası ile sütün tamamen boşaltılması için sondalama öncesi aşağıdaki 

hormonlardan hangisi damar içi yolla uygulanmalıdır? 

A) Adrenalin 

B) Noradrenalin 

C) Östrojen 

D) Oksitosin 

E) Tiroksin 

 

3. Rumenin trokarla punksiyonu için tercih edilen vücut bölgesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sağ açlık çukurluğu 

B) Sol açlık çukurluğu 

C) Gluteal bölge 

D) Lumbal bölge 

E) Kasık bölgesi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi hayvana idrar sondası uygulanması için geçerli nedenlerden 

birisi değildir? 

A) İdrar alınması  

B) Hayvanın idrarını yapamadığı hâller 

C) Üretrada idrar yolu taşlarının varlığını araştırmak 

D) Glans peniste idrar yolu taşlarının varlığını araştırmak  

E) Üreterde idrar yolu taşı varlığını araştırmak 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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5. Atlarda burun özefagus sondası ile mideye yapılacak sondalama işleminde 

aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir? 

A) Hijyen kurallarına uygun hareket edilmelidir. 

B) Sondaya kayganlaştırıcı sürülmelidir. 

C) Hayvanın büyüklüğüne uygun sonda seçilmelidir. 

D) Sondanın mideye gittiğinden emin olunmalıdır. 

E) Sonda uygulama öncesi 300 °C de 1 saat süreyle etüvde bekletilerek steril hale 

getirilmelidir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6.  (   ) Mideye burun özefagus yoluyla sonda uygulayabilmek için hayvanın ağzına 

ortasında delik bulunan ısırmaya karşı dayanıklı padan yerleştirilmelidir. 

7. (  ) Ruminantlarda rumende (işkembe) oluşan gazı çıkarmak için gaz sondası 

kullanılmalıdır. 

8. (   ) Yukarıdan aşağı yönde bir punksiyon yapmak gerektiğinde sivri bistüri kalem 

tarzında tutulmalıdır. 

9. (   ) Mideye yapılan sonda uygulamasında sondanın yemek borusunda olup olmadığı 

kontrol edilmelidir.  

10.  (   ) Kalın derili hayvanlarda trokarın önceden trokarın batırılacağı yerde deriye 

bisturi ile küçük bir punksiyon yapılması işlemi kolaylaştırır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

11. Organizmadaki normal veya patolojik bir boşluğun içindeki sıvı ya da gazı boşaltmak, 

içeriği hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılan delme işlemine 

………………………  denir. 

12. İneklerde üretranın dış deliğinin olduğu yerde …………………… bulunuşu sondanın 

üretraya girişini engeller. 

13. Hayvan sağlığında burun özefagus sondası en fazla …………… hayvanlarda 

kullanılır. 

14. Vücuttaki normal veya patolojik bir boşluğun içindeki sıvı ya da gazı boşaltmak ve 

içeriği hakkında bilgi edinmek amacıyla ……………….. yapmaya ihtiyaç duyulur. 

15. Sidik kesesinin punksiyonuna ……………….. 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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. C 

2. B 

3. B 

4. D 

5. A 

6. C 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. E 

2. D 

3. E 

4. A 

5. E 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. E 

2. B 

3. C 

4. E 

5. D 

 

 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Fürstenberg 

2. Steril 

3. 
Stilet 

(mandren) 

4. Metal 

5. Doğru 

6. Yanlış 

7. Doğru 

8. Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. D 

3. B 

4. E 

5. E 

6. Doğru 

7. Doğru 

8. Doğru 

9. Doğru 

10. Doğru 

11. Punksiyon 

12. Kör kese 

13. Tektırnaklı 

14. Punksiyon 

15. Sistosentez 
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